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VINHO BRANCO | WHITE WINE CARVALHAS 

 

 
 

 

Vinificação: As uvas são prensadas em prensa 
pneumática. A fermentação inicia-se em cubas 
de inox com controlo de temperatura e termina 
em barricas novas de carvalho Francês. Segue-se 
um estágio de 8 meses nas mesmas barricas 
sobre borras finas. 
 
 
Notas de Prova: Um branco duriense de uma 
jovem e brilhante cor citrina com intensos 
aromas de flor de laranjeira e alperce com 
nuances minerais e vegetais típicas que 
combinam com notas de madeira muito bem 
integradas. Excelente estrutura, com imensa 
complexidade e volume de sabores frutados, no 
entanto, revela enorme frescura e intensidade, 
terminando muito longo e persistente. 
 
Vai bem com…. Bacalhau, marisco ou queijos 
fortes. 
 
Castas: Viosinho & Gouveio. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Jorge Moreira 
 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 
Acidez Total: 5,60 g/L 

 

Vinification: The grapes are pressed in a 

pneumatic press. Fermentation begins in 

stainless steel vats with temperature control and 

ends in new French oak barrels. It is followed by 

a stage of 8 months in the same barrels on fine 

lees. 

 

Tasting Notes: A Douro white wine of a young 

and bright citrine colour with intense aromas of 

orange blossom and apricot with typical mineral 

and vegetal nuances that combine with very well 

integrated wood notes. Excellent structure, with 

immense complexity and volume of fruit 

flavours, however, reveals enormous freshness 

and intensity, finishing very long and persistent. 

 

It goes well with… cod, seafood or strong 

cheeses. 

 
Grape Varieties: Viosinho & Gouveio. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Jorge Moreira 
 
Alcohol Content: 13,5% 
 
Total Acidity: 5,60 g/L 
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