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VINHO TINTO | RED WINE CARVALHAS TOURIGA NACIONAL 

 

 
 

 
Vinificação: A fermentação para este vinho decorre 
em pequenas cubas de inox com muito pouca 
extração, mantendo sempre uma baixa temperatura. 
O estágio decorre em barricas de carvalho Francês 
usado por um período de 12 meses. 
 
 
Notas de Prova: Um grande Touriga Nacional que 
demonstra toda a sua frescura, jovialidade e nobreza 
através de um intenso bouquet de aromas finos com 
notas cítricas de Bergamota, frutos vermelhos e 
complexas nuances de violeta. Um vinho firme, de 
estrutura muito elegante e concentrada, com um 
tanino redondo, mas muito presente, repleto de 
sabores frutados. Termina com uma acidez viva e 
persistente que lhe confere toda a tipicidade da 
casta e da região. 
 
 
Vai bem com…. Assados e pratos ricos de carne e 
caça. 
 
Castas: Touriga Nacional. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Jorge Moreira 
 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 4,8g/L 
 
 

 

Vinification: The fermentation for this wine takes 

place in small stainless steel vats with very little 

extraction, keeping always a low temperature. 

Ageing takes place in used French oak barrels for a 

period of 12 months. 

 

Tasting Notes: A great Touriga Nacional that shows 

all its freshness, joviality and nobility through an 

intense bouquet of fine aromas with citrus notes of 

Bergamot, red fruits and complex nuances of violet. 

A firm wine, of very elegant and concentrated 

structure, with a round but very present tannin, full 

of fruity flavours. It ends with a lively and persistent 

acidity that gives it all the typicality of the grape 

variety and the region. 

 

It goes well with… Roasts and rich meat and game 

dishes. 

 
Grape Varieties: Touriga Nacional. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Jorge Moreira 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 4,8 g/L 
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