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AZEVEDO LOUREIRO E ALVARINHO VINHO VERDE 2018

TIPO: Tranquilo     COR: Branco     

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: DOC Vinho Verde     REGIÃO: Vinhos Verdes

PAÍS DE ORIGEM: Portugal     

O VINHO

Os domínios de Azevedo datam do Século XI por doação real à família Azevedo. Nas vinhas e adega desta

imponente propriedade, cuja misteriosa torre permanece intocada desde o séc. XV, honra-se a história com a

criação dos melhores vinhos brancos.

NOTAS DE PROVA

Límpido e Brilhante com tonalidade jovem esverdeada. Aroma expansivo, com notas de manga madura,

nectarina e sugestões citrinas maduras. As notas de fruta estão também presentes em boca, enquadradas numa

acidez equilibrada que se traduz numa presença muito refrescante e equilibrada. Termina harmonioso e numa

nota de fruta.

ANO VITÍCOLA

Ano caraterizado valores de pluviosidade elevada, ao longo do ciclo vegetativo da videira e por

temperaturas baixas. Este quadro alterou-se no mês de agosto, em que ocorreu um aumento significativo de

temperatura e ausencia de precipitação. Dessa forma a maturação das uvas deu-se sob excelentes

condições, originando vinhos com uma excelente expressão aromática e uma acidez muito bem integrada

ENÓLOGO: 

António Braga

CASTAS: 

70% Loureiro, 30% Alvarinho

VINIFICAÇÃO

A vinificação ocorre na adega da Quinta de Azevedo, com recepção e desengace suaves de modo a

preservar ao máximo as características das uvas. o encaminhamento dó mosto é feito com controlo de

temperatura e protegido da oxidação com gazes inertes. Prensagem suave em prensa pneumática com

alguma maceração pré-fermentativa. Fermentação alcoólica ocorre a temperaturas na ordem dos

16ºC-18ºC, levada a cabo por leveduras selecionadas, sobretudo a levedura nativa QA23.

MATURAÇÃO

Estágio do vinho em cubas de inox com battonage das borras finas durante 3 meses.

GUARDAR

As garrafas devem ser guardadas na horizontal. De perfil fresco e frutado este é um vinho pronto para o

consumo imediato, sendo que tem uma perspetiva de envelhecimento positivo de pelo menos 3 anos.

SERVIR

Temperatura de serviço 9ºC-11ºC.

DESFRUTAR

O perfil deste vinho torna-o indicado para pratos de peixe e saladas frescas, mariscos e momento de

aperitivo. Com o seu carácter fresco é um excelente acompanhamento para momentos fora das refeições.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 12% | Acidez Total: 5,5 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 2,2 g/L | pH: 3,3

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Álcool: 9.5g/100mL | Açucar: 0.2g/100mL | Valor Energético: 71kcal (299 kJ)/100mL | Adequado para

Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos: Sim | Sem Glúten

RESPONSABILIDADE, QUALIDADE E INOVAÇÃO

Uma empresa familiar inovadora, focada na criação e no desenvolvimento de marcas portuguesas de vinho de qualidade superior a nível global, a Sogrape

Vinhos é um membro ativo da iniciativa "Vinho com Moderação", e está certificada segundo os mais altos padrões mundiais de qualidade e segurança

alimentar.
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