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VINHO BRANCO | WHITE WINE QUINTA DOS CARVALHAIS RESERVA 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas chegadas à adega em caixas de 20 Kg, 

foram descarregadas na sua maioria, na prensa 
pneumática. Uma parte do Encruzado e Gouveio 
estiveram em maceração pelicular por 24h em cuba 

refrigerada. Todos os mostos decantaram a baixa 
temperatura durante 24 horas. Foram depois enviados 
para depósitos inox com temperatura controlada, onde 
ocorreu a fermentação, durante cerca de 20 dias, a 

temperaturas que não ultrapassaram os 16ºC 
 

Notas de Prova: Cor amarela citrina com laivos 
esverdeados. Complexo no aroma com notas de pera, 

casca de frutos secos, nuances de uma erva verde que dá 
frescura e uma subtil nota do estágio em barrica. Tem a 
elegância típica do Encruzado estagiado em barricas e a 

cremosidade do gouveio. Boca com muito volume, intensa 
textura e acidez muito integrada conferindo uma frescura 
gastronómica. Termina longo e muito equilibrado 
 

 
Vai bem com…Pratos de Peixe mais elaborados, Peixes 
Fumados, Patés e pratos de Carnes Brancas, Aves e 

mesmo Carnes Vermelhas mais complexas, como Cabrito 
Assado ou Chanfana 

 
 

Castas: Encruzado (52%) e Gouveio (48%) 
 

Região: Dão, Portugal 
 

Enologia: Beatriz Cabral de Almeida 
 
Teor Alcoólico: 13,5% 

 
Acidez Total: 6,6 g/L  
 
Açúcar Residual: 1,1 g/L 

 

Vinification: The grapes arrived at the winery in 20 kg 

boxes, were mostly unloaded in the pneumatic press. Part 

of the Encruzado and Gouveio were in pellicular 

maceration for 24 hours in refrigerated vats. All the musts 

were decanted at low temperature for 24 hours. They were 

then sent to temperature controlled stainless steel tanks, 

where fermentation took place, for about 20 days, at 

temperatures not exceeding 16ºC 

 

Tasting Notes: Citrine yellow colour with greenish tinges. 

Complex in the aroma with notes of pear, dried fruit peel, 

nuances of a green grass that add freshness and a subtle 

note of the ageing in barrels. It has the typical elegance of 

Encruzado aged in barrels and the creaminess of the 

gouveio. In the mouth it has a lot of volume, intense 

texture and acidity very integrated giving a gastronomic 

freshness. Long and very balanced finish 

 

It goes well with… More elaborate Fish Dishes, Smoked 

Fish, Patés and White Meat, Poultry and even more 

complex Red Meat dishes, such as Roast Kid or Chanfana 

 
 

Grape Varieties: Encruzado (52%) and Gouveio (48%) 
 

Region: Dão, Portugal 
 
Oenology: Beatriz Cabral de Almeida 

 
Alcohol Content: 13,5% 
 
Total Acidity: 6,6 g/L  

 
Residual Sugar: 1,1 g/L 
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