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VINHO BRANCO | WHITE WINE 1000 CURVAS ÚNICO 1,5L 

 

 
 

 
 
Vinificação: É um vinho que surge de um blend de vários 
vinhos com várias idades. É constituído por 3 Chardonnays 
(2015, 2016 e 2017) e 2 Alvarinhos (2016 e 2017) 
 

 
 

Notas de Prova: De cor amarelo palha. Apresenta um 
aroma elegante e complexo onde as diferentes camadas 
são evidenciadas na degustação. As notas de damasco 
unem-se aos aromas cítricos que garantem frescura. Em 
seguida aparecem as notas florais, pedra molhada e 
algumas notas de fumaça e padaria. Estruturado, é 
também complexo na boca, com uma acidez muito viva, 
mas elegante, onde a mineralidade é evidente tornando-
o um vinho fresco, mas também volumoso. É um vinho 
com um sabor longo, seco e cítrico 
 
 

 
Vai bem com…Queijos leves, Peixe no Forno e Comida 
Asiática 

 
 
 
Castas: Alvarinho e Chardonnay 
 

Região: Douro, Portugal 
 

Enologia: Pedro Mota 
 
Teor Alcoólico: 12,5% 
 
 
 
 
 

 

 

Vinification: It is a wine that emerges from a blend of 

several wines with various ages. It consists of 3 

Chardonnays (2015, 2016 and 2017) and 2 Alvarinhos 

(2016 and 2017) 

 

Tasting Notes: Straw-yellow colour. It presents an elegant 

and complex aroma where the different layers are 

evidenced in the tasting. The apricot notes join the citrus 

aromas that guarantee freshness. Then appear floral 

notes, wet stone and some notes of smoke and bakery. 

Structured, it is also complex in the mouth, with a very 

lively but elegant acidity, where minerality is evident 

making it a fresh but also voluminous wine. It is a wine 

with a long, dry and citric flavour 

 

 

It goes well with… Light Cheeses, Oven Fish and Asian 

Food 

 
 
 
Grape Varieties: Alvarinho and Chardonnay 
 

Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Pedro Mota 
 
Alcohol Content: 12,5% 
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