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VINHO BRANCO | WHITE WINE CONDE VIMIOSO RESERVA 

 

 
 

 
Vinificação:  Ao chegarem à adega as uvas foram 
arrefecidas a 5ºC. Após o esmagamento, ocorreu uma 
maceração pelicular, uma prensagem suave e uma 
maceração longa de 8 dias a 6ºC, com borra. O mosto foi 
clarificado por decantação, seguindo-se a fermentação 
alcoólica. O lote fermentou em barricas de carvalho 
francês de 2, 3 e 4 anos onde permaneceu sobre as borras 
durante 10 meses. 
 
Notas de Prova: Aroma intenso, predominando notas 
cítricas, minerais e um elegante toque de especiarias. 
Sabor complexo, onde a estrutura e a acidez combinam na 
perfeição com uma frescura mineral de grande elegância, 
conferindo-lhe um longo final de boca. 

 
Vai bem com…   Pratos de Bacalhau no forno, Polvo no 
forno, peixe grelhado, comida indiana picante e queijos. 

 
Castas: Arinto. 
 
Região: Tejo, Portugal 
 
Enologia: Antonina Barbosa. 

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

 

 

 

 

Vinification: Upon arrival at the winery the grapes were 

cooled to 5ºC. After crushing, a pellicular maceration 

occurred, a soft pressing and a long maceration of 8 days 

at 6ºC, with lees. The must was clarified by decanting, 

followed by alcoholic fermentation. The blend fermented 

in 2, 3 and 4 year old French oak barrels where it remained 

on its lees for 10 months. 

 

Tasting Notes: Intense aroma, dominated by citrus and 

mineral notes and an elegant touch of spices. Complex 

flavour, where the structure and acidity combine perfectly 

with a mineral freshness of great elegance, giving it a long 

finish. 

It goes well with… Dishes of baked cod, baked octopus, 

grilled fish, spicy Indian food and cheeses. 

 

Grape Varieties: Arinto. 
 
Region: Tejo, Portugal 
 
Oenology: Antonina Barbosa. 
 
Alcohol Content: 12,5% 
 
Total Acidity: 6 g/L 
 
Residual Sugar: 2 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


