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VINHO BRANCO | WHITE WINE QUINTA D’ALDEIA GRANDE RESERVA 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas são colhidas por casta e blocos 
em caixas de 20 kg. Uma vez totalmente despojados, 
são esmagados. Em seguida, o mosto é pressionado 
levemente e decantado até atingir a limpidez 
necessária. Fermentado a uma temperatura entre 13 
/ 14ºC em cuba, para realçar os aromas, por cerca de 
3 semanas. Estágio de 6 meses em barricas novas de 
carvalho francês. 
 
 
Notas de Prova:  Apresenta uma cor cítrica clara, 
com aroma intenso a frutos tropicais maduros e 
notas de madeira muito bem integradas. A acidez é 
equilibrada, parecendo cremosa e mineral. Fim da 
boca longo e persistente. 

 
 
Vai bem com…. Peixe, saladas e mariscos. 
 
Castas: Viosinho, Rabigato, Gouveio, Malvasia Fina 
 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: José Eduardo Reverendo Conceição 

 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 5,6 g/L 
 
 

 

 

 

Vinification: The grapes are harvested by variety and 

blocks in 20 kg boxes. Once fully destemmed, they are 

crushed. Then, the must is pressed lightly and 

decanted until it reaches the necessary limpidity. 

Fermented at a temperature between 13 / 14ºC in 

vats, in order to enhance the aromas, for about 3 

weeks. Ageing for 6 months in new French oak 

barrels. 

 

Tasting Notes: It presents a light citrus colour, with 

an intense aroma of ripe tropical fruits and very well 

integrated wood notes. The acidity is balanced, 

appearing creamy and mineral. Long and persistent 

finish. 

 

It goes well with… Fish, salads and seafood. 

 

Grape Varieties: Viosinho, Rabigato, Gouveio, 
Malvasia Fina 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: José Eduardo Reverendo Conceição 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 5,6 g/L 
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