
PINHEL Colheita
Vinho Tinto / Red Wine 

Regional Terras da Beira  

Largo Combatentes da Grande Guerra – Apartado 5 
6400-348 PINHEL 

T. 271 413 352 – F. 271 413 371 
adega-pinhel@mail.telepac.pt | geral@acpinhel.com

DENOMINAÇÃO METION 
Vinho Tinto Regional Terras da Beira  

CASTAS 

Wine Red Regional Terras da Beira  

GRAIPS VARIETEIS 
Marufo e Rufete Marufo e Rufete 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉTICAS ORGANOLYTIC CHARACTERISTICS 
ESPÉCIE: Tinto 
ASPETO: Límpido 

COR: Rubi 
ESPUMA: Branca 

SPECIES: Red 
ASPECT: Clear 

COLOR: Ruby 
FOAM: White

ANALISES ANALYSIS 
Álcool (% vol.) –13.0 %  
Acidez Volátil (gr. Ac.acetico/l) – Inferior ao limite legal  
Acidez Total (gr. Ac.tartarico/l) – 5.5 gr/l.  
pH – 3.56 
Sulfuroso Total – Inferior ao limite legal 

Alcohol (% vol.) -13.0% 
Acidity Volatile (Ac Acceptable / l) - Less than the legal limit 
Total Acidity (tartaric acid / l) - 5.5 gr / l. 
pH = 3.56 
Sulfurous Total - Less than legal limit 

VINIFICAÇÃO VINIFICATION 
Vinificação das uvas respeitando as princípios e métodos artesanais de 
elaboração dos vinhos Tintos “típicos” desta região. Maceração normal da uva 
e fermentação com temperatura controlada e leveduras selecionadas. 

Vinification of the grapes, respecting the principles and artisanal methods of making 
the red wines “typical” of this region. Normal grape maceration and controlled 
temperature fermentation and selected yeasts. 

MATURAÇÃO MATURATION 
Estágio em inox e cimento, com evolução agradável de taninos conferido um 
equilíbrio gustativo assinalado. 

Stage in stainless steel and cement, with pleasant evolution of tannins, giving a 
marked taste balance. 

CONSUMO SERVICE 
Servir aproximadamente a 16ºC. Serve at approximately 16ºC. 

GASTRONOMIA GASTRONOMY 
Excelente acompanhamento para pratos carnes e peixes gordos e queijos. Excellent accompaniment to meat dishes and fish and cheeses. 

NOTA DO ENÓLOGO: Luís Ribeiro NOTE FROM THE ENOLOGIAN: Luís Ribeiro 
Vinoso delicado, notas de baunilha fruto do seu estágio em madeira nobre. 
Macio, agradável e com excelente equilíbrio de sabor enaltecendo a presença 
de um património tânico saudavelmente evoluído. 

Delicate wine, notes of vanilla fruit from its stage in noble wood. 
Soft, pleasant and with excellent balance of flavor extolling the presence of a healthy 
evolved tannic heritage. 

OBSERVAÇÕES COMMENTS 

Capacidade da 
garrafa (ml) 

Código EAN-13 
da garrafa 

Número de 
garrafas por caixa 

Dimensões da caixa 
(m) (C x L x A) 

Volume da 
caixa (m3) 

Peso bruto da 
caixa (Kg) 

Código ITF-14 
da caixa 

Quantidade de 
caixas por palete 

Peso bruto da 
palete (Kg) 

Altura da 
palete (m) 

750 5602021000158 6 0.219 x 0.146x 0.33 0.1552 7.2 25602021000152 100 740 1.8 
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