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    COLHEITA BRANCO  
 

UM VINHO DE AROMA FRUTADO, 
INTENSO A FRUTOS TROPICIAS, 
FRUTA DE POLPA BRANCA, DAMASCO E BAUNILHA, COM UMA 
ACIDEZ FRESCA. 
 

O VINHO 
Após uma seleção e vindima manual cuidada, as uvas são submetidas a esmagamento e 
desengace total. Segue-se um período de 48 horas de maceração pelicular a 10º C para 
maximizar a atuação das enzimas da uva responsáveis pela extração de aromas. 
Defecação pelo frio a 7º C por 48 horas. São utilizadas leveduras selecionadas para 
indução da fermentação alcoólica que decorre entre os 12ºC e os 15ºC durante um mínimo 
de 30 dias.  

NOTAS DE PROVA 
Cor: Amarelo Citrino  

 

Aroma: revela uma intensidade aromática dominada pelo aroma frutado intenso a frutos 
tropicais, fruta de polpa branca, damasco e baunilha. 

 

Sabor: Estrutura elegante bem equilibrada com uma acidez fresca, termina longo fresco 
e mineral. 

 

SERVIÇO 
Servir a uma temperatura entre 8ºC e 10ºC. 
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DETALHES 
Teor Alcoólico: 13 % Vol. 

Acidez Total: 4,7 g/m3 (ácido tartárico) 

Acidez Volátil deduzida SO2: 0,3 g/m3 (ácido acético) 

PH: 3,28 

Extracto Seco Total: 24,4 g/dm3 

CONSUMO 
Conservação: garrafa deitada, temperatura ambiente de pequena amplitude térmica (14 
a 18 ºC), humidade de 60% e ao abrigo da luz. 
 
Serviço: servir a uma temperatura entre 8ºC e 10ºC 
 
Desfrutar: ideal para ser servido simples ou como aperitivo, acompanha vários pratos de 
peixe, carnes brancas, saladas mediterrânicas, massas e bacalhau com broa e espargos. 
 

CASTAS 
Castas: Viosinho, Rabigato e Malvasia Fina. 

A VINHA 
A vinha, que deu origem a este vinho, foi plantada há cerca de 25 anos, ao longo de uma 
encosta xistosa, em sistema de patamares horizontais de 2 linhas de videiras. Tem uma 
exposição solar de sul/nascente e uma altitude de 250 metros do nível do mar. O tipo de 
condução da videira é Guyot simples. A produção da vinha por hectar ronda os 4000 Kg.  
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