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VINHO BRANCO | WHITE WINE QUINTA DOS CARVALHAIS ESPECIAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Vinificação: Algumas uvas foram vindimadas à mão para 
caixas de 20Kg, sendo descarregadas na prensa 
pneumática. O field blend, depois de vindimado esteve 
em maceração pelicular durante 24h. Os mostos foram 
sujeitos a decantação estática a baixa temperatura por um 
período de 24 horas. Os mostos foram depois 
fermentados em depósitos de inox com temperatura 
controlada, durante cerca de 20 horas 
 
 
Notas de Prova: Vinho de cor amarelo palha brilhante, 
resultado de uma boa evolução. É um vinho denso e 
austero que apresenta na boca uma grande amplitude 
aromática. A acidez é muito viva e está muito bem 
equilibrada com a riqueza de aromas terciários e com as 
notas de carvalho conferidas pelos anos de vida em 
barrica. É um vinho com um volume extraordinário e um 
final de boca fresco, elegante, harmonioso e difícil de 
esquecer 
 
 
Vai bem com…Peixe Assado, Peixes bem condimentados 
e Bacalhau. Carnes de Caça e Carnes Vermelhas mais 
complexas como Cabrito ou Arroz de Míscaros 

 
 
 
 
Castas: Encruzado (45%), Gouveio (28%), Outras (14%) e 
Semillon (13%) 
 

Região: Dão, Portugal 
 

Enologia: Beatriz Cabral de Almeida 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 5,6 g/L  
 
Açúcar Residual: 1 g/L 

 

 

Vinification: Some grapes were hand picked into 20kg 

boxes and unloaded into the pneumatic press. The field 

blend, after harvesting, was in pellicular maceration for 24 

hours. The musts were subject to static decantation at low 

temperature for 24 hours. The musts were then fermented 

in stainless steel vats with controlled temperature, for 

about 20 hours 

 

 

Tasting Notes: Brilliant straw yellow coloured wine, the 

result of a good evolution. It is a dense and austere wine 

that presents a great aromatic amplitude in the mouth. 

The acidity is very lively and well balanced with a wealth 

of tertiary aromas tertiary aromas and the oak notes 

conferred by its years in barrels. It is a wine of 

extraordinary volume and a fresh, elegant, harmonious 

and hard to forget finish 

 

It goes well with… Baked fish, well seasoned fish and 

codfish. Hunt Meats and more complex Red Meats like Kid 

or Míscaros Rice 

 
 
 

 
Grape Varieties: Encruzado (45%), Gouveio (28%), Others 
(14%) and Semillon (13%) 
 

Region: Dão, Portugal 
 
Oenology: Beatriz Cabral de Almeida 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 5,6 g/L  
 
Residual Sugar: 1 g/L 
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