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VINHO VERDE | GREEN WINE COVELA ESCOLHA 

 

 
 

 
Vinificação: Colheita manual. Vindima organizada 
por parcelas de vinha para assegurar colheita no 
momento certo. Transporte em caixas pequenas 
para evitar o esmagamento. Maceração pelicular. 
Suave prensagem. Fermentações espontâneas em 
cubas de inox com controlo de temperatura. Estágio 
sobre borras finas até meados de maio. Ligeira 
filtração antes do engarrafamento. 
 
Notas de Prova: Cor Citrina com leves reflexos palha. 
Um aroma intenso e complexo onde sobressaem os 
aromas florais, a frutos de árvore com caroço e ervas 
aromáticas. Leves nuances cítricas. Paladar seco, 
acidez equilibrada e excelente aroma de boca. 
Termina com um final longo e elegante. 
 
Vai bem com… Entradas variadas, combina com 
pratos de peixe e marisco. Os pratos de aves, 
tradicionalmente difíceis de harmonizar, combinam 
bem com este vinho. 
 
Castas: Avesso; Chardonnay. 
 
Região: Vinho Verde, Portugal 
 
Enologia: Rui Cunha 
 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 5,96 g/L  
 
Açúcar Residual: 1,5 g/L 
 

 

Vinification: Manual harvesting. Harvest organised 

by vineyard parcel to ensure picking at the right time. 

Transport in small boxes to avoid crushing. Skin 

maceration. Soft pressing. Spontaneous 

fermentation in stainless steel vats with temperature 

control. Ageing on fine lees until the middle of May. 

Light filtration before bottling. 

 

Tasting Notes: Citrine colour with light straw 

reflexes. An intense and complex aroma of floral 

aromas, stone fruits and aromatic herbs. Slight citrus 

nuances. Dry palate, balanced acidity and excellent 

aftertaste. Ends with a long and elegant finish. 

 

It goes well with… A variety of starters, it goes well 

with fish and seafood dishes. Poultry dishes, 

traditionally difficult to harmonize, go well with this 

wine. 

Grape Varieties: Avesso; Chardonnay. 
 
Region: Vinho Verde, Portugal 
 
Oenology: Rui Cunha 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 5,96 g/L  
 
Residual Sugar: 1,5 g/L 
 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


