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VINHO TINTO | RED WINE MEANDRO DO VALE MEÃO 

 

 
 

 
Vinificação: Após o esmagamento, as uvas passam por um 
choque térmico seguido de um passo por quatro horas em 
moinhos de granito. O mosto é transferido para tanques 
de fermentação de vinho de pequena capacidade com 
controle de temperatura. As variedades são vinificadas 
separadamente. Estagiou em barricas de segundo e 
terceiro anos em carvalho francês Allier de 225 litros. 
 
Notas de Prova: Apresenta uma cor rubi escura, de grande 
saturação. Nariz muito expressivo, cheio de frutos 
maduros. Permite que a acidez adivinhe trilhas suaves de 
tropicalidade e azeitona verde. Na boca, maracujá intenso 
e bem definido - que rapidamente é tingido em frutos 
silvestres, cheios de frescura. O álcool está muito bem 
integrado. 
 
Vai bem com…. Carne vermelha ou outros pratos 
especiais de carne ou queijos macios. 
 
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, 
Sousão, Tinta Barroca, Tinto Cão. 

 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Francisco Olazabal 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
 
 

 

 

 

Vinification: After crushing, the grapes undergo thermal 

shock followed by a four-hour pitching in granite mills. The 

must is transferred to small capacity temperature 

controlled wine fermentation tanks. The varieties are 

vinified separately. It is aged in second and third year Allier 

French oak barrels of 225 litres. 

 

Tasting Notes: It presents a dark ruby colour, with great 

saturation. Very expressive nose, full of ripe fruit. Allows 

the acidity to guess soft trails of tropicality and green olive. 

In the mouth, intense and well-defined passion fruit - 

which is quickly tinged into wild berries, full of freshness. 

The alcohol is very well integrated. 

 

It goes well with… Red meat or other special meat dishes 

or soft cheeses. 

 

Grape Varieties: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta 
Roriz, Sousão, Tinta Barroca, Tinto Cão. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Francisco Olazabal 
 
Alcohol Content: 14% 
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