
Denominação de Origem: 
Vinho do Porto

Denomination of Origin: 
Port Wine
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Em prova: Aroma e sabor intensos, 
com sugestões de geleia de frutos, 
marmelada, especiarias, nos vinhos 
mais jovens. Com a idade, os Colheita 
evoluem para sabores a frutos secos, 
canela, café, sempre bastante frescos 
e elegantes.

Na Garrafeira: Manter a garrafa em 
pé, em local fresco e escuro. Não 
evolui significativamente na garrafa. 
Pode guardar-se em cave ao longo de 
mais de uma dezena de anos sem per-
der frescura.

À mesa: Servir ligeiramente refresca-
do, entre os 12 e os 13ºC, em copo apro-
priado. Harmoniza bem com todo o tipo 
de sobremesas, sobretudo as elabora-
das à base de ovos ou de frutos secos 
(amêndoas, avelãs, nozes…). 

Refresquei ligeiramente a garra-
fa e agora o vinho está no ponto. 
Os amigos entusiasmam-se com 
a cor âmbar brilhante deste Porto 
quando o sirvo nos copos. A Joa-
na trouxe para a mesa a tarte de 
amêndoa que esteve a fazer du-
rante a tarde.

I cooled the bottle and the wine 
is quite ready. My friends are 
thrilled with the brilliant amber 
colour of this Port. Joana has 
brought an almond tart that she 
baked this afternoon. 

MOMENTS

On taste: Intense aroma and taste: 
fruit jelly, quince jam, spices, in the 
younger wines. With age the wine de-
velops other tastes: nuts, cinnamon, 
coffee, but always fresh and elegant.

Cellaring: Store upright in a cool 
dark place. It does not develop sig-
nificantly in the bottle. May  be 
stored  for over ten years without 
losing freshness.a

Serving: Serve slightly chilled , be-
tween 12 and 13ºC, in an appropri-
ate glass. Goes well with all kinds of 
desserts, especially those prepared 
with eggs and nuts almonds, hazel-
nuts, walnuts…).

• Colheita disponíveis  Avaiable Colheita:
   1934 - 1966 - 1967 - 1968 - 1975 - 1977 
   1982 - 1985 - 1990 - 1991 - 1992 - 1995
   1997 - 1999 - 2000

• Álcool  Alcohol: 20% vol (20ºC)

Caixa com 6 garrafas 750ml
Case of 6 bottles 750 ml

• Peso Weight: 7.9 Kgs

• Dimensões (C x L x A): 
    Dimensions (Lx W x H):
    240mm x 165mm x 316mm
  

MOMENTOS

ESTAGIADOS AGED


