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VINHO VERDE | GREEN WINE 1000 CURVAS CHARDONNAY & ALVARINHO 

 

 
 

 
Vinificação: A vindima começou nos primeiros dias 
de Setembro. Depois do transporte refrigerado, as 
uvas foram seleccionadas à entrada da adega, 
seguindo-se uma prensagem suave. O mosto foi 
decantado durante 48 horas recorrendo há oxidação 
total do mesmo. A fermentação decorreu em cubas 
de inox por fermentação espontânea seguida de 
fermentação maloláctica no Chardonnay. 
 
Estágio em borras totais de 22 meses. 
 
 
Notas de Prova: Cor amarela descolorida, possui um 
aroma fino e sutil. Tem um caráter cítrico, o que lhe 
confere frescura, além de notas de frutas de caroço, 
raspas de laranja cristalizadas, aroma de massa e 
tabaco. Na boca apresenta boa estrutura, é 
volumoso e apresenta-se mineral, a acidez natural 
torna o vinho fresco e elegante. Boca média longa e 
seca. 
 
Vai bem com…. Ideal com peixe, saladas e mariscos. 
 
 
Castas: Chardonnay e Alvarinho 
 
Região: Vinhos Verdes, Portugal 
 
Enologia: Pedro Mota 
 
Teor Alcoólico: 12,5% 

 
 

 

Vinification: The harvest started at the beginning of 

September. After refrigerated transport, the grapes 

were selected at the entrance of the winery, followed 

by soft pressing. The must was decanted for 48 hours 

to allow total oxidation. Fermentation took place in 

stainless steel tanks by spontaneous fermentation 

followed by malolactic fermentation on Chardonnay. 

 

Aged on total lees for 22 months 

 

Tasting Notes: Discoloured yellow colour, it has a 

fine and subtle aroma. It has a citrus character, which 

gives it freshness, in addition to notes of stone fruit, 

candied orange zest, aroma of pasta and tobacco. In 

the mouth it has good structure, it is voluminous and 

mineral, the natural acidity makes the wine fresh and 

elegant. Medium long and dry mouth. 

 

It goes well with… Ideal with fish, salads and 

seafood. 

 
Grape Varieties: Chardonnay e Alvarinho 
 
Region: Vinhos Verdes, Portugal 
 
Oenology: Pedro Mota 
 
Alcohol Content: 12,5% 
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