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VINHO BRANCO | WHITE WINE CARTUXA VINHO DE CURTIMENTA 

 

 
 

 
Vinificação:  Colheita manual. Selecção dos 
melhores cachos, após ligeiro esmagamento, 
fermentou com curtimento total durante 29 dias, a 
14ºC. 

 
Notas de Prova: Curtimento por 29 dias, em talha. O 
bronzeamento não é percetível na cor cítrica aberta, 
mas é muito evidente no aroma complexo, com 
muitas notas de casca, vegetal seco, laranja e cítricos 
maduros. Grande harmonia na boca, num registo 
cheio e profundo, mas com perfeito equilíbrio ácido. 
Um vinho branco muito civilizado, elegante, vibrante 
e longo. 

 
Vai bem com…  Frutos do mar, peixes frescos 
grelhados, carnes brancas e como aperitivo. 
 
Castas: Arinto, Roupeiro, Fernão Pires, Trincadeira 
das Pratas, Malvasia Rei. 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Pedro Baptista. 

 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 
Acidez Total: 4,5 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,6 g/L 
 
 
 

 
Vinification: Manual harvest. Selection of the best 

bunches, after slight crushing, fermented with total 

tanning for 29 days at 14ºC. 

 

Tasting Notes: Tanning for 29 days, in carving. The 

tanning is not perceptible in the open citrus colour, 

but is very evident in the complex aroma, with many 

notes of peel, dried vegetable, orange and ripe citrus. 

Great harmony in the mouth, in a full and deep 

register, but with perfect acid balance. A very 

civilised white wine, elegant, vibrant and long. 

 

It goes well with… Seafood, grilled fresh fish, white 

meat and as an aperitif. 

 

Grape Varieties: Arinto, Roupeiro, Fernão Pires, 
Trincadeira das Pratas, Malvasia Rei. 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Pedro Baptista. 
 
Alcohol Content: 13,5% 
 
Total Acidity: 4,5 g/L 
 
Residual Sugar: 0,6 g/L 
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