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VINHO TINTO | RED WINE MONTE DA RAVASQUEIRA SANGIOVESE 

 

 
 

 
Vinificação: Com uma produção limitada de 3.460 
garrafas, este Sangiovese é o resultado de um conceito de 
enologia que proporciona uma experiência única e 
excecional, refletindo a singularidade e o caráter do 
terroir onde esta casta é plantada. Um vinho 
simplesmente diferente. 

 
Notas de Prova: Cor granada intensa com densidade 
média, tão característica da casta. Nariz com fruta seca, 
café e um toque de chocolate, mas algo fechado, 
aumentando de intensidade com o tempo e com notas 
mentoladas. Na boca, apresenta notas intensas de cereja, 
tabaco, e várias notas minerais que, por vezes, dominam 
o paladar, para além de uma grande frescura e sabor a 
vegetais. Taninos profundos e secos, revelando um perfil 
gastronómico imperativo. 

 
Vai bem com….  Cozinha italiana para uma perfeita 
harmonização. Macarrão, risoto, queijo duro, molho de 
tomate, manjericão e pratos à base de azeitona devem ser 
um bom acompanhamento. 

 
Castas: Sangiovese. 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Pedro Pereira Gonçalves e Vasco Rosa Santos. 

 
 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 
Acidez Total: 7,2 g/L 
 
Açúcar Residual: 1,7 g/L 
 
 

 

Vinification: With a limited production of 3,460 bottles, 

this Sangiovese is the result of a winemaking concept that 

provides a unique and exceptional experience, reflecting 

the uniqueness and character of the terroir where this 

variety is planted. A wine that is simply different. 

 

Tasting Notes: Intense garnet colour with medium 

density, so characteristic of the variety. Nose with dried 

fruit, coffee and a touch of chocolate, but somewhat 

closed, increasing in intensity over time and with 

mentholated notes. In the mouth, it presents intense notes 

of cherry, tobacco, and several mineral notes that 

sometimes dominate the palate, besides a great freshness 

and vegetable flavour. Deep and dry tannins, revealing an 

imperative gastronomic profile. 

It goes well with… Italian cuisine for a perfect pairing. 

Macaroni, risotto, hard cheese, tomato sauce, basil and 

olive-based dishes should be a good accompaniment. 

 

Grape Varieties: Sangioveset. 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Pedro Pereira Gonçalves and Vasco Rosa 
Santos. 
 
Alcohol Content: 13,5% 
 
Total Acidity: 7,2 g/L 
 
Residual Sugar: 1,7 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


