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LAVRADORES DE FEITORIA

QUINTA DA COSTA
DAS AGUANEIRAS
Um vinho com fermentação em lagares de granito e estágio 
em barricas de carvalho francês, tem cor vermelha viva, 
intensa e profunda. Bastante frutado, é intenso, complexo, 
salientando-se aromas de fruta vermelha madura, como 
amora, ameixa e ligeiro cássis, com notas de frutos secos e 
baunilha. A primeira sensação é suave, fresco, pleno de fruta 
e equilibrado. Com uns taninos suaves, apresenta uma boa 
acidez e uma excelente estrutura, que lhe proporciona um 
bom final de boca, fresco e longo. Promete uma grande 
longevidade. Para beber com pratos de carne vermelha e 
caça. Apto para veganos e vegetarianos.

A wine fermented in granite presses and aged in French 
oak barrels, it has a bright, intense and deep red colour. 
Quite fruity, it is intense, complex, with aromas of ripe red 
fruit, such as blackberry, plum and light cassis, with notes 
of dried fruit and vanilla. The first sensation is soft, fresh, full 
of fruit and balanced. With soft tannins, it has good acidity 
and excellent structure, which gives it a good, fresh and long 
finish. It promises great longevity. To be drunk with red meat 
and game dishes. Suitable for vegans and vegetarians.

Categoria: Vinho Tinto
Category : Red Wine

País & Região: Portugal, Douro
Country & Region

Denominação: DOC Douro
Denomination

Ano de Colheita: 2018
Vintage

Castas: Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca & Touriga Nacional
Grape Varieties            

Álcool: 14 %
Alcohol

Acidez Total: 4.8 g/L
Total Acidity

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: 5604086131020
ITF: 15604086131027


