
  

 

Região 
Region 

Denominação 
Appellation 

Terroir 
Terroir 

Castas 
Varieties 

Vinhas 
Vineyards 

Vinificação 
Vinification 

Estágio 
Stage 

Enólogo 
Winemaker 

Conservação 
Conservation 

Notas de Prova 
Tasting Notes 

Álcool 
Alcohol 
Acidez 
Acidity 

Açúcar 
Sugar 

Ph 

Garrafa 
Contents 

Caixa / Box Palete / Europallet 

13% Vol. 

6 garrafas / bottles 
29,3 x 24,5 x 15,8 cm 

7,500 Kgs 

96 caixas / boxes 
 80 x 120 x 145 cm 

720 Kgs 

5,5 g/dm3 3,4 

0,8 

Garrafas deitadas ao abrigo da luz em local com humidade entre os 
65-70% e temperatura constante entre os 12-14ºC 
Bottles lying in the dark in a place with humidity between 65-70% 

and constant temperature between 12-14ºC 

Um elegante vinho branco de aroma frutado intenso, com textura e 
personalidade na boca e de final fresco e prolongado. 
An elegant white wine with an intense fruity aroma, with texture and 

personality in the mouth and a fresh and long finish. 

Desengace parcial. Prensagem ligeira para obter mosto com ligeira 
tonalidade. Decantação durante 24horas. Fermentação em inox 
com temperatura entre os 14-16ºC. 
Partial destemming. Light pressing to obtain must with a slight hue. 
Decanting for 24 hours. Fermentation in stainless steel with a tem-
perature between 14-16ºC. 
 

Um lote de seleção das melhores uvas tintas de várias pequenas 
parcelas, todas localizadas na zona de Vila Nova de Tazem, com 
idades entre 15 e 40 anos. 
A selection batch of the best red grapes from several small plots, 
all located in the area of Vila Nova de Tazem, aged between 15 and 

40 years. 

100% em inox 
100% in stainless steel 
 Pedro Pereira 

Sub-Região Serra da Estrela 
Sub-Region Serra da Estrela 

75 cl 

Dão DOP 

Terroir de solos granítico, com altitude entre os 400 e os 600 Mts., 
marcado pela influência da montanha com 2.000 Mts de altitude. 
Terroir of granitic soils, with an altitude between 400 and 600 Mts, 

influenced by the mountain with 2,000 Mts of altitude. 

Touriga Nacional, Alfrocheiro, Tinta-Roriz 

Temp. de Servir 
Serving Temp. 

17 - 19ºC 

x 


