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VINHO BRANCO | WHITE WINE CARM 

 

 
 

 
Vinificação: Em adega, com a mais moderna 
tecnologia e controlo total da temperatura. 
Eliminam as uvas que não se encontram em perfeitas 
condições. Procedem ao desengace total, ao 
esmagamento suave e maceração pelicular durante 
cerca de 12h. Após este período sobre atmosfera 
inerte faz-se a prensagem em prensa pneumática, 
seguindo-se então um período de clarificação do 
mosto, de 24 a 48h em função da casta e do estado 
de maturação. 
 
Notas de Prova: No nariz aromas de fruta cítrica, em 
harmonia com ligeiras nuances florais e fortes notas 
minerais. Tem bom volume de boca e um final muito 
longo e fresco. 
 
 
Vai bem com…. Peixes , mariscos, carnes brancas e 
saladas. 
 
Castas: Touriga Franca e Touriga Nacional. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: António Ribeiro 
 
Teor Alcoólico: 12,5% 
 
Acidez Total: 5,5 g/L 
 
Açúcar Residual: 4,20 g/L 
 
 

 

Vinification: In wineries, with the most modern 

technology and total control of temperature. The 

grapes that are not in perfect condition are 

eliminated. They proceed to total destemming, soft 

crushing and pellicular maceration for about 12h. 

After this period under inert atmosphere, the grapes 

are pressed in a pneumatic press, followed by a must 

clarification period of 24 to 48 hours, depending on 

the grape variety and state of maturity. 

 

Tasting Notes: On the nose, aromas of citrus fruit, in 

harmony with light floral nuances and strong mineral 

notes. It has good volume in the mouth and a very 

long and fresh finish. 

 

It goes well with… Fish, seafood, white meat and 

salads. 

 
Grape Varieties: Touriga Franca e Touriga Nacional. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: António Ribeiro 
 
Alcohol Content: 12,5% 
 
Total Acidity: 5,5 g/L 
 
Residual Sugar: 4,20 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


