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VINHO MOSCATEL | MOSCATEL WINE DONA ERMELINDA 

 

 
 

 
Vinificação:  Origem de uma vinha de 20 anos em 
Fernando Pó, Palmela. Fermentação em cubas de aço 
inoxidável com temperatura controlada para uma 
densidade de 1080, seguida pela adição de 77% vol. 
aguardente destilada do vinho e maceração que dura até 
março do ano seguinte. Estagiou durante 24 meses em 
meias pipas de carvalho. Tempo de armazenamento 
recomendado 20 anos. 

 
Notas de Prova:  Um vinho de cor dourada, complexo e 
rico, com aromas que lembram os sabores de mel e casca 
de laranja tradicionais desta região. Na boca é cheio e 
doce, revelando um bom nível de acidez que confere uma 
certa frescura. Final persistente e prolongado. 

 
 
Vai bem com….   Sobremesas e entradas. 

 
Castas: Moscatel de Setúbal. 
 
Região: Península de Setúbal, Portugal 
 
Enologia: Jaime Quendera 
 
Teor Alcoólico: 17,5% 
 
 

 

 

 

Vinification: Originates from a 20 year old vineyard in 

Fernando Pó, Palmela. Fermentation in temperature 

controlled stainless steel vats to a density of 1080, 

followed by the addition of 77% vol. distilled spirit from the 

wine and maceration lasting until March of the following 

year. Aged for 24 months in oak half barrels. 

Recommended storage time 20 years. 

 

Tasting Notes: A golden-coloured wine, complex and rich, 

with aromas reminiscent of the traditional honey and 

orange peel flavours of this region. In the mouth it is full 

and sweet, revealing a good level of acidity that gives a 

certain freshness. Persistent and prolonged finish. 

 

It goes well with… Desserts and starters. 

 
Grape Varieties: Moscatel de Setúbal. 
 
Region: Península de Setúbal, Portugal 
 
Oenology: Jaime Quendera 
 
Alcohol Content: 17,5% 
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