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VINHO TINTO | RED WINE CARM TOURIGA NACIONAL 

 

 
 

 
Vinificação: Na Adega, com a mais moderna tecnologia e 
controlo total da temperatura, eliminam cachos que não 
se encontram em perfeitas condições, desengace total, 
esmagamento suave e choque térmico, seguindo-se um 
período de maceração pré-fermentativa a frio em lagar 
por cerca de 12 a 24h, após o qual as massas são 
transferidas para cubas de fermentação largas e baixas. 
Maceração por 8 dias a 22ªC. 

 
Notas de Prova: O aroma é muito fresco e intenso, 
sobressaindo os aromas a frutos pretos e silvestres, com 
notas florais e frescas muito marcadas, tão características 
da Touriga Nacional. Na boca é concentrado, quente, com 
taninos firmes e elegantes. Tem um final intenso e 
persistente, típico dos vinhos do Douro Superior. 
 
 
Vai bem com…. Grelhados, assim como carnes vermelhas 
e de forno. 
 
Castas: Touriga Nacional 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: António Ribeiro 
 
Teor Alcoólico: 15% 
 
Acidez Total: 5,5 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,7 g/L 
 

 

 

 

 

 

Vinification: In the winery, with the most modern 

technology and total control of temperature, bunches that 

are not in perfect condition are eliminated, total 

destemming, soft crushing and thermal shock, followed by 

a period of pre-fermentative cold maceration in the press 

for about 12 to 24 hours, after which the masses are 

transferred to large, low fermentation vats. Maceration 

for 8 days at 22ºC. 

Tasting Notes: The aroma is very fresh and intense, with 

black and wild fruit aromas standing out, with very 

marked floral and fresh notes, so characteristic of Touriga 

Nacional. In the mouth it is concentrated, warm, with firm 

and elegant tannins. It has an intense and persistent finish, 

typical of the wines of the Upper Douro. 

 

It goes well with… Grilled, as well as red and oven-baked 

meats. 

 
Grape Varieties: Touriga Nacional 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: António Ribeiro 
 
Alcohol Content: 15% 
 
Total Acidity: 5,5 g/L 
 
Residual Sugar: 0,7 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


