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(PT)

Tipo de vinho
Vinho branco feito da selecção das três 
melhores castas brancas da Região: Al-
varinho, Loureiro e Avesso.
O Alvarinho transmite estrutura e corpo, 
o Loureiro intensidade aromática e o 
Avesso acidez e mineralidade.

Pontos-chave
Uvas colhidas manualmente em caixas 
pequenas e transportadas para a adega 
num curto espaço de tempo. Desengace 
total. Prensagem suave da uva inteira. 
Clarificação extrema do mosto por frio. 
Fermentação longa a baixa temperatura: 
12-16ºC. Estágio mínimo de 3 meses sobre 
borras finas com bâtonnage regular.

Notas de prova
Cor limonada pálida, límpida e com brilho. 
Aroma floral exuberante onde se desta-
ca a presença de flor de laranjeira bem 
como presença de aromas cítricos e de 
frutos de caroço. Boca leve e fresca, ple-
na de mineralidade. Final de boca longo 
fortemente marcado pela flor e folha de 
laranjeira.

(EN)

Type of wine
White wine made from a selection of the 
three best white varieties in the Region: 
Alvarinho, Loureiro and Avesso.
Alvarinho conveys structure and body, 
Loureiro aromatic intensity and Avesso 
acidity and minerality.

Key points
Handpicked grapes into small boxes and 
carried to the winery in a short period of 
time. Total de-stemmning. Soft press-
ing of the whole grape. Extreme cold 
must clarification. Long fermentation at 
low temperatures: 12-16ºC. Minimum 3 
month ageing on fine lees with regular 
bâtonnage.

Tasting notes
Pale lemon-green color, clear and with 
glow. Very aromatic in the nose with a 
strong presence of orange flower as well 
as citric and stone fruit aromas. Fresh and 
light mouth full of minerality. Ends long 
with very pure aromas of orange flower 
and leaf.

Denominação (Denomination)
DOC Vinho Verde

Castas (Varieties) 
20% alvarinho, 40% loureiro,

 40% avesso

Produção (Production)
200.000 

garrafas (bottles)

Álcool (Alcohol)
12% vol.

pH
 3,27

Acidez Total (Total acidity) 
6,3 g/L

Tempo aceitável de guarda 
Acceptable storage time 

5 anos (years)
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