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VINHO TINTO Esteva 2019 
 

 

 
 
 

 
Esteva é um vinho tinto do Douro atractivo e 
elegante, que alia carácter e versatilidade a uma 
escolha muito acessível, ideal para o dia-a-dia. 
Esteva integra a gama de vinhos da celebrada 
Casa Ferreirinha, a marca com maior tradição na 
produção de vinhos de qualidade do Douro e 
uma das maiores referências mundiais desta 
região. 
 
Notas de Prova: Cor rubi. Aroma de boa 
intensidade, com notas de frutos vermelhos, 
como o morango e a cereja, floral, a violeta e a 
esteva, ligeiramente balsâmico, a resina, a cedro 
e a caixa de tabaco. Na boca tem um ataque 
suave, taninos presentes mas bem polidos, 
acidez bem casada e um final de boa harmonia. 
 
Até ao 2º ano não necessita de algum cuidado 
especial, no entanto a partir dessa data 
recomenda-se que a garrafa deverá ser colocada 
ao 'alto' na véspera e decantada antes de ser 
consumida. Servir entre 15ºC-17ºC. 
 
Teor Alcoólico: 14%  
Acidez Total: 5,1 g/L  
Açúcar Residual: 0,5 g/L 
 
 
 

 
Esteva is an attractive and elegant red wine from 
the Douro, which combines character and 
versatility with a very affordable choice, ideal for 
day-to-day life. Esteva is part of the wine range 
of the celebrated Casa Ferreirinha, the brand 
with the longest tradition in producing quality 
wines from the Douro and one of the greatest 
world references in this region. 
 
Tasting Notes: Ruby color. Aroma of good 
intensity, with notes of red fruits, such as 
strawberry and cherry, floral, violet and rock 
rose, slightly balsamic, resin, cedar and tobacco 
box. In the mouth it has a smooth attack, tannins 
present but well polished, well-matched acidity 
and an end of good harmony. 
 
Up to the 2nd year it does not need any special 
care, however from that date it is recommended 
that the bottle should be placed 'high' the day 
before and decanted before being consumed. 
Serve between 15ºC-17ºC. 
 
Alcohol Content: 14% 
Total Acidity: 5.1 g / L 
Residual Sugar: 0.5 g / L 
 
 
 

FICHA TÉCNICA: THECNICAL SHEET 
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