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VINHA DOURADA
2019
VINHO TINTO | RED WINE

ALC. 13,5% VOL.
750 ML

Região | Region: Douro

Classificação | Classification:
Tipo | Type:
Álcool | Alcohol:

Doc Re erva | Doc Reserve
Vinho Tinto | Red Wine

13,5% vol.

Castas | Grape Varieties: 40% Touriga Franca + 30% Tinta 
 Roriz + 30% Touriga Nacional.

Vinificação | Winemaking: Esmagamento com desengace
total, fermentação alcoólica a 26ºC e maceração pelicular 
prolongada. Estágio 6 meses em barricas de carvalho fran-
cês e 6 meses em garrafa.
Crushed with total destemming, alcoholic fermentation at 
26º C and prolonged skin contact. 6 month time period in 
French oak barrels and 6 months in bottle.

Notas de Prova | Tasting: Cor Granada. Aroma ntenso 
sendo pr dominante em frutos do bosque, geleia de frutos 
vermelhos e nuances de tostados e especiarias. Sabor 
frutado, macio, bem estruturado, harmonioso e com distin-
ta persistência.
Garnet Color. Intense dominant wild berry and red berry jam 
aromas and a subtle toasted and spiced aroma. Fruity 
flavor, soft, well structured, harmonious and with a distinct 
persistence.

Sugestão de Consumo | Food Pairing: Acompanha bem
carnes vermelhas condimentadas, caça e queijos bem 
estruturados. Consumir a 18ºC.
It pairs well with seasoned red meats, wild game meat and 
well-structured cheeses. Consume at 18ºC.

Acondicionar em lugar fresco e humidade moderada ao abrigo da luz. Não é aconselhável o 
consumo a grávidas e menores de idade. Contém sulfitos.

Store in a cool place, of moderate humidity and protected from the light. Not advisable for preg-
nant women and minors. Contains sulphites.
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Weight (kg)

ITF - 14

Caixas por

Palete

Cases per

pallet

750
Borgonha 

Asia Seduction 65602175020323 0.268x0.188x0.303 8.560 8015602175020320


