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VINHO DA MADEIRA | MADEIRA WINE COSSART GORDON MALVASIA 10 ANOS 

 

 
 

 
Vinificação:  Estagiou em barricas de carvalho americano 
no método tradicional 'Canteiro' por 10 anos. Isto inclui 
um aquecimento suave do vinho no loft das lojas no 
Funchal. Ao longo dos anos, o vinho é transferido dos 
andares intermediários e, finalmente, para o piso ao nível 
do solo, onde é mais frio. Após este envelhecimento 
gradual, o vinho é clarificado e filtrado antes de ser 
engarrafado. 

 
Notas de Prova:  De textura levemente xaroposa, é uma 
madeira intensamente doce, equilibrada por acidez 
atrevida. Os aromas de ranço e açúcar mascavo lideram o 
caminho, seguidos pelos sabores de nozes caramelizadas, 
melaço e casca cítrica queimada. Excelente comprimento 
no acabamento, onde os ácidos crocantes realmente 
brilham. 
 
Vai bem com….  Sobremesas. Pode ser servido com frutas, 
especialmente abacaxi, salada de frutas, bolos ricos, 
queijos fortes ou chocolate. Também é bom com café 
como digestivo. 

 
 
Castas: Malvasia 
 
Região: Madeira, Portugal 
 
Enologia: Francisco Albuquerque 
 
Teor Alcoólico: 19% 
 
Acidez Total: 6,5 g/L 
 
Açúcar Residual: 115 g/L 
 

 

Vinification: Aged in American oak barrels in the 

traditional 'Canteiro' method for 10 years. This includes 

gentle heating of the wine in the loft of the shops in 

Funchal. Over the years, the wine is transferred from the 

intermediate floors and finally to the ground level floor 

where it is cooler. After this gradual ageing, the wine is 

clarified and filtered before being bottled. 

 

Tasting Notes: Lightly syrupy in texture, this is an intensely 

sweet wood balanced by cheeky acidity. Aromas of rancid 

and brown sugar lead the way, followed by flavours of 

caramelised nuts, molasses and burnt citrus peel. Excellent 

length on the finish, where the crisp acids really shine 

through. 

 

It goes well with… Desserts. Can be served with fruit, 

especially pineapple, fruit salad, rich cakes, strong cheeses 

or chocolate. It is also good with coffee as a digestive. 

 
 
 
Grape Varieties: Malvasia 
 
Region: Madeira, Portugal 
 
Oenology: Francisco Albuquerque 
 
Alcohol Content: 19% 
 
Total Acidity: 6,5 g/L 
 
Residual Sugar: 115 g/L 
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