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VINHO BRANCO | WHITE WINE QUINTA DA FERRADOSA VINHAS VELHAS 

 

 
 

 
Vinificação: Todas as uvas são desencaixadas antes de 
serem levemente esmagadas por uma prensa pneumática 
e o resultado resultante é decantado por 24 horas a 10 ° 
Celsius em cubas de aço inoxidável de 2.500 litros. O 
mosto é então acondicionado em barricas novas de 225 
litros de carvalho francês, com um ano de idade, onde 
fermenta por mais de 25 dias a temperaturas controladas 
entre 10 ° e 14 ° Celsius. O vinho envelhece nos mesmos 
barriques por mais 8 meses, com battonage. 
 
Notas de Prova: O Ferradosa Douro White apresenta 
frutas vibrantes no nariz, com toques de damasco, 
pêssego e notas de algumas frutas tropicais frescas. O 
carvalho está presente com baunilha e uma nota muito 
esfumaçada. Na boca, este vinho revela uma aderência 
muito fresca e nítida que rompe o carvalho e cria um vinho 
branco extremamente elegante, vibrante e longo. 
 
Vai bem com…. Mariscos e peixes em geral. 
 
 
Castas: Vinhas velhas. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Cristiano Van Zeller 

 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 6,55 g/L 
 
Açúcar Residual: 1 g/L 
 
 

 

 

Vinification: All grapes are destemmed before being 

lightly crushed by a pneumatic press and the resulting 

result is decanted for 24 hours at 10° Celsius in 2,500 litre 

stainless steel vats. The must is then conditioned in new 

225-litre, one-year old French oak barrels where it 

ferments for over 25 days at controlled temperatures 

between 10° and 14° Celsius. The wine ages in the same 

barriques for a further 8 months with battonage. 

 

Tasting Notes: Ferradosa Douro White presents vibrant 

fruit on the nose, with hints of apricot, peach and notes of 

some fresh tropical fruit. The oak is present with vanilla 

and a very smoky note. In the mouth, this wine reveals a 

very fresh and crisp grip that breaks through the oak and 

creates an extremely elegant, vibrant and long white wine. 

 

It goes well with… Seafood and fish in general. 

 

Grape Varieties: Vinhas Velhas. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Cristiano Van Zeller 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 6,55 g/L 
 
Residual Sugar: 1 g/L 
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