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VINHO BRANCO | WHITE WINE CAMINHOS CRUZADOS DESCARADA 

 

 
 

 
Vinificação: Os cachos de uvas inteiras, colhidos, com 
cerca de 18% de álcool provável, foram submetidos a um 
processo de maceração carbônica por 7 dias em uma 
atmosfera saturada com dióxido de carbono a uma 
temperatura de cerca de 30 ° C. Após este período, onde 
ocorreu a primeira fermentação enzimática no interior da 
uva, que deu origem a cerca de 1% de álcool, as uvas 
foram transferidas para uma prensa pneumática e sujeitas 
a prensagem para liberar o mosto. Este mosto foi então 
sujeito a fermentação alcoólica num tanque com 
temperatura controlada a cerca de 16 ° C, e a fermentação 
foi interrompida quando atingiu cerca de 11,5% vol., com 
o vinho tendo cerca de 120 gramas / litro de açúcar 
residual. 

 
Notas de Prova: Apresenta uma alta acidez, o que 
contribui para o excelente equilíbrio entre sua acidez e 
doçura, criando um vinho de “colheita antecipada”. 
Apresenta aromas de banana e frutas brancas, com um 
componente oral muito agradável. 
 
 
Vai bem com…. Doces e fruta. 
 
Castas: Chardonnay,Semillon. 
 
Região: Dão, Portugal 
 
Enologia: Osvaldo Amado. 

 
Teor Alcoólico: 11,5% 
 
 
 

 

Vinification: Whole grape bunches, harvested with around 

18% probable alcohol, were subjected to a carbonic 

maceration process for 7 days in an atmosphere saturated 

with carbon dioxide at a temperature of around 30°C. 

After this period, where the first enzymatic fermentation 

occurred inside the grape, which gave rise to about 1% 

alcohol, the grapes were transferred to a pneumatic press 

and subjected to pressing to release the must. This must 

was then subject to alcoholic fermentation in a 

temperature controlled tank at about 16°C, and 

fermentation was stopped when it reached about 11.5% 

vol. 

 

Tasting Notes: It presents a high acidity, which contributes 

to the excellent balance between its acidity and 

sweetness, creating an "early harvest" wine. It presents 

aromas of banana and white fruit, with a very pleasant 

oral component. 

 

It goes well with… Sweets and fruit. 

 
Grape Varieties: Chardonnay,Semillon. 
 
Region: Dão, Portugal 
 
Oenology: Osvaldo Amado. 
 
Alcohol Content: 11,5% 
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