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VINHO BRANCO | WHITE WINE RUBRICA 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas são vindimadas à mão e transportadas em 
caixas de pequena dimensão até a entrada da adega, onde são 
cuidadosamente selecionadas numa mesa de triagem. A 
vinificação inicia-se com um arrefecimento das uvas e é seguida 
de uma prensagem suave em prensa pneumática. O mosto 
decanta a frio (10 ºC) durante 48 horas, sendo depois separado 
das borras e inoculado com leveduras selecionadas. Uma parte 
do mosto fermenta em barricas novas de carvalho francês e 
outra parte em cubas de aço inoxidável a baixas temperaturas. 
 
Notas de Prova: Límpido, de cor limão-dourado. Nariz cativante, 
de intensidade média a pronunciada, mostrando aromas de 
pêssego e de ananás fresco que se combinam com suaves toques 
de baunilha provenientes da madeira. Seco, corpo médio a 
muito corpo, de acidez moderada, com fruta tropical sumarenta 
ao que se aliam notas de flores brancas. Possui uma textura 
cremosa e notas de tosta combinadas com um subtil 
amanteigado. Final muito longo, envolvente e agradavelmente 
refrescante. 
 
Vai bem com…. Peixe, carnes brancas e saladas. Combina 
igualmente bem com pratos fortes em alho, como por exemplo 
spaghetti aioli ou gambas ao alho. 
 
Castas: Antão Vaz 48 %, Verdelho 32 %  e Viognier 20 % 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Luís Duarte 
 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 
Acidez Total: 5,4 g/L 
 
Açúcar Residual: <1,5 g/L 
 
 

 

 

 

Vinification: The grapes are harvested by hand and transported 

in small boxes to the winery entrance, where they are carefully 

selected on a sorting table. Vinification begins by cooling the 

grapes and is followed by gentle pressing in a pneumatic press. 

The must decants at cold temperature (10 ºC) for 48 hours, and 

is then separated from the lees and inoculated with selected 

yeasts. Part of the must ferments in new French oak barrels and 

part in stainless steel tanks at low temperatures. 

 

Tasting Notes: Clear, golden-lemon colour. Captivating nose of 

medium to pronounced intensity, showing aromas of peach and 

fresh pineapple that combine with soft vanilla touches from the 

wood. Dry, medium to very full-bodied, moderate acidity, with 

juicy tropical fruit to which hints of white flowers are allied. It has 

a creamy texture and notes of toast combined with a subtle 

buttery finish. Very long finish, enveloping and pleasantly 

refreshing. 

 

It goes well with… Fish, white meats and salads. It also goes well 

with garlicky dishes, such as spaghetti aioli or garlic prawns. 

 
Grape Varieties: Antão Vaz 48 %, Verdelho 32 %  e Viognier 20 % 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Luís Duarte 
 
Alcohol Content: 13,5% 
 
Total Acidity: 5,4 g/L 
 
Residual Sugar: <1,5 g/L 
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