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VINHO VERDE PONTE - DOC
 
Druivensoorten: Loreiro, Trajadura, Arinto
Herkomst: Vinho Verde, Noord 
 
Adega Ponte de Lima Quinta do Casal Monteiro
Adega Ponte de Lima is opgericht 
Lima. Het dorpje is naar de rivier genoemd. Vinho verde is een van de beroemdste wijngebieden in 
Portugal. De wijnen worden gewaardeerd om de frisheid en frivoliteit. Vinho Verde is het grootste
DOC gebied in Portugal. De Atlantische Oceaan zorgt voor een gematigd klimaat met 
overvloedige regenval. Het gebied kent dan ook veel groene natuur, vandaar de naam Vinho 
Verde.  De bodem waarop de druivenstokken staan aangepland bestaat 
oppervlakte). Het klimaat en de bodem passen uitstekend bij de meest voorkomende druiven 
Loreiro en Trajadura.    
 
Karakter: Deze Vinho Verde is aromatisch (citrus)
voorkeur voor 2017 gedronken te worden. 
  
Gastronomie: Deze wijn is bijzonder geschikt als aperitief en past uitstekend bij salades, tappa’s 
en lichtzoete nagerechten.   
 
Vinificatie: De druiven worden uitsluitend met de hand geplukt
geperst. De selectie van de druiven en de methode van vergisting wordt nauwkeurig uitgekiend 
zodat het gewenste resultaat (geur, smaak, afdronk, zuurtegraad etc) wordt bereikt. 
Alcohol: 11,0%  
CEO: Celeste Patrocínio 
Wijnmaker: Rita Araújo 
Zij is sinds de maker van deze wijn, studeerde aan de 
Douro. Haar ervaring deed zij op in Portugal (Alentejo, Douro) en in Sicilië en Californie.
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Import van kwaliteitswijnen  

DOC 

Druivensoorten: Loreiro, Trajadura, Arinto  
Noord - Portugal 

Quinta do Casal Monteiro 
onte de Lima is opgericht in 1959 en draagt de naam van de beroemde brug over de rivier 

Lima. Het dorpje is naar de rivier genoemd. Vinho verde is een van de beroemdste wijngebieden in 
jnen worden gewaardeerd om de frisheid en frivoliteit. Vinho Verde is het grootste

DOC gebied in Portugal. De Atlantische Oceaan zorgt voor een gematigd klimaat met 
overvloedige regenval. Het gebied kent dan ook veel groene natuur, vandaar de naam Vinho 

De bodem waarop de druivenstokken staan aangepland bestaat graniet en zand (
oppervlakte). Het klimaat en de bodem passen uitstekend bij de meest voorkomende druiven 

Deze Vinho Verde is aromatisch (citrus), fruitig en licht mousserend. 
voorkeur voor 2017 gedronken te worden.  

is bijzonder geschikt als aperitief en past uitstekend bij salades, tappa’s 

De druiven worden uitsluitend met de hand geplukt  en vervolgens ontsteeld en 
De selectie van de druiven en de methode van vergisting wordt nauwkeurig uitgekiend 

zodat het gewenste resultaat (geur, smaak, afdronk, zuurtegraad etc) wordt bereikt. 

Zij is sinds de maker van deze wijn, studeerde aan de Wijnuniversiteit van Tras os Montes e Alto 
Douro. Haar ervaring deed zij op in Portugal (Alentejo, Douro) en in Sicilië en Californie.

 
           Ponte de Lima
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en draagt de naam van de beroemde brug over de rivier 
Lima. Het dorpje is naar de rivier genoemd. Vinho verde is een van de beroemdste wijngebieden in 

jnen worden gewaardeerd om de frisheid en frivoliteit. Vinho Verde is het grootste 
DOC gebied in Portugal. De Atlantische Oceaan zorgt voor een gematigd klimaat met 
overvloedige regenval. Het gebied kent dan ook veel groene natuur, vandaar de naam Vinho 

graniet en zand (aan de 
oppervlakte). Het klimaat en de bodem passen uitstekend bij de meest voorkomende druiven 

en licht mousserend. De wijn dient bij 

is bijzonder geschikt als aperitief en past uitstekend bij salades, tappa’s 

rvolgens ontsteeld en 
De selectie van de druiven en de methode van vergisting wordt nauwkeurig uitgekiend 

zodat het gewenste resultaat (geur, smaak, afdronk, zuurtegraad etc) wordt bereikt.  

Wijnuniversiteit van Tras os Montes e Alto 
Douro. Haar ervaring deed zij op in Portugal (Alentejo, Douro) en in Sicilië en Californie.  

  
Lima 


