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VINHO DO PORTO | PORTO WINE SANDEMAN WHITE 

 

 
 

 
Vinificação: O Sandeman Porto Fine White é produzido 
pelo método tradicional do Vinho do Porto. As uvas 
colhidas manualmente são sujeitas a remoção de engaço 
e esmagamento antes da fermentação, sob temperatura 
controlada, com maceração pelicular de modo a extrair os 
melhores componentes. A adição de álcool vínico no 
momento ideal estabelece o equilíbrio entre o corpo e o 
bouquet do vinho. Este momento é escolhido pelo 
enólogo após um rigoroso controlo das temperaturas e 
densidades de fermentação, sendo este último 
dependente da casta, da fase de maturação e da doçura 
final requerida 
 
 
Notas de Prova: De cor palha pálida, Sandeman Porto Fine 
White tem um aroma a frutos tropicais com ligeiras notas 
de baunilha e sabor fresco leve, características estaladiças 
combinadas com um toque de doçura natural 
 
Vai bem com… Nozes, amêndoas salgadas ou uma 
sobremesa fresca como gelado de baunilha com frutos 
tropicais. Mais ousado ainda é cremosos frutos do mar 
“vol-au-vent” 
 
 

 
Castas: Códega, Gouveio, Malvasia Fina e Viosinho 
 
Região: Douro, Portugal 
 

Enologia: Luis Sottomayor 
 
Teor Alcoólico: 19,5% 
 
Acidez Total: 3,4 g/L  
 
Açúcar Residual: 60 g/L 

 

Vinification: Sandeman Porto Fine White is produced by 

the traditional Porto Wine method. The hand-picked 

grapes undergo stalk-removal and crushing before 

fermentation, under controlled temperature, with skin 

maceration so as to extract the best components. The 

addition of wine alcohol at the ideal moment sets the 

balance between the wine's body and bouquet. This 

moment is chosen by the winemaker following strict 

control of fermentation temperatures and densities, the 

later depending on the vine variety, maturation stage and 

the final sweetness required 

 

Tasting Notes: A pale straw colour, Sandeman Porto Fine 

White has a tropical fruit aroma with slight vanilla notes 

and light fresh flavour, crisp characteristics combined with 

a hint of natural sweetness 

 

It goes well with… Nuts, salted Almonds or a fresh dessert 

like Vanilla Ice-Cream with tropical fruits. More daring is a 

match with creamy seafood vol-au-vent 

 
 

Grape Varieties: Códega, Gouveio, Malvasia Fina and 
Viosinho 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Luis Sottomayor 
 
Alcohol Content: 19,5% 
 
Total Acidity: 3,4 g/L  
 
Residual Sugar: 60 g/L 
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