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VINHO BRANCO | WHITE WINE PÔPA  

 

 
 

 
Vinificação: Receção com desengace total e 
esmagamento muito suave, seguido de prensagem 
para separar o líquido das massas. Decantação 
ocorreu entre 24 a 48 horas. Fermentação alcoólica 
em cubas de inox com controle de temperatura. 
Estágio em borras finas. 
 
Notas de Prova:  Cor verde e limpa. Aromas tropicais 
de melão e pêra, cercados por um aroma floral dado 
por tília. Na boca, entrada suave, com sabor a vinho, 
mas distingue-se pela estrutura da balança com 
acidez, que torna o corpo fresco e untuoso. Final de 
boca com alguma persistência da fruta. 

 
 
Vai bem com….  Peixe gordo e bacalhau assado. 
 
Castas: Viosinho, Cerceal, Folgasão, Rabigato. 
 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Luís Pato e Francisco Montenegro 

 
Teor Alcoólico: 12% 
 
Acidez Total: 5,8 g/L 
 
Açúcar Residual: 1,4 g/L 
 

 

 

Vinification: Reception with total destemming and 

very gentle crushing, followed by pressing to 

separate the liquid from the masses. Decanting took 

place between 24 to 48 hours. Alcoholic fermentation 

in stainless steel vats with temperature control. 

Ageing on fine lees. 

Tasting Notes: Clean, green colour. Tropical aromas 

of melon and pear, surrounded by a floral aroma 

given by lime. In the mouth, soft entry, with a wine-

like flavour, but distinguished by the structure of the 

balance with acidity, which makes the body fresh and 

unctuous. End of mouth with some fruit persistence. 

 

It goes well with… Fatty fish and baked cod. 

 

Grape Varieties: Viosinho, Cerceal, Folgasão, 
Rabigato. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Luís Pato and Francisco Montenegro 
 
Alcohol Content: 12% 
 
Total Acidity: 5,8 g/L 
 
Residual Sugar: 1,4 g/L 
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