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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DOS CARVALHAIS TOURIGA NACIONAL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vinificação: Foram usadas uvas de 3 talhões diferentes de 
Touriga Nacional, sendo estas vindimadas 
separadamente. As uvas são descarregadas de caixas de 
20 kg diretamente no desengaçador-esmagador, caindo 
por gravidade em cubas de inox de pequena dimensão, 
providas de remontagem automática e controle de 
temperatura. Aqui realizou-se a fermentação alcoólica 
durante cerca de 8 dias, a uma temperatura média de 
cerca de 27ºC. A Touriga Nacional de um dos talhões ficou 
em maceração pós fermentativa por mais 20 dias 
 
 
Notas de Prova: Este vinho apresenta uma cor vermelha 
rubi. É um vinho intenso, complexo e elegante. As notas 
de fruta preta madura, as delicadas nuances florais e os 
toques de arbusto a dar frescura, estão muito bem 
envolvidas num conjunto em que o estágio em barrica 
apenas confere mais complexidade. Na boca é 
harmonioso e equilibrado, com tanino macio a dar 
estrutura e força ao vinho. Sentem-se ainda aromas de 
sous bois, floresta e de fruta, aromas estes que se mantêm 
num final longo e persistente 
 
 
Vai bem com…Polvo à Lagareiro, Cachaço de Porco 
Assado no forno ou um Risoto de Míscaros 
 
 
 
 
 
Castas: Touriga Nacional 
 

Região: DÃO, Portugal 
 

Enologia: Beatriz Cabral de Almeida 
 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 
Acidez Total: 5,2 g/L  
 
Açúcar Residual: 0,9 g/L 

 

Vinification: Grapes from 3 different vineyards of Touriga 

Nacional were used and harvested separately. The grapes 

are unloaded from 20 kg boxes directly into the 

destemmer-crusher, falling by gravity in small stainless 

steel vats, equipped with automatic pumping-over and 

temperature control. Here the alcoholic fermentation took 

place for about 8 days, at an average temperature of 

about 27ºC. The Touriga Nacional from one of the 

vineyards remained in post fermentative maceration for a 

further 20 days 

 

Tasting Notes: This wine presents a ruby red colour. It is 

an intense, complex and elegant wine. The notes of ripe 

black fruit floral nuances and hints of bush giving 

freshness, are very well wrapped in a set in which the 

barrel aging process only adds more complexity. In the 

mouth it is harmonious and balanced, with soft tannins 

giving structure and strength to the wine. There are also 

aromas of sous bois, forest and fruit, these aromas are 

maintained in a long and persistent finish 

 

It goes well with… Octopus Lagareiro Style, Oven Roasted 

Pork Neck or a Míscaros Risotto 

 

 

 

 
Grape Varieties: Touriga Nacional 

 
Region: DÃO, Portugal 
 
Oenology: Beatriz Cabral de Almeida 
 
Alcohol Content: 13,5% 
 
Total Acidity: 5,2 g/L  
 
Residual Sugar: 0,9 g/L 
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