
QUINTA DA FOLGOSA VELHA BRANCO 2014 

Este vinho foi produzido com as uvas provenientes da Quinta da Folgosa Velha, 

plantadas nas cotas mais altas da Quinta, entre os 350 e 400 metros de altitude que 

proporciona uma maturação mais lenta de forma a preserver os aromas das castas. 

Seguindo uma viticultura sustentável e equilibrada, 

respeitando sempre o meio ambiente que nos rodeia. 

Variedades: .Rabigato (50%), Gouveio (30%) e Cerceal 
(20%) 

 

Vinificação: Colheita manual para caixas de 30Kg. As 
uvas vão para a adega que fica apenas a 500m de 
distância, aí são selecionadas num tapete de escolha. 

A Fermentação é lenta, em cubas de Inox a uma 
temperatura entre os 12/15ºC durante durante algumas 
semanas, mantendo assim os aromas primarios 

 

Notas de Prova: Com uma cor citrica, na boca é leve e 
fresco, com notas florais, citricas e alguma mineralidade, 
tem um final vivo e agradável. 

Recomendado para acompanhar pratos de peixe e saladas 
de Verão. 

Engarrafamento: Maio de 2015 

 

Análises: 

Álcool: 12% Vol. 

Acidez Total: 5,0g/dm3 

Acidez Volátil: 0,2g/dm3 

pH: 3,33 

AçucarResidual: 2,0g/dm3 

Enólogo: Manuel Carvalho e Margarida Figueiredo 



QUINTA DA FOLGOSA VELHA WHITE 2014 

This wine was produced with the grapes proceeding of Fifth from the Old Folgosa, planted in 

the quotas highest of Fifth, between the 350 and 400 meters of altitude that provides to a slower 

maturation of form the preserver the aromas of the chaste ones. Following sustainable and 

balanced grape growing, respecting always the environment that in encircles them. 

 

 

Varieties: . Rabigato (50%), Gouveio (30%) and Cerceal 

(20%)  

Vinificação: Manual harvest for boxes of 30Kg. The 

grapes go for the cellar that is only 500m of distance, there 

are selected in a choice carpet.  

The Fermentation is slow, in cubas of Inox to a temperature 

enters 12/15ºC during during some weeks, thus keeping the 

primary aromas  

Notes of Test: With a citric color, in the mouth it is light 

and cool, with floral notes, citric and some mineralidade, it 

has a final pleasant living creature and. Recommended to 

follow saladas plates of fish and of Summer.  

Bottling: May of 2015  

 

Analyses: Alcohol: 12% Vol.  

Total acidity: 5,0g/dm3  

Volatile Acidity: 0,2g/dm3  

pH: 3,33  

AçucarResidual: 2,0g/dm3  

Enólogo: Manuel Carvalho and Margarida Figueiredo 


