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VINHO VERDE | GREEN WINE GIROFLÉ LOUREIRO 

 

 
 

 

Vinificação: Tecnologia de fermentação a frio 
em ambiente redutivo, com temperatura 
controlada a cerca de 16 ° C, utilizando um 
processo muito suave de esmagamento e 
prensagem em atmosfera inerte, a fim de 
preservar todo o potencial aromático da casta, 
seguido de maceração da pele. Nesta colheita, 
tivemos um equilíbrio excecional entre 
maturidade fisiológica e níveis de acidez. Níveis 
médios de precipitação durante o ciclo 
fisiológico e temperaturas ligeiramente acima 
da média durante o dia e fresco à noite. 

 
Notas de Prova: Amarelo-claro com reflexos 
esverdeados. Aroma jovem a citrinos com 
toques florais. Um vinho seco com acidez 
equilibrada. 
 
Vai bem com…. Frutos do mar do Atlântico, ou 
carnes brancas e cozinha mediterrânea em 
geral. 
 
Castas: Loureiro. 
 
Região: Vinhos Verdes, Portugal 
 
Enologia: João Matos. 

 
Teor Alcoólico: 11% 
 

 

Vinification: Cold fermentation technology in a 

reductive environment, with controlled 

temperature at around 16°C, using a very gentle 

process of crushing and pressing in an inert 

atmosphere in order to preserve the full 

aromatic potential of the grape variety, followed 

by skin maceration. In this harvest, we had an 

exceptional balance between physiological 

maturity and acidity levels. Average rainfall 

levels during the physiological cycle and slightly 

above average temperatures during the day and 

cool at night. 

Tasting Notes: Light yellow with greenish 

reflections. Young citrus aroma with floral 

touches. A dry wine with balanced acidity. 

 

It goes well with… Atlantic seafood, or white 

meats and Mediterranean cuisine in general. 

 

Grape Varieties: Loureiro. 
 
Region: Vinhos Verdes, Portugal 
 
Oenology: João Matos. 
 
Alcohol Content: 11% 
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