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VINHO BRANCO | WHITE WINE QUINTA DOS CARVALHAIS ENCRUZADO 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas de Encruzado chegaram à adega em 
caixas de 20 kg, sendo descarregadas diretamente na 
prensa pneumática. Após a prensagem das uvas inteiras, 
o mosto foi sujeito a decantação estática a baixa 

temperatura por um período de 24 horas. Foi depois 
enviado para uma cuba de inox onde começou a 
fermentação, sendo que no seu decorrer foi trasfegado 

para barricas de carvalho francês de diferentes 
capacidades (225, 500 e 1000 litros) onde terminou a 
fermentação e estagiou 

 

Notas de Prova: Cor amarela citrina, límpido e brilhante. 
Intenso aromaticamente, com notas de fruta de polpa 
amarela, como o pêssego e a nectarina. Notas florais de 
jasmim. Complexo devido à boa integração das notas 

doces do estágio em barrica. Ataque de boca com muita 
intensidade aromática, onde sobressaem novamente os 
aromas de pêssego e as notas florais. Acidez firme e bem 

integrada. Final muito equilibrado e persistente 
 
Vai bem como…. Aperitivo ou a acompanhar com pratos 
de Peixe mais elaborados, Peixes Fumados, pratos de 

Carnes Brancas ou Aves. Acompanha na perfeição com 
Cabrito Assado da região 

 
 

Castas: Encruzado 
 

Região: Dão, Portugal 
 

Enologia: Beatriz Cabral de Almeida 
 

Teor Alcoólico: 13,5% 
 
Acidez Total: 5,9 g/L  
 

Açúcar Residual: 0,6 g/L 
 
 

 
Vinification: The Encruzado grapes arrived at the winery 

in 20 kg boxes, being unloaded directly into the pneumatic 

press. After pressing the whole grapes, the must was 

subject to static decantation at low temperature for a 

period of 24 hours. It was then sent to a stainless steel vat 

where fermentation began, and during the fermentation 

process it was transferred to French oak barrels of 

different capacities (225, 500 and 1000 litres) where it 

finished fermentation and aged 

 

Tasting Notes: Citrine yellow colour, clear and bright. 

Intense aroma, with notes of yellow-fleshed fruit such as 

peach and nectarine. Floral notes of jasmine. Complex, due 

to the good integration of the sweet notes of the stage in 

barrels. Aromatic intensity in the mouth, with peach and 

floral notes again standing out. Firm acidity and well 

integrated. Very balanced and persistent finish 

 

It goes well with… Aperitif or to accompany more 

elaborate Fish dishes, Smoked Fish, White Meat dishes or 

Poultry. It goes perfectly with roasted kid from the region 

 
 

Grape Varieties: Encruzado 
 

Region: Dão, Portugal 

 
Oenology: Beatriz Cabral de Almeida 
 
Alcohol Content: 13,5% 

 
Total Acidity: 5,9 g/L  
 

Residual Sugar: 0,6 g/L 
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