
20 cl 37,5 cl 75 cl 1,5 lt ( MAGNUM ) 3 lt ( JEROBOAM ) 6 lt ( MATHUSALEM )
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Vinho Verde DOC
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TERRAS DE COUCÃO
GRANDE ESCOLHA

VINHO VERDE BRANCO

NOTAS DE PROVA
Aroma citrino de lima limão. Na boca, final persistente 

com um paladar fresco de sabor limonado.

SUGESTÕES
Excelente para grelhados de peixes e mariscos, 

acompanhando bem alguns pratos de carne. Também é 
ótimo como aperitivo.

MODO DE CONSERVAÇÃO 
As garrafas acondicionadas em caixas de cartão, devem 
ser armazenadas sem abrir, em local limpo e arejado, e 

em condições normais de temperatura e humidade.

O Terras do Coucão é um vinho que possui todas as características típicas 
de um excelente vinho verde, como a intensidade aromática e a frescura.
Produzido a partir de uvas das castas Azal e Arinto, provenientes de vinhas 
previamente selecionadas, que são prensadas inteiras para obtenção de 
um mosto de grande qualidade. O mosto é clarificado a 12°C durante 48 
horas e fermentado a 18°C durante 12-15 dias, ocorrendo separadamente, 
por casta. O vinho é submetido a uma estabilização tartárica numa cuba 
isotérmica e efetuada uma filtração ligeira antes do engarrafamento.

Produtor
Herdade do Carvalhal
País de origem
Portugal
Região
DOC Vinho Verde
Ano
-
Castas
Azal e Arinto
Enólogo
Engº Fernando Soares

Álcool | Aci. Total | Aci. Volá. | Açu. | pH 
11,5% -6,5 g/l - 0,27 g/l - <1,5 g/l - 3.22
Aspeto
-
Cor
-
Aroma
Citrino de lima limão
Palato
Fresco de sabor limonado
Temperatura
Enriquece quando consumido a uma 
temperatura de 8ºC 

Prémios


