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VINHO BRANCO | WHITE WINE QUINTA DO CIDRÔ ALVARINHO 

 

 
 

 

Vinificação: As uvas são prensadas em prensa 
pneumática. A fermentação ocorre em cubas 
inox com controlo de temperatura. 100% do 
vinho é mantido em cubas de inox por um 
período de 6 meses antes de ser engarrafado. 
 
 
Notas de Prova: Bonita cor citrina, levemente 
dourada a denotar concentração. Um vinho com 
aromas finos e delicados com muita intensidade 
de notas cítricas e de flor de laranjeira que 
contribuem para a complexidade deste vinho. 
Encorpado e fresco, a mostrar na boca os 
sabores que se adivinham no aroma. Um vinho 
longo e distinto salientado por uma acidez 
estaladiça e saborosa mineralidade. 
 
 
Vai bem com…. Peixe grelhados e mariscos 

grelhados. 

 
Castas: Alvarinho. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Jorge Moreira 
 
Teor Alcoólico: 12,5% 
 
Acidez Total: 5,7g/L 

 

Vinification: The grapes are pressed in a 

pneumatic press. Fermentation takes place in 

stainless steel vats with temperature control. 

100% of the wine is kept in stainless steel vats for 

a period of 6 months before being bottled. 

 

Tasting Notes: Beautiful citrine colour, slightly 

golden denoting concentration. A wine with fine 

and delicate aromas with a lot of intensity of 

citrus and orange blossom notes that contribute 

to the complexity of this wine. Full-bodied and 

fresh, showing in the mouth the flavours that can 

be guessed from the aroma. A long and 

distinctive wine highlighted by a crisp acidity and 

tasty minerality. 

 

It goes well with… Grilled fish and seafood. 

 
Grape Varieties: Alvarinho. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Jorge Moreira 
 
Alcohol Content: 12,5% 
 
Total Acidity: 5,7 g/L 
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