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VINHO BRANCO | WHITE WINE GUADALUPE 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas são colhidas em caixotes e 
transportadas imediatamente de volta à vinícola e 
resfriadas a 10ºC. As uvas são retiradas do cacho, 
trituradas e depois prensadas. O mosto resultante 
flui para um tanque de aço inoxidável, localizado 
dentro de uma câmara refrigerada, onde passa por 
48 horas de clarificação estática a baixas 
temperaturas. O mosto fermenta de 15 a 20 dias, a 
14 ºC. O vinho é engarrafado após 6 meses. 

 
Notas de Prova: Com sabor frutado, notas de frutas 
tropicais e final cítrico e mineral. O branco de 
Guadalupe é um vinho extremamente elegante, 
equilibrado e fresco. 
 
 
Vai bem com…. Refeições leves, como peixe, marisco 
ou carne branca. 
 
Castas: Antão Vaz, Roupeiro, Arinto. 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Rui Reguinga e José Portela. 

 
Teor Alcoólico: 12,5% 
 
Acidez Total: 5,3 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,6 g/L 
 

 

 

 

Vinification: The grapes are harvested in crates and 

immediately transported back to the winery and 

cooled to 10ºC. The grapes are removed from the 

bunch, crushed and then pressed. The resulting must 

flows into a stainless steel tank, located inside a 

refrigerated chamber, where it undergoes 48 hours 

of static clarification at low temperatures. The must 

ferments for 15 to 20 days at 14ºC. The wine is 

bottled after 6 months. 

Tasting Notes: With a fruity taste, notes of tropical 

fruits and a citrus and mineral finish. Guadalupe 

white is an extremely elegant, balanced and fresh 

wine. 

 

It goes well with… Light meals, such as fish, shellfish 

or white meat. 

 

Grape Varieties: Antão Vaz, Roupeiro, Arinto. 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Rui Reguinga e José Portela. 
 
Alcohol Content: 12,5% 
 
Total Acidity: 5,3 g/L 
 

Residual Sugar: 0,6 g/L 
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