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VINHO TINTO | RED WINE MONTE DA RAVASQUEIRA TOURIGA FRANCA 

 

 
 

 
Vinificação: Cachos classificados por transportador. 
Maceração a frio por 72 horas a 8 ° C. Fermentação 
em prensa de vinho em aço inoxidável com passo 
automático. Estagiou 18 meses em barricas novas de 
carvalho francês. 

 
Notas de Prova: Cor escura fechada, opaca e densa. 
Nariz com frescura aromática exuberante. Sério com 
notas de frutas pretas, vassoura, azeitona preta e 
mineral. Na degustação, você pode sentir toda a 
descrição aromática, com ataque e volume longo, 
taninos apimentados e crescentes. Gradualmente, 
abrindo e aparecendo com o tempo no copo, com 
crescente intensidade na degustação. 

 
Vai bem com….  Carnes vermelhas, rosbife e 
grelhados. 

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

 
Teor Alcoólico: 14,5% 
 
Acidez Total: 5,2 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,4 g/L 
 
 

 

 

Vinification: Bunches sorted by conveyor. Cold 

maceration for 72 hours at 8°C. Fermentation in 

stainless steel wine press with automatic pitch. Aged 

for 18 months in new French oak barrels. 

 

Tasting Notes: Dark colour, opaque and dense. Nose 

with exuberant aromatic freshness. Serious with 

notes of black fruit, broom, black olive and mineral. 

On tasting, you can feel the whole aromatic 

description, with long attack and volume, spicy and 

growing tannins. Gradually opening and appearing 

with time in the glass, with increasing intensity in the 

tasting. 

It goes well with… Red meat, roast beef and grilled 

meat. 

 

Grape Varieties: Touriga Franca 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Pedro Pereira Gonçalves and Vasco Rosa 
Santos. 
 
Alcohol Content: 14,5% 
 
Total Acidity: 5,2 g/L 
 
Residual Sugar: 0,4 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


