VINHO VERDE CRUZEIRO BRANCO
WHITE VINHO VERDE CRUZEIRO

FICHA DE PRODUTO | WINE DESCRIPTION

História da Empresa

A empresa Manuel da Costa Carvalho
Lima & Filhos, Lda. localizada no Norte de Portugal deve o seu nome ao seu
fundador, que juntamente com os seus
de no sector dos vinhos.
O percurso desta empresa de cariz familiar foi pautado por várias etapas onde
procurou sempre aliar a tradição do vinho à inovação no sector.
Deste percurso ascendente destacam-se
a construção de uma moderna adega de
criação de vinhos singulares.
Sedeada na sua origem, na Aldeia de
Várzea Cova, Concelho de Fafe, recebe
em 2007 a 3ª geração da família que
três anos uma internacionalização focada em mercados alvo.

Marca Cruzeiro

A história da marca Cruzeiro entrelaçase com a da própria empresa, da qual já
teve até o nome - Lima.
O Cruzeiro refere o local onde se marcavam os encontros de namorados e amigos. É esse espírito de convívio e reunião
leve e fresco, uma das marcas líderes na
região dos Vinhos Verdes.

Company History

Located in Northern Portugal, Manuel da
Costa Carvalho Lima & Filhos Lda. bears
the name of its founder who, together
company in 1971.
have always been the secret for the progress of this family business.
In 2005 the company invested in a stateof-the-art winery which prompted the
Cova, where it all began, the company
Today, the main goal for the next three
on strategic markets.

Cruzeiro Brand

PRÉMIOS E MENÇÕES

want to transmit with this light and fresh
wine, one of the leading brands of Vinho
Verde in Portugal.

2013 - 2 stars "Good Wine" in Premium
Select Wine Challenge Prowein.
2012 - Wine Enthusiast 85 points
Best Buy.

The story of Cruzeiro entwines into the
story of the company itself, of which it
once bore the name – Lima.
Cruzeiro is the place where everyone
met, friends, lovers and party goers. This

2013 - 2 estrelas “Bom Vinho” no Premium Select Wine Challenge Prowein.
2012 - Considerado Melhor Compra
com 85 pontos na Wine Enthusiast.

MEDALS AND REVIEWS

ENÓLOGO | OENOLOGIST
Guilherme Pereira

CASTAS | GRAPE VERIETIES
Loureiro, Trajadura, Arinto

Notas de prova

ÁLCOOL | ALCOHOL

O Vinho Verde Cruzeiro Branco é um vinho para todas as ocasiões. De cor citri-

The white Vinho Verde Cruzeiro is a wine
for every occasion. Pale citrine in colour,

este vinho jovem e fresco no paladar é
perfeito para momentos de convívio.
Deve ser consumido jovem a uma temperatura entre os 8o – 10oC.

and fresh on the palate, is perfect for mo-

Ácido Tartárico | Tartaric Acid
5,0 – 7,0 g /dm3

Should be consumed young, at a temperature of 8o – 10oC.

AÇÚCAR RESIDUAL | RESIDUAL SUGAR

9%

ACIDEZ TOTAL | TOTAL ACIDITY

<5g
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