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VINHO VERDE | GREEN WINE AVELEDA FONTE 

 

 
 

 
 
Vinificação: Produzido a partir de castas autóctones, 
Aveleda Fonte é a expressão original desta região 
demarcada. A vindima é noturna para garantir a frescura 
das uvas e a manutenção das suas propriedades 
aromáticas. Ao chegarem ao centro de vinificação, estas 
são submetidas a uma prensagem suave a baixa pressão. 
A fermentação alcoólica é feita a temperaturas 
controladas, seguida de estágio em cuba inox, durante o 
qual se mantêm as borras em suspensão, permitindo 
extrair o máximo de aromas da casta 
 
 
 
Notas de Prova: Com uma cor cítrica luminosa, este vinho 
é jovem e equilibrado, com um aroma fresco e delicado 
marcado por notas de maçã verde e lima. A mineralidade 
penetrante, e os toques vibrantes de frutas frescas, fazem 
dele um vinho extremamente versátil que irá deleitar o 
paladar 
 
 
Vai bem como…Aperitivo. Caril de Frango ou Legumes. 
Peixes brancos ou Legumes grelhados 

 
 
 
 
Castas: Loureiro, Trajadura, Arinto e Fernão Pires 
 
Região: Vinhos Verdes, Portugal 
 

Enologia: Manuel Soares 
 
Teor Alcoólico: 9,5% 
 
Acidez Total: 6,5 g/L  

 
 

Vinification: Produced from native grape varieties, 

Aveleda Fonte is the original expression of this demarcated 

region. The harvest is at night to ensure the freshness of 

the grapes and the maintenance of their aromatic 

properties. When they arrive at the vinification centre, 

they are submitted to a soft pressing at low pressure. The 

alcoholic fermentation is done at controlled temperatures, 

followed by aging in stainless steel vats, during which the 

lees are kept in suspension, allowing the extraction of the 

maximum aromas of the grape variety 

 

Tasting Notes: With a bright citrus colour, this wine is 

young and balanced, with a fresh and delicate aroma 

marked by notes of green apple and lime. The penetrating 

minerality, and vibrant hints of fresh fruit, make it an 

extremely versatile wine that will delight the palate 

 

 

It goes well with… Appetizer. Chicken or Vegetable Curry. 

White Fish or Grilled Vegetables 

 
 
 
 
Grape Varieties: Loureiro, Trajadura, Arinto and Fernão 
Pires 
 

Region: Vinhos Verdes, Portugal 
 
Oenology: Manuel Soares 
 
Alcohol Content: 9,5% 
 
Total Acidity: 6,5 g/L  
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