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VINHO BRANCO | WHITE WINE 1000 CURVAS CHARDONNAY ALVARINHO 

 

 
 

 
 
Vinificação: Este ano vitícola caracterizou-se por ser 
atípico. As uvas, depois de um transporte refrigerado, 
foram selecionadas à entrada da adega, seguindo-se uma 
prensagem suave. O mosto foi decantado durante 48h 
recorrendo à oxidação total do mesmo. Já a fermentação 
decorreu em cubas de inox por fermentação espontânea 
seguida de fermentação malolática no Chardonnay. Por 
fim, um estágio em borras totais de 22 meses 
 
 
Notas de Prova: De cor leve com um tom amarelo 
descorado de aspeto cristalino. Tem um perfil fresco, de 
notas cítricas com aromas vincados a fruta de pomar 
exaltando um traço mineral e láctico. Já no palato, sente-
se um envolvente traço fresco e mineral e acaba com um 
final de boca estruturado, longo e seco 
 
 
 
Vai bem com…Queijos, Peixe, Fritos e Assados 
 
 
 
 
 
Castas: Chardonnay e Alvarinho 
 

Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Pedro Mota 
 
Teor Alcoólico: 12% 
 
 
 

 

 

Vinification: This wine-growing year was characterised by 

being atypical. The grapes, after a refrigerated transport, 

were selected at the entrance of the winery, followed by a 

soft pressing. The must was decanted for 48 hours, using 

total oxidation. Fermentation took place in stainless steel 

tanks by spontaneous fermentation followed by malolactic 

fermentation in Chardonnay. Finally, ageing on lees for 22 

months 

 

Tasting Notes: Light colour with a pale yellow tone and 

crystalline appearance. It has a fresh profile, citrus notes 

with strong aromas of orchard fruit exalting a mineral and 

lactic trace. On the palate, it has a fresh and mineral 

character and a structured, long and dry finish 

 

 

It goes well with… Cheese, Fish, Fried and Roasted 

 
 
 
 
 
Grape Varieties: Chardonnay and Alvarinho 
 

Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Pedro Mota 
 
Alcohol Content: 12% 
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