
PARÂMETROS ANALÍTICOS / ANALYTICAL PARAMETERS

ÁLCOOL / ALCOHOL   14,4% Vol.

AC. TOTAL / TOTAL ACIDITY    5,5 g/dm3

pH     3,68 

CASTAS / VARIETIES

AÇUCAR      / SUGAR 0,6g/dm3

TINTO CÃO   100%   

EMBALAGEM / PACKING

CAPACIDADE   / CAPACITY 75cl.

GARRAFA  / BOTTLE  Borgonha LaDucasse

CAIXA DE MADEIRA      1x0.75cl       

Magnifica escolha para acompanhar refeições de carnes vermelhas e de caça,

queijos fortes.  

Vinha dos anos 80, plantada a 450 m de altitude em patamares de dois bardos. Vindima manual 

em caixas de 25 Kgs. Desengace total, maceração a frio, curtimenta com moderado controlo de 

temperatura e suaves remontagens. Maceração pós-fermentativa curta, maloláctica espontânea 

e estágio em barricas de 225 L, novas e usadas, durante 16 meses. 6 meses em garrafa antes 

de apresentação ao mercado.

WOODEN BOX   

SOLO     Xistoso / Shale 
SOIL

ANO COLHEITA    2018
YEAR HARVEST

ALTITUDE                          <450m    
ALTITUDE 

Côr rubi intensa, com alguma opacidade. Aroma complexo, com flores de 

bosque, frutos vermelhos aliados a notas balsâmicas e especiadas do 

estágio em barrica. Boca fresca e rica, com taninos poderosos mas redondos. 

O conjunto resulta muito equilibrado e longo.

ORIGEM / Origin 

REGIÃO   
REGION 
 

A origem do nome deste vinho é um antigo solar, localizado em Cabêda e fundado no séc. XV, pertenceu a uma 
família fidalga de viticultores de nome "Dragos". A ligação deste imponente edifício à produção de vinho é 
histórica. Dele só restam ruínas…

The origin of the name of this wine is an old manor farm, located in Cabêda and founded in the century. XV, 
belonged to a noble family of vintners named "Dragos". The connection of this imposing building to the wine 
production  is historical. Of him only ruins remain...

SOLAR DOS DRAGOS - GRANDE RESERVA 

Vinho Grande Reserva Tinto DOC Douro / Grande Reserva Red Wine DOC Douro   

Região Demarcada do Douro / Douro Wine Region

Sub-região do Cima-Corgo /   Sub-region of Cima-Corgo

 
CONSUMO / 
CONSUMPTION: 
Beber/Drink - 
Guardar/Maintain 

POSIÇÃO / 
POSITION  
Lateral / Side 

TEMPERATURA / 
TEMPERATURE  

16ºc /18ºc 

ENOLOGIA 

Sérgio Alves 
Hélder Morais 

Epordouro, Vinhos e Azeites S.A.  Douro    Portugal

HARMONIZAÇÃO / HARMONIZATION 

  

PROVA / TASTE 

 

VINIFICAÇÃO / VINIFICATION 
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