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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DO PÉGO GRANDE RESERVA 

 

 
 

 

Vinificação: A fermentação foi feita pelo 
método tradicional português de pisar as uvas a 
pé para extrair a cor e os taninos o mais 
suavemente possível. Este elegante vinho foi 
amadurecido em barris de carvalho francês 
durante aproximadamente 12 meses. 
Posteriormente, o vinho foi amadurecido em 
garrafa antes de ser libertado. 
 
Notas de Prova: O vinho apresenta uma grande 
elegância com uma cor rica e rubi. Uma 
variedade de sabores de bagas e tons de 
carvalho contribuem para a complexidade do 
vinho. O carvalho já está bem integrado e 
combinado com uma estrutura de taninos 
macios irá assegurar um bom potencial de 
maturação e frescura. 
 
Vai bem com…. Carnes vermelhas, carnes de 
caça e queijos 
 
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, 
Sousão & Tinto Cão 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
 

 

 

Vinification: The fermentation was done in the 

traditional Portuguese method of trampling the 

grapes by foot to extract the colour and tannins 

as gently as possible. This elegant wine has been 

matured in French oak barrels for approximately 

12 months. Afterwards the wine has been 

matured in the bottle before release. 

 

Tasting Notes: The wine presents great elegance 

with a rich, ruby colour. A variety of berry 

flavours and oaky overtones contribute to the 

complexity of the wine. The oak is already well-

integrated and combined with a soft tannin 

structure will ensure good maturation potential 

and freshness. 

 

It goes well with… Red meat, game and cheeses 

 
Grape Varieties: Touriga Nacional, Touriga 
Franca, Sousão & Tinto Cão 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Alcohol Content: 14% 
 

 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


