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VINHO VERDE | GREEN WINE QUINTA DE AZEVEDO RESERVA  

 
 
 

 
Vinificação: A vinificação ocorreu na vinícola Quinta de 
Azevedo. Na chegada, as uvas foram tratadas com cuidado 
e desengorduradas com cuidado, a fim de preservar 
completamente seu caráter. A canalização do mosto é 
realizada por meio de controle de temperatura e 
protegida da oxidação pelo uso de gases inertes. O 
esmagamento suave ocorre em uma prensa pneumática 
com alguma maceração pré-fermentativa. A fermentação 
alcoólica ocorre em temperaturas entre 16ºC e 18ºC. 
Durante a maceração, cerca de 40% do lote fermentou em 
contato com as uvas. Este vinho estagiou em tanques de 
aço inoxidável com "battonage", agitação das borras, por 
3 meses 
 
 
Notas de Prova: Claro e brilhante, com tons esverdeados. 
Um aroma com notas proeminentes de frutas bem 
maduras, particularmente de frutas de polpa amarela, 
como pêssegos e nectarinas. Na boca, este vinho é 
cremoso com notas aromáticas de fruta madura. Uma 
acidez viva convida a um final longo e equilibrado 
 
 
Vai bem com…Pratos de Peixe, Frutos do Mar e Saladas 
ricas 
 
 
 
 
 
 
Castas: Loureiro e Alvarinho 
 

Região: Vinhos Verdes, Portugal 
 

Enologia: António Braga 
 
Teor Alcoólico: 12% 

 

Vinification: The vinification took place at the Quinta de 

Azevedo winery. Upon arrival, the grapes were carefully 

treated and de-fatted with care in order to fully preserve 

their character. The must is channelled through 

temperature control and protected from oxidation by the 

use of inert gases. Soft crushing takes place in a pneumatic 

press with some pre-fermentative maceration. Alcoholic 

fermentation takes place at temperatures between 16ºC 

and 18ºC. During maceration, about 40% of the lot 

fermented in contact with the grapes. This wine aged in 

stainless steel tanks with "battonage", stirring of the lees, 

for 3 months 

 

Tasting Notes: Clear and bright, with greenish tones. An 

aroma with prominent notes of well-ripened fruit, 

particularly of yellow-fleshed fruit such as peaches and 

nectarines. In the mouth, this wine is creamy with 

aromatic notes of ripe fruit. A lively acidity invites a long 

and balanced finish 

 

It goes well with… Fish Dishes, Seafood and Rich Salads 

 
 
 
 
 
 
 
Grape Varieties: Loureiro and Alvarinho 
 

Region: Vinhos Verdes, Portugal 
 
Oenology: António Braga 
 
Alcohol Content: 12% 
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