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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DO PÉGO SIGNATURE 

 

 
 

 

Vinificação: 15 meses em barrica de carvalho 
francês Intenso e capitoso, barrica à frente no 
aroma, muito fruto maduro, estilo moderno e 
apelativo Muito bem Está menos “clássico” do 
que o Grande Reserva do mesmo ano, mas 
mantém o mesmo nível qualidade. 
 
 
Notas de Prova: Este vinho tem uma bonita, rica 
e escura cor vermelha, sabores de frutas 
variadas e notas e carvalho, o que contribui para 
uma complexidade do vinho que, com o 
envelhecimento, tende a melhorar. Para um 
vinho tão novo demonstra ser muito elegante e 
forte, com uma estrutura de taninos forte e 
notas subtis a carvalho, mostrando um bom 
potencial de maturação. 
 
 
Vai bem com…. Carnes vermelhas, carnes de 
caça, vitela e queijos variados 
 
 
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca e 
Sousão 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 

 

Vinification: 15 months in French oak barrels 

Intense and capitoo, barrels ahead in the aroma, 

very ripe fruit, modern and appealing style Very 

well It is less "classic" than the Grand Reserve of 

the same year but keeps the same level of 

quality. 

 

Tasting Notes: This wine has a beautiful, rich, 

dark red colour, varied fruit flavours and notes 

and oak, which contributes to a complexity of 

wine that, with ageing, tends to improve. For 

such a young wine it proves to be very elegant 

and strong, with a strong tannic structure and 

subtle oak notes, showing good maturation 

potential. 

 

It goes well with… Red meat, game, veal and 

various cheeses 

 
 
Grape Varieties: Touriga Nacional, Touriga 
Franca and Sousão 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Alcohol Content: 14% 
 

 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


