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VINHO LICOROSO | LIQUEUR WINE QUINTA DA ALORNA ABAFADO 

 

 
 

 
Vinificação: O mosto clarificado, após ligeira 
fermentação, é “abafado” com aguardente vínica 
impedindo que continue a fermentar, 
remanescendo assim uma quantidade de açúcar 
residual muito grande. O estágio prolonga-se por 5 
anos em barricas de carvalho usadas onde o abafado 
adquire toda a complexidade que demonstra. Após o 
estágio em carvalho permanece em cuba inox até ao 
seu engarrafamento. 

 
Notas de Prova: Cor palha. Notas intensas de mel, 
figos e amêndoas. A textura suave e a doçura natural 
são equilibradas por uma acidez fresca. Prova final 
duradoura, restantes frutos secos. 

 
 
Vai bem com…. Laranja em calda, Leite creme, 
Pampilho, Como digestivo. O melhor vinho licoroso 
para acompanhar o pastel de nata. 
 
Castas: Fernão Pires 
 
Região: Tejo, Portugal 
 
Enologia: Martta Reis Simões 

 
Teor Alcoólico: 17,5% 
 
Acidez Total: 5 g/L 

 

 

Vinification: The clarified must, after a slight 

fermentation, is "racked" with grape brandy to 

prevent further fermentation, thus leaving a large 

amount of residual sugar. The ageing is prolonged for 

5 years in used oak barrels where the "abafado" 

acquires all the complexity it demonstrates. After 

ageing in oak it remains in stainless steel vats until 

bottling. 

 

Tasting Notes: Straw colour. Intense notes of honey, 

figs and almonds. Soft texture and natural sweetness 

are balanced by fresh acidity. Long-lasting aftertaste, 

remaining dried fruits. 

 

It goes well with… Orange in syrup, Crème Brûlée, 

Pampilho, As a digestive. The best liqueur wine to 

accompany the pastel de nata. 

 

Grape Varieties: Fernão Pires 
 
Region: Tejo, Portugal 
 
Oenology: Martta Reis Simões 
 
Alcohol Content: 17,5% 
 
Total Acidity: 5 g/L 
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