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VINHO VERDE | GREEN WINE SOALHEIRO ALVARINHO 

 

 
 

 
Vinificação:  As uvas são vindimadas à mão. Após a 
prensagem e antes da fermentação, o mosto é 
clarificado a baixa temperatura. O vinho fermenta 
em inox e estagia em contacto com as borras finas 
antes do seu engarrafamento. A vinificação do 
Soalheiro Alvarinho está direcionada para obter um 
vinho que realce a qualidade das uvas e permita uma 
boa evolução após o engarrafamento. 
 
Notas de Prova: Cor amarelo-limão brilhante. Este 
vinho distingue-se pelo seu aroma fresco e elegante, 
revelando de imediato, no nariz, a extraordinária 
complexidade da casta Alvarinho. O sabor deste 
vinho, com intensas notas tropicais e minerais, está 
perfeitamente equilibrado com a acidez e com o seu 
moderado teor alcoólico. 

 
 
Vai bem com…  Mariscos, peixe grelhado, carne 
branca, queijo curado, carne fumada, bem como 
pratos de cozinha asiática e mediterrânica. 
 
 
Castas: Alvarinho 
 
Região: Vinhos Verdes, Portugal 
 
Enologia: António Luís Cerdeira. 

 
Teor Alcoólico: 12% 
 
Acidez Total: 6,4 g/L 
 

 
Vinification: The grapes are harvested by hand. After 

pressing and before fermentation, the must is 

clarified at low temperature. The wine ferments in 

stainless steel and ages on its lees before bottling. 

The vinification of Soalheiro Alvarinho is directed to 

obtain a wine that enhances the quality of the grapes 

and allows a good evolution after bottling. 

 

Tasting Notes: Bright lemon yellow colour. This wine 

is distinguished by its fresh and elegant aroma, 

revealing immediately, in the nose, the extraordinary 

complexity of the Alvarinho grape variety. The taste 

of this wine, with intense tropical and mineral notes, 

is perfectly balanced with the acidity and its 

moderate alcohol content. 

 

It goes well with… Seafood, grilled fish, white meat, 

cured cheese, smoked meat, as well as Asian and 

Mediterranean dishes. 

 

Grape Varieties: Alvarinho 
 
Region: Vinhos Verdes, Portugal 
 
Oenology: António Luís Cerdeira. 
 
Alcohol Content: 12% 
 
Total Acidity: 6,4 g/L 
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