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VINHO TINTO | RED WINE PÔPA BLACK EDITION 

 

 
 

 
Vinificação: Receção das uvas em caixas de 20 kg, seguida 
de desengace total e leve esmagamento. Posteriormente, 
as massas foram transportadas para o lagar, onde ocorre 
a pisada tradicional dos pés, e também onde ocorreu a 
fermentação alcoólica, durante 11 dias com temperatura 
controlada. Após a fermentação alcoólica, o vinho foi 
transferido para barris usados ??por gravidade, e aqui a 
fermentação malolática foi realizada, seguida de um 
estágio de envelhecimento por 10 meses. 
 
Notas de Prova:  Cor vermelho rubi. Limpo e complexo. 
Destaques para as frutas maduras e notas de especiarias, 
em harmonia com um leve aroma tostado. Entrada 
elegante, enfatizando a frescura e o tanino firme. 
Equilibrado, mostrando persistência na estrutura e 
sabores. 

 
Vai bem com….   Pratos quentes, sejam eles cozinha 
tradicional (carne de caça e assada) ou carne cozida 
(temperada, branca ou vermelha). Desafia novas 
harmonizações, inclusive com peixes, sendo a escolha da 
guarnição um elemento de destaque. 
 
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca e Vinhas Velhas. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Luís Pato e Francisco Montenegro 

 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 
Acidez Total: 5,5 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,6 g/L 

 

 

Vinification: Reception of the grapes in 20 kg boxes, 

followed by total destemming and light crushing. 

Afterwards, the masses were transported to the wine 

press, where the traditional foot treading took place, and 

also where the alcoholic fermentation took place, during 

11 days with controlled temperature. After the alcoholic 

fermentation, the wine was transferred to barrels used 

??by gravity, and here the malolactic fermentation took 

place, followed by aging for 10 months. 

Tasting Notes: Ruby red colour. Clean and complex. 

Highlights of ripe fruit and spice notes, in harmony with a 

light toasty aroma. Elegant entry, emphasising freshness 

and firm tannin. Balanced, showing persistence in 

structure and flavours. 

 

It goes well with… Hot dishes, whether traditional cuisine 

(game and roasted meat) or cooked meat (spiced, white or 

red). It challenges new pairings, including with fish, with 

the choice of garnish being an outstanding element. 

 

Grape Varieties: Touriga Nacional, Touriga Franca and Old 
Vines. 

 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Luís Pato and Francisco Montenegro 
 
Alcohol Content: 13,5% 
 
Total Acidity: 5,5 g/L 
 
Residual Sugar: 0,6 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


