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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DOS CARVALHAIS ÚNICO 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas foram vindimadas por casta e por 
talhão em caixas de 20Kg e vinificadas separadamente em 
cubas de inox. A fermentação alcoólica ocorreu em cerca 
de 8 dias, a uma temperatura média de 28º C, tendo a 
Touriga Nacional e o Alfrocheiro ficado em maceração pós 
fermentativa por mais 8 dias 
 
 
Notas de Prova: A delicadeza do Quinta dos Carvalhais 
Único 2015 está expressa tanto na cor como nos aromas. 
É um vinho com notas de fruta preta e fruta silvestre, 
nuances resinosas, aromas de floresta, musgo, pinheiro, 
"sous-bois" e um toque mentolado muito fresco. É a 
expressão exata do terroir da Quinta dos Carvalhais. Tem 
um ataque firme e definido, com tanino polido, num corpo 
fresco, elegante e envolvente. A complexidade aromática 
confirma-se na boca complementada com alguns toques 
florais que perduram num final volumoso, delicado, longo 
e persistente 
 
 
Vai bem com…Polvo à Lagareiro, Cachaço de Porco assado 
no forno ou até um Arroz Caldoso de Entrecosto 

 
 
 
 
Castas: Touriga Nacional (88%), Field Blend (6%) e 
Alfrocheiro (6%) 
 

Região: Dão, Portugal 
 
Enologia: Beatriz Cabral de Almeida 
 
Teor Alcoólico: 14,5% 
 
Acidez Total: 6,1 g/L  
 
Açúcar Residual: 0,8 g/L 

 

Vinification: The grapes were harvested by variety and by 

vineyard in 20kg boxes and vinified separately in stainless 

stainless steel vats. Alcoholic fermentation took about 8 

days at an average temperature of 28º C. Touriga 

Nacional and Alfrocheiro remained in post fermentative 

maceration for a further 8 days 

 

Tasting Notes: The delicacy of Quinta dos Carvalhais Único 

2015 is expressed both in colour and aromas. It is a wine 

with notes of black and wild fruit, resinous nuances, 

aromas of forest, moss, pine, "sous-bois" and a very fresh 

mentholated touch. It is the exact expression of the Quinta 

dos Carvalhais terroir. It has a firm and defined tannins, in 

a fresh, elegant and enveloping body. The aromatic 

complexity is confirmed in the with some floral touches 

that persist in a voluminous, delicate, long and persistent 

finish 

 

It goes well with… Lagareiro Octopus, oven-roasted Pork 

Neck or even a Spicy Entrecosto Rice 

 
 
 
 
Grape Varieties: Touriga Nacional (88%), Field Blend (6%) 
and Alfrocheiro (6%) 
 

Region: Dão, Portugal 
 
Oenology: Beatriz Cabral de Almeida 
 
Alcohol Content: 14,5% 
 
Total Acidity: 6,1 g/L  
 
Residual Sugar: 0,8 g/L 
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