
 

 

  

 

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 

8,220 Kgs 

96 caixas / boxes 
 80 x 120 x 150 cm 

790 Kgs 

6,02 g/dm3 3,35 

0,7 

Conservar ao abrigo da luz, em local com temperatura inferior a 
14° C e humidade próxima dos 70%. 
 Este vinho vai evoluir positivamente nos próximos 10 anos. 
Storage protected from light, in a temperature below 14°C and hu-

midity close to 70%. 

This wine will be aged positively over the next 10 years. 

Cor amarelo esverdeado. Aroma delicado com notas de frutos 
de polpa branca e casca de citrinos. Na boca é cremoso, com 
uma bela acidez e um final longo e mineral. 
Greenish yellow color. Delicate aroma with white pulp fruit notes 

and citrus peel. The palate is creamy, with a nice acidity and a long, 

mineral finish.  

Prensagem suave. Mosto decantado naturalmente durante 48horas 
a 10ºC. 60% do mosto fermentou em inox a 18ªC, 40% fermentou 
em barricas novas de 450L de carvalho francês. Terminada a  
fermentação alcoólica, agitação das borras finas durante 4 meses.  

Smooth pressing. Must decanted naturally for 48 hours at 10ºC. 

60% of the must fermented in stainless steel at 18ºC, 40%  
fermented in new French oak barrels of 450 L. After alcoholic  

fermentation, stir the fine lees for 4 months. 

Parcela de Encruzado da Quinta do Aral com cerca de 40 anos 
The Encruzado vineyard plot in Quinta do Aral with about 40 years 

Inox e 3 meses em barricas de 450L de carvalho francês. 
Stainless steel and 3 months 450L French oak barrels. 

Pedro Pereira 

Dão, Sub-Região 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. 

100% Encruzado 

Temp. de Servir 
Serving Temp. 

10ºC 

X 


