
 

 

 

 

 
 

 

Cambra Branco Passiflora 
Escolha DOC 2013 

 
 
Denominação: Vinho Verde Doc, 
 
Álcool: (v/v) 11,5% 
Açúcar residual: aprox. 8 g/L  
 
Castas: Arinto, Loureiro, Trajadura. 
Tipo de solo: Granítico 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
Límpido, de cor citrina aberta. Aroma fresco e 
elegante, com notas de frutos tropicais e citrinos. 
Na boca revela uma acidez vibrante, equilibrada 
com alguma doçura residual que lhe confere um 
final de boca macio e persistente. 
 
Vinificação: Suave esmagamento e desengace 
total. Prensagem das uvas e eliminação do mosto 
dos apertos finais. Decantação a frio do mosto 
durante 48 horas. Fermentação a baixa 
temperatura (entre 13 e 16ºC) durante cerca de 
15 dias em cubas de inox. 
 
Gastronomia: Sendo um vinho branco muito 
versátil, acompanha qualquer tipo de refeição, 
Preferencialmente pratos de peixes grelhados, 
carnes brancas, mariscos, ou simplesmente como 
aperitivo.  
 
Deve ser servido a uma temperatura de 9–12ºC. 
 
Enólogo: Nuno Vieira Silva 
 



 

  
 

 

 
 

 

Loureiro Crataeva Fragans 
Doc 2011 

 
 
Denominação: Vinho Verde Doc, 
 
Álcool: (v/v) 12% 
Açúcar residual: aprox. 7 g/L  
 
Castas: 100% Loureiro. 
Tipo de solo: Granítico 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
Límpido, de cor citrina aberta. Aroma fresco e 
elegante, com notas de frutos citrinos e florais 
características da casta. Na boca revela uma 
acidez vibrante, equilibrada com alguma doçura 
residual que lhe confere um final de boca macio 
e persistente. 
 
Vinificação: Suave esmagamento e desengace 
total. Prensagem muito suave das uvas com 
proteção oxidativa. Decantação a frio do mosto 
durante 48 horas. Fermentação a baixa 
temperatura (entre 13 e 14ºC) durante cerca de 
20 dias em cubas de inox. 
 
Gastronomia:  Sendo um vinho branco muito 
versátil, acompanha qualquer tipo de refeição, 
Preferencialmente pratos de peixes grelhados, 
sushi, carnes brancas, mariscos, pastas ou 
simplesmente como aperitivo.  
 
Deve ser servido a uma temperatura de 9–12ºC. 
 
Enólogo: Nuno Vieira Silva 
 



 

  
 

 

 
 

 

Cambra Rosé prunus serotina 
Escolha DOC 2013 

 
 
Denominação: Vinho Verde Doc, Portugal 
 
Álcool: (v/v) 12,5% 
Açúcar residual: aprox. 12 g/L 
 
Castas: Touriga Nacional. 
Tipo de solo: Granítico 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
Apresenta uma apelativa cor rubi clara, com 
notas aromáticas de surpreendente elegância, 
onde podemos encontrar aromas de groselhas, 
frutos vermelhos e compotas. Na boca revela 
uma acidez estimulante, balanceada com uma 
doçura residual que lhe confere equilíbrio e um 
final de boca longo e saboroso. 
 
Vinificação: Esmagamento e prensagem suave, 
decantação durante 48 horas, seguido de 
fermentação em cubas de inox a temperatura 
controlada entre os 14 e 16ºC durante cerca de 
15–20 dias. 
 
 
Gstronomia: É um vinho ideal para consumir 
como aperitivo, ou como acompanhamento de 
queijos, carnes brancas e petiscos. 
 
Deve ser servido a uma temperatura de 12–13ºC. 
 
Enólogo: Nuno Vieira Silva  

 



 

  
 

 
 

 
 

 

Cambra Tinto rubus idaeus 
Escolha DOC 2013 

 
 
Denominação: Vinho Verde Doc, Portugal 
 
Álcool: (v/v) 12% 
Açúcar residual: aprox. 2 g/L  
 
Castas: Vinhão, Touriga Nacional. 
Tipo de solo: Granítico 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
De cor intensa, tonalidade granada/violeta 
profunda, os vinhos tintos da região de Vale de 
Cambra, apresentam tipicamente notas 
aromáticas frescas e exóticas. 
 
Vinificação: Fermentação em lagar, a 
temperatura controlada entre os 19 e 24ºC, 
seguido de prensagem, decantação e 
estabilização por frio. 
 
Gastronomia: Pratos fortes de comida 
tradicional Portuguesa, grelhados, caça ou 
queijos fortes.  
 
Deve ser servido a uma temperatura de 15–16ºC. 
 
Enólogo: Nuno Vieira Silva  

 



 

  
 

 

 
 

 
 

Vinhão Fragaria 
 

Denominação: Vinho Verde Doc, Portugal 
 
Álcool: (v/v) 11,5% 
Açúcar residual: aprox. 2 g/L  
 
Castas: Vinhão. 
Tipo de solo: Granítico 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
De cor intensa, tonalidade granada/violeta 
profunda, notas aromáticas muito vivas, com 
fruta intensa, especiarias e algum vegetal. 
 
Vinificação: Fermentação em lagar, a 
temperatura controlada entre os 19 e 24ºC, 
seguido de prensagem, decantação, fermentação 
maloláctica e estabilização por frio. 
 
Gastronomia: Pratos fortes de comida 
tradicional Portuguesa, grelhados, caça ou 
queijos fortes.  
 
Deve ser servido a uma temperatura de 16–17ºC. 
 
Enólogo: Nuno Vieira Silva  
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