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VINHO BRANCO | WHITE WINE QUINTA DA BACALHÔA CHARDONNAY 

 

 
 

 
Vinificação: Nesta colheita, a uva amadureceu de forma 
muito homogénea, com perfeito equilíbrio entre açúcares 
e acidez. Cerca de 67% do vinho é fermentado em barricas 
novas de carvalho francês de grão fino, sendo o restante 
fermentado em aço inox. O estágio sobre as borras finas, 
com o removimento periódico das mesmas (batonnage), 
originou uma grande cremosidade e requinte de aromas e 
sabores. 

 
Notas de Prova: Apresenta uma cor amarela pálida, com 
reflexos esverdeados, um aroma rico a frutos amarelos 
(pêssego, ananás) característicos da casta Chardonnay, 
combinado com nuances tostadas da barrica. Na boca, a 
fruta e as especiarias estão em perfeito diálogo, com uma 
franca acidez que lhe confere um caracter mineral e um 
final cheio e persistente. Com o estágio em garrafa, ganha 
complexidade e notas de frutos secos. 
 
Vai bem com…. Pratos de peixe de sabores intensos ou de 
carne de aves. 
 
Castas: Chardonnay. 
 
Região: Península de Setúbal, Portugal 
 
Enologia: Filipa Tomaz da Costa 

 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 6,8 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,6 g/L 
 
 

 

Vinification: In this harvest, the grapes matured very 

evenly, with perfect balance between sugars and acidity. 

Around 67% of the wine is fermented in new, fine-grain 

French oak barrels, with the remainder fermented in 

stainless steel. The ageing on fine lees, with the periodic 

removal of the lees (batonnage), gave rise to a great 

creaminess and refinement of aromas and flavours. 

 

Tasting Notes: It presents a pale yellow colour with 

greenish reflections, a rich aroma of yellow fruits (peach, 

pineapple) characteristic of the Chardonnay variety, 

combined with toasted nuances from the barrel. In the 

mouth, the fruit and spices are in perfect dialogue, with a 

frank acidity that gives it a mineral character and a full and 

persistent finish. With bottle ageing, it gains complexity 

and notes of dried fruit. 

It goes well with… Intense flavoured fish dishes or poultry 

meat. 

 
Grape Varieties: Chardonnay. 
 
Region: Península de Setúbal, Portugal 
 
Oenology: Filipa Tomaz da Costa 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 6,8 g/L 
 
Residual Sugar: 0,6 g/L 
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