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VINHO TINTO | RED WINE CARM MARIA DE LOURDES 

 

 
 

 
Vinificação: Em adega, com a mais moderna 
tecnologia e controlo total da temperatura. 
Eliminam as uvas que não se encontram em perfeitas 
condições. Procedem ao desengace total e ao 
esmagamento suave e choque térmico, sem adição 
de sulfuroso, seguindo-se uma maceração de alta 
extração a 21ºC, por 8 dias; Maloláctica efetuada no 
início da fermentação, para obter aromas limpos e 
complexos. 
 
 
Notas de Prova: No nariz, muito fresco e elegante, 
com notas de frutos silvestres bem definidos, sendo 
o aroma complexado pelas discretas notas de 
madeira. Na boca é muito elegante, denotando 
taninos de textura fina e final profundamente 
persistente, com uma frescura invulgar. 
 
Vai bem com…. Carnes, queijos e cozinha 
mediterrânica em geral. 
 
Castas: Touriga Franca e Touriga Nacional. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: António Ribeiro 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 5,8 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,6 g/L 
 

 
Vinification: In wineries, with the most modern 

technology and total control of temperature. They 

eliminate the grapes that are not in perfect 

condition. They proceed to the total destemming and 

soft crushing and thermal shock, without the 

addition of sulphur, followed by a high extraction 

maceration at 21ºC, for 8 days; Malolactic carried 

out at the beginning of fermentation, to obtain clean 

and complex aromas. 

 

Tasting Notes: On the nose, very fresh and elegant, 

with well defined wild berries notes, being the aroma 

complexed by discreet wood notes. In the mouth it is 

very elegant, with fine textured tannins and a deeply 

persistent finish, with an unusual freshness. 

 

It goes well with… Meat, cheese and Mediterranean 

cuisine in general. 

 
Grape Varieties: Touriga Franca e Touriga Nacional. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: António Ribeiro 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 5,8 g/L 
 
Residual Sugar: 0,6 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


