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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA RESERVA TERROIR BLEND 

 

 
 

 
Vinificação: Seleção manual de uvas no tapete de sua 
escolha na entrada da adega. Maceração pré-
fermentativa a frio (8-9ºC) por 6 dias. Fermentação a baixa 
temperatura (22º - 24ºC) por 8 dias em aço inoxidável; 2 
"dastages" por dia. Libertação precoce (quando os níveis 
de glicose / frutose caem abaixo de 40 g / L). Fermentação 
malolática em tanque de aço inoxidável. Estágio em 
barricas de carvalho francês por 6 meses. 
 
 
Notas de Prova:  Cor intensa de uma safra excelente, a 
complexidade e densidade de aromas de frutos silvestres, 
cassis e mirtilos; Tempero branco. Grande concentração; 
grande equilíbrio entre a estrutura muscular e a textura 
suculenta que se entrelaçam com o corpo do vinho e o 
tornam tenso, longo e profundo. 

 
Vai bem com….  Carnes vermelhas, rosbife e grelhados. 

 
Castas:  Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinto Cão, Touriga 
Nacional 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Jorge Alves e Sónia Pereira 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
 

 

 

 

 

 

Vinification: Manual selection of grapes on the mat of 

your choice at the entrance to the winery. Pre-

fermentative cold maceration (8-9ºC) for 6 days. 

Fermentation at low temperature (22º - 24ºC) for 8 days 

in stainless steel; 2 "dastages" per day. Early liberation 

(when glucose/fructose levels fall below 40 g / L). 

Malolactic fermentation in stainless steel tank. Ageing in 

French oak barrels for 6 months. 

 

Tasting Notes: Intense colour of an excellent vintage, the 

complexity and density of aromas of berries, cassis and 

blueberries; White spice. Great concentration; great 

balance between muscular structure and juicy texture that 

intertwine with the wine's body and make it taut, long and 

deep. 

It goes well with… Red meat, roast beef and grilled meat. 

 
Grape Varieties: Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinto Cão, 
Touriga Nacional 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Jorge Alves and Sónia Pereira 
 
Alcohol Content: 14% 
 
 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


