
Borba 
Alentejo 
Portugal 

D.O.C. Alentejo Xisto
Óscar 
Gato

- Aragonez
- Touriga Nacional 

- Acompanhamento 
de sobremesas

- Digestivo

Consumir a
16ºC

- Consumir de 
imediato ou 

poderá estagiar 
vários anos em 

garrafeira

vinho na melhor fase qualitativa de extração de cor e de taninos aromático-
gustativos. Ao mosto/vinho foi adicionada aguardente vínica especialmente 
selecionada para o efeito, em volume equilibrado de álcool. Descanso 
tranquilo durante 3 anos em barricas de carvalho francês e 2 anos em tonéis 
de madeira exótica, originando um produto de excelente qualidade. Para 
harmonizar qualitativamente as suas características organoléticas, este Vinho 
Licoroso DOC Alentejo, com 5 anos de idade após engarrafamento, 
estagiou mais 1 ano em cave.

Cor rubi de nuance vermelha.

Aroma intenso, rico e complexo a frutos vermelhos maduros, noz e especiarias.

De sabor macio, fresco e equilibrado, geleia de frutos vermelhos, elegante, a 
persistir longamente com taninos fortes mas muito suaves.

Teor Alcoólico: 21% Vol. - Acidez Total: 3,70 g/L - pH: 3.80 - Contém sulfitos

Caixa de 6 garrafas x 0,75 L
 
  
Adega de Borba Vinho 
Licoroso Premium 0,75 L   5602154952409

Adega de Borba Vinho 
Licoroso Premium Cx 6 x 0,75 L   65602154952401

Boas Práticas de Transporte e Armazenagem
Para evitar alterações precoces nas características organoléticas e físico-químicas de um vinho, 
este deverá ser transportado e armazenado em boas condições ambientais, nomeadamente 
de temperatura (10 – 18ºC) e de humidade relativa (50 – 80%).

TINTO

Vinho licoroso elaborado a partir das castas Aragonez e Touriga Nacional.
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Boas Prá

Consumo de Vinho com Moderação

ticas de Transporte e Armazenagem
Para evitar alterações precoces nas características organoléticas e físico-químicas de um vinho, 
este deverá ser transportado e armazenado em boas condições ambientais, nomeadamente 
de temperatura (10 - 18ºC) e de humidade relativa (50 - 80%).
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