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VINHO VERDE | GREEN WINE AVELEDA MANOEL PEDRO GUEDES 

 

 

 
 

Vinificação: A vindima é manual e as uvas são 
transportadas em pequenas caixas de 15kg e arrefecidas 
durante o transporte até à adega. Nesta fase, há uma 
seleção bago a bago das uvas que são depois prensadas 
de forma suave. A fermentação decorre parte em barricas 
de carvalho Francês (50%) e outra parte em inox (50%). O 
vinho estagia durante 8 meses: 50% em inox e 50% em 
barricas de carvalho Francês sendo que metade é de 
madeira nova (50%) e a outra metade de madeira usada. 
Apenas uma pequena parte do vinho é selecionada, 
escolhendo apenas as melhores barricas e cubas para 
composição do lote final. Este lote é depois engarrafado e 
repousa durante 1 ano em garrafa 

 
Notas de Prova: De cor amarela de média intensidade. O 
blend de uvas selecionadas de Loureiro e Alvarinho, 
apresenta um bouquet harmonioso no nariz: notas de 
jasmim, flor de baunilha e casca de lima, misturam-se com 
delicadas notas de ananás. Em boca, este vinho começa a 
revelar toda a sua essência: uma mineralidade ímpar, 
suportada por uma estrutura amanteigada que enche os 
sentidos. As notas mais óbvias de toranja madura, ananás, 
lima, são seguidas de aromas mais discretos a pedra 
molhada e um leve abaunilhado 
 
Vai bem com…Ideal com Refeições Leves, como Pratos de 
Peixe, Frutos do Mar e Saladas 
Castas: Alvarinho (90%) e Loureiro (10%) 
 

Região: Vinhos Verdes, Portugal 
 
Enologia: Manuel Soares 
 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 
Acidez Total: 6,0 g/L  
 
Açúcar Residual: <4 g/L 

Vinification: The harvest is manual and the grapes are 

transported in small 15kg boxes and cooled during 

transportation to the winery. At this stage, the grapes are 

selected berry by berry and gently pressed. Fermentation 

takes place partly in French oak barrels (50%) and partly in 

stainless steel (50%). The wine ages for 8 months: 50% in 

stainless steel and 50% in French oak barrels, half of which 

is new wood (50%) and half old wood. Only a small part of 

the wine is selected, choosing only the best barrels and 

vats to make up the final batch. This blend is then bottled 

and rests for one year in the bottle 

 

Tasting Notes: Medium intensity yellow colour. The blend 

of selected Loureiro and Alvarinho grapes, presents a 

harmonious bouquet on the nose: notes of jasmine, vanilla 

flower and lime peel, mix with delicate notes of pineapple. 

In the mouth, this wine begins to reveal its full essence: an 

unrivalled minerality, supported by a buttery structure 

that fills the senses. The most obvious notes of ripe 

grapefruit, pineapple, lime, are followed by more discreet 

aromas of wet stone and a light vanilla 

 

It goes well with… Ideal with light meals such as fish 

dishes, seafood and salads 

Grape Varieties: Alvarinho (90%) and Loureiro (10%) 
 

Region: Vinhos Verdes, Portugal 
 
Oenology: Manuel Soares 
 
Alcohol Content: 13,5% 
 
Total Acidity: 6,0 g/L  
Residual Sugar: <4 g/L 
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