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VINHO VERDE | GREEN WINE AZEVEDO ALVARINHO RESERVA 
 

 

 
 

 
 
Vinificação: A vinificação ocorre na adega da Quinta de 
Azevedo, com receção e desengace suaves. O 
encaminhamento do mosto é feito com controlo de 
temperatura e protegido da oxidação com gazes inertes. 
Prensagem suave em prensa pneumática, com alguma 
maceração pré-fermentativa. Fermentação alcoólica 
ocorre a temperaturas entre os 16 -18ºC levada a cabo por 
leveduras selecionadas, sobretudo a QA23 
 
 
Notas de Prova: Límpido e brilhante, com tonalidade 
amarelo citrina. Aromaticamente intenso com notas de 
frutos de polpa amarela maduros, como a nectarina e o 
damasco. Alguma fruta tropical como a manga e 
sugestões de flores brancas. Na boca é envolvente com 
acidez muito bem integrada e uma excelente presença 
aromática. Cheio e amplo, termina muito equilibrado e 
persistente 
 
 
Vai bem como…. Aperitivo. Ideal com Marisco e Peixes 
Magros 
 
 
 
 
 
 
Castas: Alvarinho 
 

Região: Vinhos Verdes, Portugal 
 

Enologia: António Braga 
 
Teor Alcoólico: 12% 
 
Acidez Total: 5,3 g/L  
 
Açúcar Residual: 3,5 g/L 

 

 

Vinification: The vinification process takes place in the 

cellar of Quinta de Azevedo, with soft reception and 

destemming. The must is sent with temperature control 

and protected from oxidation with inert gases. Soft 

pressing in a pneumatic press, with some pre-fermentative 

maceration. Alcoholic fermentation takes place at 

temperatures between 16-18ºC, carried out by selected 

yeasts, mainly QA23 

 

Tasting Notes: Clear and bright, with a citrine yellow hue. 

Intense aroma with notes of ripe yellow-fleshed fruit such 

as nectarine and apricot. Some tropical fruit like mango 

and hints of white flowers. In the mouth it is enveloping 

with very well integrated acidity and an excellent aromatic 

presence. Full and ample, very balanced and persistent 

finish 

 

It goes well with… Aperitif. Ideal with shellfish and lean 

fish 

 
 
 
 
 
 
Grape Varieties: Alvarinho 
 

Region: Vinhos Verdes, Portugal 
 
Oenology: António Braga 
 
Alcohol Content: 12% 
 
Total Acidity: 5,3 g/L  
 
Residual Sugar: 3,5 g/L 
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