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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA MENDES PEREIRA RESERVA TOURIGA NACIONAL 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas foram colhidas em caixas de 22 kg da 
parcela da Touriga Nacional. Haste total, trituração e 
fermentação em moinhos de granito com piso para 
melhor expressão das características típicas da casta, 
incluindo os níveis aromático e estrutural. A fermentação 
malolática ocorreu em barricas semi-novas de carvalho 
francês e uma pequena percentagem em carvalho 
americano, onde o vinho descansou por um ano, seguido 
de uma nova etapa em cubas de aço inoxidável por mais 
um inverno. Finalmente, o vinho estagiou em garrafa por 
pelo menos 1 ano. 
 
Notas de Prova:  Vinho estruturado, com volume e uma 
fruta muito delicada, típica da variedade. Dominado por 
notas de geleia e toques doces de frutas vermelhas, 
ajudou o palco em madeira nova, que concentrou o vinho 
e, portanto, é mais volumosa e redonda. Final persistente 
que destaca a complexidade dos aromas, a mineralidade 
e a frescura. 

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

 
Castas: Touriga Nacional 
 
Região: Dão, Portugal 
 
Enologia:  António Narciso 
 
Teor Alcoólico: 14,5% 
 
 

 

 

 

 

Vinification: The grapes were harvested in 22 kg boxes 

from the Touriga Nacional plot. Total stalk, crushing and 

fermentation in granite mills with a floor for better 

expression of the typical characteristics of the grape 

variety, including the aromatic and structural levels. 

Malolactic fermentation took place in semi-new French 

oak barrels and a small percentage in American oak, 

where the wine rested for one year, followed by a new 

stage in stainless steel vats for another winter. Finally, the 

wine was aged in bottle for at least 1 year. 

 

Tasting Notes: Structured wine, with volume and a very 

delicate fruit, typical of the variety. Dominated by notes of 

jam and sweet touches of red fruit, helped the stage in new 

wood, which concentrated the wine and is therefore more 

voluminous and round. Persistent finish that highlights the 

complexity of the aromas, minerality and freshness. 

 

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

 
Grape Varieties: Touriga Nacional 
 
Region: Dão, Portugal 
 
Oenology: António Narciso 
 
Alcohol Content: 14,5% 
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