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DENOMINAÇÃO
Regional Alentejano
CASTAS
Vinhas Velhas ( Alicante Bouschet, Castelão e Moreto )
PRODUÇÃO
3.500
INTRODUÇÃO
Tarefa é um recipiente de barro utilizado para armazenar pequenas quantidades de
produtos tradicionais, nomeadamente, o fruto das tarefas de vinificação das uvas
típicas da região. Gerações viram os seus vinhos caseiros fermentar nestes
recipientes, expressando dessa forma tão particular a qualidade, tipicidade e
identidade de um néctar único, tão genuíno quanto as gentes que o produziram.
Tarefa é o mais puro elogio à natureza e à História dos vinhos da nossa região.
VINIFICAÇÃO
Após a seleção das melhores uvas das vinhas velhas dos nossos associados,
procede-se à vindima manual daquela que será a matéria-prima deste vinho.
Chegadas à adega são descarregadas e imediatamente parcialmente desengaçadas
e esmagadas, seguidas de fermentação alcoólica com leveduras indígenas em talhas
de barro típicas da região.
ESTÁGIO
Para preservar todo o Terroir e características deste vinho, não foi feito qualquer
estágio em barricas de carvalho.
CONSUMO
As garrafas devem repousar deitadas, com o vinho em contacto com a rolha, em
local fresco (cerca de 12ºC) com alguma humidade (75% de humidade relativa).
Estas condições deverão manter-se constantes durante todo o ano. Consumir
durante os próximos 3 a 5 anos.
GASTRONOMIA
Acompanha com pratos típicos alentejanos, carnes vermelhas, caça, enchidos e
queijos de cura.

ANÁLISES
Grau alcoólico: 13,5 % vol.
Acidez total: 5,8 g/l de ácido tartárico
pH: 3.64
Açúcares redutores: 0,8 g/l
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EAN-13: 5601377003448
ITF-14: 15601377003445

NOTA DOS ENÓLOGOS: Rui Veladas e Tiago Garcia

Vinho de aspeto cristalino, cor granada profunda, pleno de
caracter com aroma de fruta preta e vermelha, mineral e
com leves notas vegetais. Muita frescura, com taninos
suaves, num registo elegante e envolvente.

ESPECIFICAÇÕES DE PALETIZAÇÃO
Garrafa: 0,75 L
Garrafas por Caixa: 3
Peso da Caixa: 6,190 kg
Medidas da Caixa: 322 x 100 x 260 mm
Caixas por Palete: 110
Fiadas por Palete: 10
Caixas por Fiada: 11
Peso da Palete: 735 kg
Altura da Palete: 145 cm

