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VINHO BRANCO | WHITE WINE CARM MARIA DE LOURDES 

 

 
 

 
Vinificação: Com tecnologia de ponta e total controle de 
temperatura, eliminou os cachos que não se encontravam 
em perfeitas condições, desengordurados, triturados 
moles e choque térmico, seguido de um período de 
maceração pré-fermentativa em moinho a frio por cerca 
de 12 a 24h, após o qual a massa foi transferido para cubas 
de fermentação largas e baixas, que fermentou cerca de 
10 dias a temperaturas entre 24 e 26 ° C. A fermentação 
maloláctica decorreu naturalmente, tendo sido concluída 
no final de Dezembro. Parte da fermentação do vinho em 
madeira. 
 
Notas de Prova: Vinho muito fresco e complexo com 
notas de citrinos e toranja em harmonia com ligeiras 
nuances florais e fortes notas minerais características dos 
“terroirs”. Este vinho apresenta um volume excepcional 
decorrente de um longo período de “battonage” e um 
final fresco e mineral único. 

 
Vai bem com…    Peixes, mariscos, carnes brancas e 
vegetais. 
 
Castas: Códega de Larinho, Rabigato, Viosinho. 

 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: António Ribeiro 
 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 5,5 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,60 g/L 
 
 

 

Vinification: Using state-of-the-art technology and total 

temperature control, the bunches that were not in perfect 

condition were eliminated, degreased, soft crushed and 

heat shocked, followed by a period of pre-fermentative 

maceration in a cold mill for about 12 to 24h, after which 

the mass was transferred to wide, low fermentation vats, 

which fermented for about 10 days at temperatures 

between 24 and 26°C. Malolactic fermentation took place 

naturally and was completed by the end of December. Part 

of the wine fermentation in wood. 

 

Tasting Notes: Very fresh and complex wine with citrus 

and grapefruit notes in harmony with light floral nuances 

and strong mineral notes characteristic of the terroirs. This 

wine presents an exceptional volume resulting from a long 

period of battonage and a unique fresh and mineral finish. 

 

It goes well with… Fish, seafood, white meat and 

vegetables. 

 

Grape Varieties: Códega de Larinho, Rabigato, Viosinho. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: António Ribeiro 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 5,5 g/L 
 
Residual Sugar: 0,60 g/L 
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