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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DO CÔTTO GRANDE ESCOLHA 

 

 
 

 
Vinificação:  Uvas provenientes de três diferentes 
parcelas da Quinta com diferentes altitudes. Colheita 
manual em caixas de 20kg. A fermentação ocorre em 
cubas de inox. Maceração pré e pós fermentativa. O 
vinho tem apenas uma ligeira filtração. Estágio de 15 
meses em barricas de carvalho francês de segundo e 
terceiro ano. Vinhas com idade média de 40 anos. 
 
 
Notas de Prova: Cor rubi intensa. Aroma repleto de 
fruta madura, com notas de floresta, especiarias e 
cacau. Na boca é denso com taninos grossos e uma 
acidez presente para criar um bom equilíbrio. Final 
longo e persistente. 

 
 
Vai bem com…. Pratos aromáticos complexos, 
carnes vermelhas e de caça, caldeiradas de aves ou 
assados de porco. 
 
Castas: Vinhas Velhas 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Diogo Frey Ramos 

 
Teor Alcoólico: 14% 
 
 

 

 

 

 

Vinification: Grapes from three different plots of land 

with different altitudes. Manual harvest in 20kg 

boxes. Fermentation takes place in stainless steel 

vats. Pre and post fermentative maceration. The 

wine has only light filtration. Ageing for 15 months in 

second and third year French oak barrels. Vineyards 

with an average age of 40 years. 

 

Tasting Notes: Intense ruby colour. Aroma full of ripe 

fruit, with notes of forest, spices and cocoa. In the 

mouth it is dense with thick tannins and an acidity 

present to create a good balance. Long and 

persistent finish. 

 

It goes well with… Complex aromatic dishes, red 

meat and game, poultry stews or roast pork. 

 
Grape Varieties: Old Vines 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Diogo Frey Ramos 
 
Alcohol Content: 14% 
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