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ESPUMANTE | SPARKLING WINE CONDE D’ERVIDEIRA 

ESPUMANTE DA ÁGUA 

 
 
 

 
Vinificação: O Vinho, base do espumante, é 
vinificado casta a casta, decorrendo a 
fermentação alcoólica em depósitos de inox, 
com temperatura controlada. A segunda 
fermentação ocorre no fundo do grande lago do 
alqueva a 30m de profundidade com 
temperatura constante e ausência total de luz 
durante 9 meses. 
 
Notas de Prova: Elaborado a partir de 4 castas, 
que festejam as 4 gerações Ervideira, estagiou 
durante 9 meses em garrafa, no fundo do maior 
lago da Europa, o Alqueva. Resulta um 
Espumante de cor citrina, libertando um aroma 
fresco e fino. Na boca revela uma bolha fina, 
persistente e muito elegante. 
 
Castas: Arinto, Antão Vaz, Gouveio e Alvarinho 

 
País: Alentejo – Portugal 
 
Enólogo: Nelson Rolo 

 
Teor Alcoólico: 12% 
 

 
Vinification: The wine, the basis of the sparkling 
wine, is vinified from variety to variety, with 
alcoholic fermentation taking place in stainless 
steel tanks, at a controlled temperature. The 
second fermentation takes place at the bottom 
of the large alqueva lake at a depth of 30m at a 
constant temperature and total absence of light 
for 9 months. 

 
Tasting Notes: Made from 4 varieties, which 
celebrate the 4 Ervideira generations, it aged for 
9 months in the bottle, at the bottom of the 
largest lake in Europe, the Alqueva. The result is 
a sparkling citrus color, releasing a fresh and fine 
aroma. In the mouth it reveals a fine, persistent 
and very elegant bubble. 
 
Grape Varieties: Arinto, Antão Vaz, Gouveio e 
Alvarinho 
 
Country: Alentejo – Portugal 
 
Winemaker: Nelson Rolo 

 
Alcohol Content: 12% 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


