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VINHO VERDE | GREEN WINE GAZELA VERDE BRANCO 

 

 
 

 
 
Vinificação: As uvas são desengaçadas e esmagadas 
suavemente. O mosto resultante é separado das peliculas 
em prensas pneumáticas e sujeito a decantação estática 
durante 24 horas, devidamente protegido de oxidações, 
até atingir o grau de limpidez desejado. Segue-se a 
fermentação em cubas de aço inox, sob uma temperatura 
controlada de aproximadamente 16ºC 

 
 

Notas de Prova: Gazela tem uma cor muito leve, com um 
ligeiro desprendimento de gás que realça os aromas, 
sabores e frescura do vinho. Aromático e cativante, Gazela 
alia às notas de citrinos e frutos tropicais uma acidez viva 
e estimulante. O resultado é um vinho elegante, versátil e 
muito atrativo 
 
 
Vai bem com…Marisco, Fritos e Assados. Ideal para 
acompanhar com amigos em bons momentos de diversão 

 
 
 
 
 
 
 
 
Castas: Loureiro, Outras, Pedernã e Trajadura 
 

Região: Vinhos Verdes, Portugal 
 

Enologia: António Braga 
 
Teor Alcoólico: 9% 
 
Acidez Total: 5,9 g/L  
 
Açúcar Residual: 11 g/L 

 
 

Vinification: The grapes are destemmed and gently 

crushed. The resulting must is separated from the skins in 

pneumatic presses and subject to static decantation for 24 

hours, properly protected from oxidation, until it reaches 

the desired clarity. Fermentation takes place in stainless 

steel vats, at a controlled temperature of about 16ºC 

 

 

Tasting Notes: Gazela has a very light colour, with a slight 

release of gas that enhances the aromas, flavours and 

freshness of the wine. Aromatic and captivating, Gazela 

combines the notes of citrus and tropical fruits with a lively 

and stimulating acidity. The result is an elegant, versatile 

and very attractive wine 

 

It goes well with… Seafood, Fritos and Roasts. Ideal to 

accompany with friends in good moments of fun 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grape Varieties: Loureiro, Others, Pedernã and Trajadura 
 

Region: Vinhos Verdes, Portugal 
 
Oenology: António Braga 
 
Alcohol Content: 9% 
 
Total Acidity: 5,9 g/L  
 
Residual Sugar: 11 g/L 
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