
 

Vinho Regional Reserva Tinto 

Red Wine Reserva 

Lisboa 

Lisbon 

boa 

Lisbon 

0,75 L 

750ml 

Aragonez | Castelão 

 

Fermentado à temperatura de 26ºC em cuba de inox e em sistema de 

curtimenta. Após o processo fermentativo este vinho estagia em cascos de 

madeira de carvalho Americano e Francês durante 6 meses. Estágio final em 

garrafa durante 9 meses. 

Fermentation process at 26ºC of temperature in Inox cuvees, with long contact period of solid 

parts. After fermentation process the wine remains in American and French oak during 6 

months. Final stage in bottle during 9 months. 

Teor Alcoólico / Alcoholic Degree: 13,5% 

Açucares totais / Total Sugar: ≤5g/L 

 
 

Vinho obtido a partir das castas tintas Aragonez (80%) e Castelão (20%) 

seleccionadas em algumas parcelas dos associados da Adega. Na prova 

apresenta-se com cor vermelho rubi, aroma intenso a frutos silvestres 

vermelhos e madeira – denotando o estágio a que foi sujeito durante 6 meses 

em quartolas de carvalho Francês e Americano – e de gosto macio e 

estruturado. Acompanha bem pratos de carne estufada, caldeirada de peixe e 

queijos amanteigados. Deverá ser consumido com moderação, em copo de 

vidro apropriado, devendo para esse efeito a garrafa ser aberta uma hora antes 

do seu consumo. Temperatura de consumo 18ºC. 

 
Wine made from the Aragonez (80%) and Castelão (20%) grape varieties selected from specific 

vineyards of the Winery’s members. A wine with a red ruby colour, an intense aroma of red 

fruits and wood – revealing its 6-month ageing in French and American oak casks – and with a 

smooth and structured taste. Ideally served with stewed meat, fish stew and soft cheese.  

Should be drunk in moderation from an appropriate wine glass and, ideally, open the bottle one 

hour before serving. Serving temperature of 18ºC.  
 

Garrafas por caixa / Bottles per box : 6   

Caixas por palete / Cases per pallet : 88 

Caixas por fiada / Cases per row : 11 

Peso por caixa / Weight per case (kg): 8,48 

Caixas por contentor / Cases per container (20”): ~2500 
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MUNDUS RESERVA TINTO 
 

Mundus Reserva Tinto 


