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VINHO VERDE | GREEN WINE AVELEDA LOUREIRO & ALVARINHO 

 

 

 
 

 
Vinificação: Este vinho é a expressão máxima da paixão da 
Família Guedes pelo vinho e o blend mais icónico da 
Região. A vindima é noturna para garantir a frescura das 
uvas e a manutenção das suas propriedades aromáticas. 
Ao chegarem ao centro de vinificação, estas são 
submetidas a uma prensagem suave a baixas pressões. 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 das castas 
 

 
 

Notas de Prova: Blend mais icónico da Região dos Vinhos 
Verdes: os aromas exuberantes a flor de sabugueiro, 
maracujá e frutas cítricas, típicos do Loureiro, 
complementam as notas discretas de frutas tropicais e 
flores brancas do Alvarinho, juntamente com a sua 
estrutura aveludada e untuosa 
 
 
Vai bem com…Saladas e Vegetais frescos. Frango estufado 
com Ervilhas. Sushi e Peixes gordos 
 
 
 
 
Castas: Loureiro (70%) e Alvarinho (30%)  
 

Região: Vinhos Verdes, Portugal 
 

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

 

Vinification: This wine is the maximum expression of the 

Guedes Family passion for wine and the most iconic blend 

of the Region. The grapes are picked at night to ensure the 

freshness of the grapes and the maintenance aromatic 

properties. Upon arrival at the winemaking centre, these 

are subjected to a gentle pressing at low pressure. 

Alcoholic fermentation is carried out at controlled 

temperatures, followed by stage in stainless steel vats, 

during which the lees are kept in suspension, allowing to 

extract the maximum aromas from the grape varieties 

 

Tasting Notes: The most iconic blend of the Vinhos Verdes 

Region: the exuberant aromas of elderberry blossom, 

passion fruit and citrus fruit, typical of Loureiro, 

complement the discreet notes of tropical fruit and white 

flowers of Alvarinho, together with its velvety and 

unctuous structure 

 

It goes well with… Salads and fresh vegetables. Stewed 

Chicken with Peas. Sushi and Fatty Fish 

 
 
 
 
Grape Varieties: Loureiro (70%) and Alvarinho (30%) 
 

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