
ESTÁ DISPONÍVEL NAS SEGUINTES EMBALAGENS:

Garrafas 750 ml e 1500ml

Unidades por embalagem 6 garrafas caixa cartão

Vedante Rolha 

Modelo Garrafa Reno Georgia Green

Vinificação

Produzido a partir de castas autóctones, Aveleda Vinho Verde 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.

Colheita 2019

Um inverno de temperatura amenas e seco e um despertar primaveril frio e
sem chuvas perturbadoras no crescimento da videira abriu uma campanha com
boas expectativas. O período com floração se tranquilo para castas e vinhas
mais precoces decorreu de modo menos favorável nas castas e vinhas mais
tardias, atingidas por momentos esporádicos de maior precipitação e
originando algum desavinho.
As temperaturas típicas do Verão ocorreram mais tardiamente do que é
habitual, empurrando as vindimas duas a três semanas para a frente em relação
á vindima anterior. As uvas chegaram á adega perfeitas e sem sinais de
problemas fitossanitários causados pelo míldio, oídio ou podridão ou sinais de
golpes de calor. A produção foi muito boa e equilibrada.

Notas de Prova

De aparência cristalina e cor amarelo limão, este vinho é jovem e refrescante
com um bouquet delicado de aromas a maçã verde, pêra e lima. A mineralidade
penetrante e as notas de fruta fresca dotam este vinho de uma extrema
versatilidade que irá deleitar palatos em qualquer ocasião.

HARMONIZAÇÕES

• Aperitivos: bolinhos de bacalhau, 

empadas, azeitonas;

• Caril de frango ou legumes;

• Peixes grelhados e legumes;

TEMPERATURA DE SERVIÇO

• 8º a 10ºC
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Produtor Aveleda

Região e Designação de Origem Vinho Verde

País Portugal

Ano de Colheita 2019

Castas Arinto, Loureiro, Trajadura, Fernão Pires

Solo Granito (franco-arenoso) 

Graduação Alcoólica 9.5% Vol.

Acidez Total (em Ácido Tartárico) 6,5 g/l

Açúcar Residual 15 g/l

Conservação Até 2 anos após engarrafamento

“Wine Consultant” Valérie Lavigne



Producer Aveleda

Region Vinho Verde

Country Portugal

Vintage 2019

Grape Varieties Loureiro, Arinto, Trajadura, Fernão Pires

Soil Granit and Sand

Alcohol Volume 9.5% Vol.

Total Acidity (Tartaric Acid) 6,5 g/l

Residual Sugar 15 g/l

Storage Up until 3 years after bottling

“Wine Consultant” Valérie Lavigne

AVAILABLE ON THE FOLLOWING PACKAGING:

Bottle 750 ml and 1500ml

Packaging 6  & 12 bottles in cardboard boxes

Closure Screw cap

Bottle type Reno Georgia Green

Winemaking Process

Made from the main indigenous varieties of Vinho Verde Wine Region, this wine is

the authentic expression of the region. The night harvest allows the grapes to keep

their freshness and aromatic properties. When arriving at the vinification center,

the grapes undergo soft pressing at low pressures. The alcoholic fermentation

happens in strictly controlled temperatures and the wine is kept in stainless steel

vats in contact with lees in order to extract all the flavors and aromas from the

variety.

Vintage 2019

A mild, dry winter and a cold spring wake and no disturbing rain on the vine's
growth opened a campaign with high expectations. The flowering period was
quieter for earlier grape varieties and vineyards and less favorable in the later
grape varieties and vineyards, which were hit by moments of greater rainfall and
caused some loss.
Typical summer temperatures occurred later than usual, pushing the harvest two
to three weeks ahead of the previous one. The grapes arrived in the cellar perfect
and without signs of phytosanitary problems caused by mildew, mildew or rot or
signs of heat blows. The production was very good and balanced.

Tasting Notes

With a luminous citrus colour, this wine is young and balanced, with a crisp and
delicate bouquet 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.

FOOD PAIRINGS

• Appetizers: Codfish or crab 

cakes, Cornish pasties;

• Chicken or vegetable curry;

• Grilled fish;

SERVING TEMPERATURE

• 8º to 10ºC
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