
Quem bebe | Mulheres e homens que se atrevem a brindar 
aos seus bastardos em vez de se lamentarem.
Hora | Logo depois de um golpe do bastardo, para resolver 
o assunto de imediato.
Sabor | Doce, de vitória.
Acompanha com... Uma boa dose de gargalhadas e 
amigos.

Ironia do destino as coisas não correrem como se espera. 
Mas no teu mandas tu! Se o amor é guerra, sabes como 
ganhar. O dia foi mau, a noite vai ser de festa. Agora ninguém 
te pára! Saboreia a tua essência. Em casa, com os teus 
amigos, no meio da multidão… Abre uma garrafa, bebe um 
copo e celebra a vida. Prova e faz-te provar. Ilegítimo era 
deixares de ser quem és!

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS  WINE WITH SPIRIT
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É inútil pensar
no que não foste.
Não olhes para trás! 



WINE WITH SPIRIT, S.A.
Classificação | Vinho Regional Tejo

Tipo | vinho tinto

Castas | 100% VInhas Velhas 

Solos | Xistosos  

Vinificação | Elaborado a partir das castas Trincadeira, Touriga Nacional, Touriga Franca, 
provenientes de vinhas com mais de 70 anos. Colheita em separado de cada casta, desengace, 
esmagamento, fermentação alcoólica em cubas de inox e pequenos lagares de mármore com 
temperaturas controladas, prensagem, seguindo-se a fermentação maloláctica em cuba de inox

Estágio | O estágio foi feito durante 12 meses em barricas de carvalho francês durante o qual 
apenas se efectuou uma trasfega imediatamente após a maloláctica, foi constituído o lote 
final. Após o engarrafamento seguiram-se pelo menos mais 8 meses de estágio em garrafa

Cor | Rubi intenso

Aroma | No nariz mostra uma enorme elegância proveniente do casamento entre a 
excepcional madeira e a fruta madura - frutos vermelhos, framboesa, compotas e aromas 
florais

Paladar | Na boca, apresenta-se com um ataque suave e profundo, envolvendo-a com toda 
a sua presença untuosa e harmoniosa, apresentando um fim persistente e com um elevado 
retro nasal 

Final de prova | Sentem-se os taninos robustos mas suaves e os frutos vermelhos com 
um grande equilíbrio e complexidade

Harmonização | Perfeito para celebrar a vida. Este vinho vai bem com caça, carnes 
vermelhas, assados bem condimentados
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Teor Alcoólico Acidez Total Açúcares Totais pH

13,5% 5,18g/l 0,7g/l 3,5

750 ml EAN 5600228155381 15600228155388

CAPACIDADE DA GARRAFA GARRAFA CAIXA DE 6 GARRAFAS
INFO LOGÍSTICA


