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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DOS ACIPRESTES GRANDE RESERVA TOURIGA NACIONAL TALHÃO 14 

 

 
 

 

Vinificação: A fermentação e maceração 
decorre em lagares de inox com controle de 
temperatura. 30% do vinho estagia em barricas 
novas de carvalho Francês por um periodo de 12 
meses, nas melhores condições para estágio. 
 
Notas de Prova: Uma Touriga Nacional que 
prima pela elegância e caracter clássico desta 
nobre casta em solo duriense. Apresenta notas 
muito intensas de frutos vermelhos e cítricos, 
complexadas com sugestões de baunilha 
provenientes do estágio em barrica. Na boca 
muito fino e elegante onde se salientam sabores 
frutados numa estrutura poderosa e 
concentrada, finalizando longo e persistente. 

 
Vai bem com…. Carnes de caça e o tradicional 
Cabrito 
 
Castas: Touriga Nacional. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Jorge Moreira 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 5,8g/L 

 

 

 

Vinification: Fermentation and maceration 

takes place in stainless steel vats with 

temperature control. 30% of the wine is aged in 

new French oak barrels for a period of 12 

months, in the best conditions for aging. 

Tasting Notes: A Touriga Nacional that stands 

out for its elegance and classic character of this 

noble variety in Douro soil. It presents very 

intense notes of red fruits and citrus, complexed 

with hints of vanilla from the ageing in barrels. 

In the mouth very fine and elegant where fruity 

flavours stand out in a powerful and 

concentrated structure, finishing long and 

persistent. 

It goes well with… Game meats and traditional 

kid 

 
Grape Varieties: Touriga Nacional. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Jorge Moreira 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 5,8 g/L 
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