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VINHO VERDE | GREEN WINE AVELEDA LOUREIRO 

 

 
 

 
Vinificação: Produzido a partir da casta mais expressiva da 
Região dos Vinhos Verdes, este varietal destaca-se pela 
estrutura e densidade evidentes, resultado de um modelo 
de viticultura único que permite maior concentração de 
aromas e açúcares nas uvas. Ao chegarem ao centro de 
vinificação, as uvas são submetidas a uma prensagem 
suave a baixa pressão. A fermentação alcoólica é feita a 
temperaturas controladas, seguida de estágio em cuba 
inox, durante o qual se mantêm as borras em suspensão, 
permitindo extrair o máximo de aromas da casta 
 

 
 

Notas de Prova: Com o amarelo pálido a surgir como cor 
característica, este vinho possui um aroma frutado, com 
notas de toranja, lima e jasmim e uma textura mineral e 
crocante 
 
Vai bem com…Saladas, Vegetais Frescos. Pratos 
condimentados. Marisco e Sushi 
 
 
 
 
 
Castas: Loureiro 
 

Região: Vinhos Verdes, Portugal 
 
Enologia: Manuel Soares 
 
Teor Alcoólico: 11% 
 
Acidez Total: 6,5 g/L  
 

 
 

 

Vinification: Produced from the most expressive grape 

variety of the of the Vinho Verde Region, this varietal 

stands out for its evident structure and density, the result 

of a viticulture model that allows greater concentration of 

aromas and sugars in the grapes. On arrival at the 

winemaking centre the grapes undergo a gentle pressing 

at low pressure. Alcoholic fermentation is carried out at 

controlled temperatures, followed by in stainless steel 

vats, during which the lees are kept in suspension, allowing 

to extract the maximum aromas from the grape variety 

 

Tasting Notes: With pale yellow emerging as its 

characteristic colour, this wine has a fruity aroma, with 

notes of grapefruit, lime and jasmine and a mineral and 

crisp texture 

 

It goes well with… Salads, Fresh vegetables. Spicy dishes. 

Seafood and Sushi 

 
 
 

 
Grape Varieties: Loureiro 
 
Region: Vinhos Verdes, Portugal 
 
Oenology: Manuel Soares 
 
Alcohol Content: 11% 
 
Total Acidity: 6,5 g/L  
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