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VINHO TINTO | RED WINE HERDADE DOS LAGOS GRANITO 2018 
EDIÇÃO LIMITADA | LIMITED EDITION  – GARRAFAS NUMERADAS | NUMBERED BOTTLES 

 
 

 
 

 

Vinificação: É selecionada a melhor touriga 
nacional que fermenta em lagares de inox, 

terminada a fermentação alcoólica o vinho 

juntamente com um pouco de alicante Bouschet 
vai fazer a fermentação malolática e estágio 

durante 14 meses num deposito de granito.  

 

Notas de Prova:  Cor vermelho intenso com laivos a 
violeta. De aroma, um vinho rico em frutos 

vermelhos desde framboesa a groselha, sente-se 
o aroma floral a violeta. De boca tanino 

persistente, mas harmonioso, frescura e 

mineralidade caraterística deste vinho. Uma 
Touriga Nacional diferente do habitual, resultado 

do estágio em tanque de granito. 

 
Castas: Touriga Nacional e Alicante Bouschet 
 
Enologia: Carsten Heinemeyer & Marta Pereira 
 
Região: Alentejo, Portugal 
Teor Alcoólico: 15,3% 
Acidez Total: 6,6 g/L 
Açúcar Residual: 1,8 g/L 

 

 

Vinification: The best national touriga fermented in 
stainless steel vats is selected. After the alcoholic 
fermentation, the wine, together with a little alicante 
Bouschet, will undergo malolactic fermentation and 
stage for 14 months in a granite deposit.  
 
 
 
Tasting Notes: Intense red color with hints of violet. 
With aroma, a wine rich in red fruits from raspberry to 
blackcurrant, you can feel the floral aroma of violet. 
Persistent but harmonious tannin in the mouth, 
freshness and minerality characteristic of this wine. A 
Touriga Nacional different from the usual, resulting 
from the stage in a granite tank. 
 
Grape Varieties: Touriga Nacional and Alicante 
Bouschet 
 
Winemaking: Carsten Heinemeyer & Marta Pereira 
 
Region: Alentejo, Portugal 
Alcohol: 15,3% 
Total Acidity: 6,6 g/L 
Reducing Sugar: 1,8 g/L 

FICHA TÉCNICA: TECHNICAL DATA SHEET 

 


