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VINHO BRANCO | WHITE WINE QUINTA DOS MURÇAS ASSOBIO 

 

 

 
 

 
Vinificação: É feita a vindima manualmente pelos 
trabalhadores da Quinta seguida de uma seleção das uvas. 
Depois chega a prensagem pneumática, seguindo-se a 
fermentação alcoólica com temperaturas controladas 
(12ºC a 14ºC). Por fim, o estágio é feito em cubas de inox 
sobre borras finas 
 
 
Notas de Prova: Vinho de cor amarela citrina, Esporão 
Assobio Branco apresenta também um aroma intenso e 
fresco dominado pelos frutos cítricos, frutas tropicais e 
frutos de polpa branca. Na boca sobressai a sua acidez que 
em conjunto com o seu voluma e textura lhe conferem um 
final longo e refrescante 
 
 
Vai bem com…Marisco, Assados e Saladas 
 
 
 
 
 
Castas: Viosinho, Verdelho, Rabigato, Gouveio e Códega 
do Larinho 
 

Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: José Luis Moreira da Silva e David Baverstock 
 
Teor Alcoólico: 11,9% 
 
Acidez Total: 5,4 g/L  
 
Açúcar Residual: 0,6 g/L 
 

 

 

 

 

Vinification: The harvest is done manually by the Quinta's 

workers followed by a selection of the grapes. Then comes 

the pneumatic pressing, followed by alcoholic 

fermentation at controlled temperatures (12ºC to 14ºC). 

Finally, the ageing is done in stainless steel vats on fine 

lees 

 

Tasting Notes: Citrine yellow coloured wine, Esporão 

Assobio White also presents an intense and fresh aroma 

dominated by citrus fruits, tropical fruits and white pulp 

fruits. In the mouth it stands out for its acidity that 

together with its volume and texture gives it a long and 

refreshing finish 

 

It goes well with… Seafood, Roasts and Salads 

 
 
 
 
 
Grape Varieties: Viosinho, Verdelho, Rabigato, Gouveio 
and Códega do Larinho 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: José Luis Moreira da Silva and David Baverstock  
 
Alcohol Content: 11,9% 
 
Total Acidity: 5,4 g/L  
 
Residual Sugar: 0,6 g/L 
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