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VINHO VERDE | GREEN COVELA EDIÇÃO NACIONAL AVESSO 

 

 
 

 
Vinificação: Sem utilização de enzimas: 
Fermentações espontâneas e colagens, quando 
necessárias, efetuadas com bentonite. Vinhos 
estabilizados pelo frio. Filtração leve. Colheita 
manual e vindima organizada por parcelas de vinha, 
o que permite colher as uvas no momento certo. 
Transporte em caixas pequenas para evitar o 
esmagamento. Fermentação em cubas de inox com 
controle de temperatura. Estágio sobre borras finas 
até meados de janeiro. 
 
Notas de Prova: Cor cítrica e brilhante. 
Intensamente fresco com caráter mineral sutil. 
Notas de entusiasmo, frutas cítricas e flores do 
campo. Seco e elegante. Acidez e frutado bem 
equilibrados, mas com uma força típica da região 
ensolarada do “Douro Verde”. 
 
 
Vai bem com… Peixes ou frutos do mar grelhados e 
até sushi e sashimi. 
 
Castas: Avesso 
 
Região: Vinho Verde, Portugal 
 
Enologia: Rui Cunha 
 
Teor Alcoólico: 12,5% 
 

 

 

 

Vinification: Without the use of enzymes: 

spontaneous fermentation and fining, when 

necessary, carried out with bentonite. Cold stabilized 

wines. Light filtration. Manual harvesting and 

organized harvesting by vineyard parcel, which 

allows the grapes to be picked at the right time. 

Transportation in small boxes to avoid crushing. 

Fermentation in stainless steel vats with temperature 

control. Aged on fine lees until mid January. 

 

Tasting Notes: Bright citrus color. Intensely fresh 

with subtle mineral character. Notes of enthusiasm, 

citrus fruits and country flowers. Dry and elegant. 

Well balanced acidity and fruitiness, but with a 

strength typical of the sunny "Douro Verde" region. 

 

It goes well with… Grilled fish or seafood and even 

sushi and sashimi. 

 

Grape Varieties: Avesso 
 
Region: Vinho Verde, Portugal 
 
Oenology: Rui Cunha 
 
Alcohol Content: 12,5% 
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