
 
 

PMC – Importação Comercio e Serviços, Lda | Rua Alfredo da Silva 103 – 2785-656 São Domingos de Rana, Carcavelos - Portugal 
NC: 510 304 338 – Capital Social 500.000,00 euros registada na Conservatória de Lisboa 

 www.pmc-wine.com | info@pmc-wine.com |Tel.: (+351) 214 536 846 

 
VINHO BRANCO | WHITE WINE QUINTA DA BACALHÕA GRECO DI TUFO 

 

 
 

 
Vinificação: Após uma maceração pré-fermentativa 
(contato das películas com o mosto), este fermenta 
muito lentamente em cubas inox refrigeradas, a 
temperatura controlada. Estagia depois nas suas 
borras finas durante sete meses, o que lhe confere 
untuosidade e longo final de boca. 
 
 
Notas de Prova: Apresenta uma cor amarela 
delicada e uma grande riqueza aromática, com notas 
florais e cítricas, flores secas, alfazema, casca de 
toranja, laranja madura. O corpo cheio e cremoso é 
potenciado por leves amargos de casca, num perfil 
exótico e pleno de personalidade.  
 
Vai bem com…. Peixes magros com molho cremoso, 
pratos de especiarias (caril de marisco), peixes 
fumados ou cozinha oriental. 
 
Castas: Greco. 
 
Região: Península de Setúbal, Portugal 
 
Enologia: Filipa Tomaz da Costa. 

 
Teor Alcoólico: 12,5% 
 
Acidez Total: 6,3 g/L 
 
Açúcar Residual: 2,1 g/L 
 

 

Vinification: After a pre-fermentative maceration 

(contact of the skins with the must), it ferments very 

slowly in refrigerated stainless steel vats at a 

controlled temperature. It then ages on its fine lees 

for seven months, which gives it unctuosity and a 

long finish. 

 

Tasting Notes: It presents a delicate yellow colour 

and a great aromatic richness, with floral and citrus 

notes, dried flowers, lavender, grapefruit peel, ripe 

orange. The full and creamy body is enhanced by 

light bitter peel, in an exotic profile and full of 

personality. 

It goes well with… Lean fish with creamy sauce, spicy 

dishes (seafood curry), smoked fish or oriental 

cuisine. 

 
Grape Varieties: Greco. 
 
Region: Península de Setúbal, Portugal 
 
Oenology: Filipa Tomaz da Costa. 
 
Alcohol Content: 12,5% 
 
Total Acidity: 6,3 g/L 
 
Residual Sugar: 2,1 g/L 
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