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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DA PACHECA TOURIGA NACIONAL GRANDE RESERVA 

 

 
 

 

Vinificação: As uvas provenientes da vinha da 
Quinta da Pacheca Touriga Nacional, após uma 
cuidadosa seleção, foram levadas para a vinícola 
em caixas plásticas. As uvas foram 
completamente destituídas e levemente 
esmagadas. Depois disso, o mosto foi 
transferido para os tanques de pedra (lagares), 
onde as uvas foram pisadas e fermentadas por 
10 dias. Após a fermentação malolática em 
cubas de aço inoxidável, o vinho foi estagiado 
em barricas novas de carvalho francês por 14 
meses. 
 
Notas de Prova: Tem um sabor muito 
concentrado, com notas de carvalho balsâmico, 
fruta vermelha e aroma de bergamonte. No 
paladar, redondo, com taninos sedosos, com um 
final longo e fresco. 
 
Vai bem com…. Carnes vermelhas, rosbife e 
grelhados 
 
Castas: Touriga Nacional 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Maria Serpa Pimentel 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 

 

Vinification: The grapes from the Quinta da 

Pacheca Touriga Nacional vineyard, after a 

careful selection, were taken to the winery in 

plastic boxes. The grapes were completely 

destemmed and lightly crushed. After that, the 

must was transferred to stone tanks (lagares) 

where the grapes were treaded and fermented 

for 10 days. After malolactic fermentation in 

stainless steel tanks, the wine was aged in new 

French oak barrels for 14 months.  

 

Tasting Notes: It has a very concentrated 

flavour, with notes of balsamic oak, red fruit and 

bergamon aroma. On the palate, round, with 

silky tannins, with a long and fresh finish. 

 

It goes well with… Red meat, roast beef and 

grilled 

 
Grape Varieties: Touriga Nacional 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Maria Serpa Pimentel 
 
Alcohol Content: 14% 
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