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VINHO PORTO | PORTO WINE OFFLEY TAWNY 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Vinificação: É produzido pelo método tradicional do vinho 
do Porto. As uvas colhidas à mão são submetidas à 
remoção e trituração do pedúnculo antes da fermentação, 
sob temperatura controlada, com maceração da pele para 

extrair os melhores componentes. A adição de álcool de 
vinho no momento ideal estabelece o equilíbrio entre o 
corpo e o buquê do vinho. Após a colheita, os vinhos 

permanecem no Douro até a primavera seguinte, quando 
são levados para Gaia e entram nas lojas centenárias de 
Offley para envelhecimento em barris de madeira de 
carvalho. Ao longo dos anos, os vinhos são 

cuidadosamente provados e analisados pela equipe de 
enologia, que também faz todas as correções necessárias 
e prepara a mistura final para manter o estilo e o caráter 
de Offley Porto Tawny. A mistura final é filtrada e 

estabilizada a frio antes do engarrafamento 
 
 

Notas de Prova: Com uma atraente tonalidade  
avermelhada, típica de um vinho mais antigo, o Offley 
Porto Tawny tem um aroma delicado que lembra frutas 
vermelhas maduras e aprimorado por notas de noz que 

proporcionam uma complexidade adicional. Na boca, há 
um bom equilíbrio entre taninos suaves e doçura natural, 
que combinam harmoniosamente para um final elegante 
e fino 

 
Vai bem como…. Aperitivo e acompanha bem com 
entradas Salgadas. Ideal para Sobremesas Tradicionais, 

desde Crème Brûlée a Tortas de Maçã, Amêndoa e Creme  

 
 

Castas: Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Amarela, Tinta 

Barroca e Tinto Cão 
 

Região: Douro, Portugal 
 

Enologia: Luís Sottomayor 
 
Teor Alcoólico: 19,5% 

 

Vinification: It is produced by the traditional Port wine 

method. The grapes harvested by hand are submitted to 

the removal and crushing of the stalk before fermentation, 

under controlled temperature, with maceration of the skin 

to extract the best components. The addition of wine 

alcohol at the ideal moment establishes the balance 

between body and bouquet of the wine. After harvesting, 

the wines remain in the Douro until the following spring, 

when they are taken to Gaia and enter Offley's century-old  

shops for ageing in oak barrels. Over the years, the wines 

are carefully tasted and analysed by the winemaking 

team, who also make any necessary corrections and 

prepare the final blend to maintain the style and character 

of Offley Tawny Port. The final blend is cold filtered and 

stabilised before bottling 

 

Tasting Notes: With an attractive reddish hue, typical of 

an older wine, Offley Tawny Port has a delicate aroma 

reminiscent of ripe red fruits and enhanced by walnut 

notes that provide additional complexity. In the mouth, 

there is a good balance between soft tannins and natural 

sweetness, which combine harmoniously for an elegant 

and fine finish 

 

It goes well with… Aperitif and goes well with savoury 

starters. Ideal with Traditional Desserts, from Crème 

Brûlée to Apple, Almond and Cream Tarts 

 
Grape Varieties: Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta 

Amarela, Tinta Barroca and Tinto Cão 
 

Region: Douro, Portugal 
 

Oenology: Luís Sottomayor 
 
Alcohol Content: 19,5% 
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