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LAVRADORES DE FEITORIA

TRÊS BAGOS RESERVA TINTO MAGNUM
Três Bagos Reserva Red Magnum

É um vinho proveniente de várias uvas, com algum tempo de 
estágio em madeira, a sua cor é vermelha viva. O aroma é rico, 
fresco e bastante complexo, onde predomina o carácter frutado 
de uvas bem maduras. A madeira discreta e bem integrada 
no vinho contribui para a sua complexidade e enriquecimento 
aromático. Na boca, manifesta-se intenso, cheio, com notas 
aromáticas a frutos vermelhos bem maduros. A acidez é equili-
brada, os taninos suaves mas presentes, e revela-se muito bem 
estruturado. Bastante saboroso, apresenta um final suave e 
muito agradável. Excelente para acompanhar bacalhau, carnes 
vermelhas, carnes de caça, queijos e enchidos vermelhos.

It is a wine from various grapes, with some time of aging in 
wood, its colour is bright red. The aroma is rich, fresh and quite 
complex, with the predominant fruity character of ripe grapes. 
The discrete and well integrated wood contributes to its com-
plexity and aromatic enrichment. In the mouth, it is intense, full, 
with aromatic notes of ripe red fruit. The acidity is balanced, 
the tannins are soft but present and it is very well structured. 
Quite tasty, with a soft and very pleasant finish. Excellent with 
cod, red meats, game, cheeses and red sausages.

Categoria: Vinho Tinto
Category : Red Wine

País & Região: Portugal, Douro
Country & Region

Denominação: DOC Douro
Denomination

Ano de Colheita: 2018
Vintage

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

Álcool: 13,5%
Alcohol

Acidez Total: 5,3 g/L
Total Acidity

Enólogo: Paulo Ruão
Winemaker

Nº de Caixas em Palete: 72
No. of Boxes on Pallet
Nº de Caixas em Camada: 18
No. of Layer Boxes
Nº de Garrafas por Caixa: 1
No. of Bottles per Box 
Capacidade da Garrafa: 1.5 L
Bottle Capacity
Tipo de Caixas: Cartão
Type of Boxes: Cardboard
EAN: 5604086231034
ITF: 5604086231034


