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VINHO BRANCO Marquês de Borba Vinhas Velhas 2018 

 

 
 

 
 
 
Vinificação: As uvas são arrefecidas numa 
câmara frigorífica antes de serem vinificadas. A 
fermentação decorre em cubas de inox com 
controle de temperatura. Após 1/3 da 
fermentação alcoólica, o mosto é transferido 
para barricas novas e usadas onde é concluída a 
fermentação.  Estágio de 8 meses em barricas de 
carvalho francês e húngaro. 
 
 
Notas de Prova: Vinho branco de aspeto 
cristalino. No aroma evidenciam-se frutos 
cítricos, como a toranja e o limão, 
acompanhados de uma tosta proveniente de 
barrica, mas que não se sobrepõe à fruta. 
Grande frescura e mineralidade na boca, 
evidenciando uma ligeira gordura proveniente 
do estágio sobre as borras. 
 
Castas: Arinto, Roupeiro, Antão Vaz, Alvarinho 
 
Teor Alcoólico: 12,5%  
 
Acidez Total: 6,5 g/L 
 

 
 

 
Vinification: The grapes are cooled in a cold 
room before being vinified. Fermentation takes 
place in stainless steel vats with temperature 
control. After 1/3 of the alcoholic fermentation, 
the must is transferred to new and used barrels 
where fermentation is completed. Aging for 8 
months in French and Hungarian oak barrels. 

 
 
 

Tasting Notes: White wine with a crystalline 
appearance. The aroma reveals citrus fruits, 
such as grapefruit and lemon, accompanied by a 
toast from a barrel, but which does not overlap 
the fruit. Great freshness and minerality in the 
mouth, showing a slight fat from the stage on 
the lees. 
 
 
Grape Varieties: Arinto, Roupeiro, Antão Vaz, 
Alvarinho 
 
Alcohol Content: 12,5% 
 
Total Acidity: 6,5 g/L 
 

FICHA TÉCNICA: THECNICAL SHEET 
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