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VINHO BRANCO | WHITE WINE PURO TALHA 

 

 
 

 
Vinificação: A essência da vinificação em pequena escala 
mudou em mais de dois mil anos. Nesse processo, as uvas 
brancas são esmagadas levemente a pé e tiradas à mão 
sobre uma mesa de rasgar. A fermentação ocorre sem 
argolas em talhas com capacidade média de 1.600 litros a 
uma temperatura em torno de 28ºC, sendo controlada 
regando as talhas 4 vezes ao dia. A fermentação leva cerca 
de 8 dias, deixando o vinho em contato com a massa até 
novembro. Estágios nas ânforas por um período de 4 a 10 
meses, dependendo da safra. Durante esse período, um 
filme de óleo é colocado para evitar oxidações. 
 
 
Notas de Prova: Cor palha amarela carregada. Aroma de 
avelãs, melão, mel, íris e pão torrado. Paladar elegante, 
com predominância de nozes, boa acidez e taninos 
presentes, mas macios. Longo e persistente. 
 
Vai bem com…. Aperitivos, com sushi, peixe e saladas. 
 
Castas: Antão Vaz, Manteúdo e Diagalves. 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Domingos Soares Franco 

 
Teor Alcoólico: 11,5% 
 
Acidez Total: 6,1 g/L 
 
 

 

 

 

 

Vinification: The essence of small-scale winemaking has 

changed in over two thousand years. In this process, the 

white grapes are crushed lightly by foot and taken by hand 

on a tearing table. Fermentation occurs without rings in 

carvings with an average capacity of 1,600 litres at a 

temperature around 28ºC, being controlled by watering 

the carvings 4 times a day. Fermentation takes about 8 

days, leaving the wine in contact with the mass until 

November. Aging in the amphorae for a period of 4 to 10 

months, depending on the vintage. During this period, an 

oil film is placed to prevent oxidation. 

Tasting Notes: Deep straw-yellow colour. Aroma of 

hazelnut, melon, honey, iris and toasted bread. Elegant 

palate with predominance of nuts, good acidity and 

present but soft tannins. Long and persistent. 

 

It goes well with… Appetizers, with sushi, fish and salads. 

 

Grape Varieties: Antão Vaz, Manteúdo e Diagalves. 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Domingos Soares Franco. 
 
Alcohol Content: 11,5% 
 
Total Acidity: 6,1 g/L 
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