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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DO CÔTTO 

 

 
 

 
Vinificação:  Uvas 100% desengaçadas fermentadas 
por 10 dias em autovinificadoras e cubas de inox com 
controle de temperatura. Maceração da pele por 15 
dias. Fermentação malolática. Estabilização. 
Maturação da madeira Parcial por 9 meses em 
barricas de carvalho português (tosta média). 
 
 
Notas de Prova: Cor Sombra violeta escura. Elegante 
com boa complexidade, notas de chocolate, 
especiarias, frutas vermelhas maduras com boa 
intensidade, notas de fumaça bem misturadas com 
leves notas florais que dão harmonia. Elegante 
mostrando um equilíbrio correto. Bom volume, 
taninos bem estruturados e redondos. Final 
persistente e agradável, com notas tostadas, 
proporcionando uma sensação muito agradável. 

 
 
Vai bem com…. Peixe gordo assado ou grelhado, 
pratos de bacalhau seco, grelhados de carne. 
 
Castas: Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, 
Sousão. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Diogo Frey Ramos 

 
Teor Alcoólico: 13,5% 

 

 

 

Vinification: 100% destemmed grapes fermented for 

10 days in temperature controlled autovinificators 

and stainless steel vats. Skin maceration for 15 days. 

Malolactic fermentation. Stabilisation. Partial 

maturation for 9 months in Portuguese oak barrels 

(medium toast). 

 

Tasting Notes: Colour Dark violet shade. Elegant with 

good complexity, notes of chocolate, spices, ripe red 

fruits with good intensity, notes of smoke well mixed 

with light floral notes that give harmony. Elegant 

showing a correct balance. Good volume, well 

structured and round tannins. Persistent and 

pleasant finish, with toasted notes, providing a very 

pleasant sensation. 

 

It goes well with… Baked or grilled fatty fish, dried 

codfish dishes, grilled meat. 

 
Grape Varieties: Touriga Nacional, Tinta Roriz, 
Touriga Franca, Sousão 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Diogo Frey Ramos 
 
Alcohol Content: 13,5% 
 
 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


