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LAVRADORES DE FEITORIA

MERUGE TINTO
Meruge Red
Monovarietal da casta Tinta Roriz (Vinhas Velhas) que 
apresenta cor vermelho vivo, pouco profunda. No nariz, 
a primeira sensação é elegante, intenso e complexo. 
Apresenta aromas a especiarias como baunilha e café, 
assim como de fruta fresca do tipo cereja e amora, que 
lhe confere complexidade e finesse. Na boca é fresco, 
complexo mas elegante. Com taninos suaves e avelu-
dados, notas de fruta fresca como frutos vermelhos, e uma 
acidez muito equilibrada. Revela-se fresco e elegante, com 
um final saboroso, longo e persistente. Perfeito com pratos 
de carne e caça bem estruturados e ricos de sabor.
Monovarietal from the grape variety Tinta Roriz (Old Vines) that 
presents a bright red colour, not very deep. On the nose, the first 
sensation is elegant, intense and complex. It presents aromas of 
spices such as vanilla and coffee, as well as fresh fruit such as 
cherry and blackberry, which gives it complexity and finesse. In the 
mouth it is fresh, complex but elegant. With soft and velvety tannins, 
notes of fresh fruit such as red berries and a very balanced acidity. 
It is fresh and elegant, with a tasty, long and persistent finish. Perfect 
with meat and game dishes well structured and rich in flavour.

Categoria: Vinho Tinto
Category : Red Wine

País & Região: Portugal, Douro
Country & Region

Denominação: DOC Douro
Denomination

Ano de Colheita: 2019
Vintage

Castas: Tinta Roriz & Vinhas Velhas
Grape Varieties: Tinta Roriz & Old Vines

Álcool: 14 %
Alcohol

Acidez Total: 4.5 g/L
Total Acidity

Açúcar Redutor: - g/L
Reducing Sugar

Enólogo: Paulo Ruão
Winemaker

Nº de Caixas em Palete: 88
No. of Boxes on Pallet
Nº de Caixas em Camada: 11
No. of Layer Boxes
Nº de Garrafas por Caixa: 6
No. of Bottles per Box 
Capacidade da Garrafa: 0.75 L
Bottle Capacity
Tipo de Caixas: Cartão
Type of Boxes: Cardboard
EAN: 5604086472024
ITF: 15604086472021


