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Introdução 
“assumimos um compromisso de manter a

qualidade e a tradição que nos tem marcado desde
sempre e temos feito um esforço constante para

mantermos os altos padrões de qualidade dos
nossos produtos.”

A DociMaior é uma empresa de capital 100% nacional, com
sede em Vale de Óbidos, Rio Maior, a cerca de 80 km da
capital Lisboa.

Somos especializados na comercialização e distribuição de
produtos alimentares secos e de bebidas para vários
segmentos de negócios, nacionais e internacionais,
exportando assim produtos de elevada qualidade e selecção
dos melhores produtores portugueses.

Os nossos 12 anos de experiência e a constante curiosidade
pelo mundo que nos rodeia são os 2 fatores principais em
tudo o que que fazemos e o que nos permite trabalhar de
alma e coração.



Marca Própria 
A Marca B.LÊM – Sabores de Portugal surge com

a convicção que deveria de existir uma marca
nacional que represente mais Portugal e os

Portugueses. 
 

O sonho fez parte dessa “obra” de concretização.

O conceito da B.LÊM – Sabores de Portugal consiste em
proporcionar sabores tipicamente portugueses, de elevado
padrão de qualidade, convertidos em produtos líquidos e
alimentares, por forma a afirmar a nossa tradição, costumes
e a gastronomia.

A marca B.LÊM – Sabores de Portugal é comercializada e
distribuída exclusivamente por DociMaior LDA..



Indíce 

Licores

Compotas Artesanais

Marmelada

Azeites

Bombons Artesanais 

Vinho do Porto

Espumantes

Mel

Bolachas Artesanais

1

11

19

27

29

31

35

39

50



1



O aroma marcante do sabor do Pastel de Nata, com sabor
aromático e com a evidência da canela.

Saboreá-lo é provar um pedacinho de Portugal...

Ingredientes: Base láctea, álcool, água, açucar, aroma de limão natural,
canela, maceração com ervas, corante E102.

Licor de Pastel de Nata
B.LÊM - Sabores de Portugal

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

700ml
200ml
100ml

Caixa de 6 Unidades (700 ml)
Caixa de 12 Unidades (200 ml)
Caixa de 24 Unidades (100 ml)

...

...

...

2



O aroma marcante do sabor do Pastel de Nata, com sabor
aromático e com a evidência da canela.

Saboreá-lo é provar um pedacinho de Portugal...

Ingredientes: Base láctea, álcool, água, açucar, aroma de limão natural,
canela, maceração com ervas, corante E102.

Licor de Chocolate Branco e
Amêndoa Amarga

B.LÊM - Sabores de Portugal

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

700ml
200ml
100ml

Caixa de 6 Unidades (700 ml)
Caixa de 12 Unidades (200 ml)
Caixa de 24 Unidades (100 ml)

...

...

...
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Licor com aroma de caramelo e Flôr de Sal naturalmente
colhida das nossas Salinas de Rio Maior.

Um sabor soberbo de sentimento doce e salgado que nos
faz relembrar os rebuçados de caramelo de antigamente...

Ingredientes: Base láctea, álcool, água, açucar, aroma natural de caramelo,
flôr de sal e corantes (E102 e E150-C).

Creme de Caramelo Salgado
B.LÊM - Sabores de Portugal

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

700ml
200ml
100ml

Caixa de 6 Unidades (700 ml)
Caixa de 12 Unidades (200 ml)
Caixa de 24 Unidades (100 ml)

...

...

...
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Sabor cremoso e aroma intenso do tradicional café
Português.

Feito em Portugal com o que Portugal tem de melhor! Um
sabor único e exclusivo da B.LÊM - Sabores de Portugal.

Ingredientes: Base láctea, álcool, água, açucar, aroma natural de café e
corante E150-C.

Creme de Café
B.LÊM - Sabores de Portugal

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

700ml
200ml
100ml

Caixa de 6 Unidades (700 ml)
Caixa de 12 Unidades (200 ml)
Caixa de 24 Unidades (100 ml)

...

...

...
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O aroma do chocolate com uma nota final de frutos
vermelhos provocado pela ginja...

Uma harmonia perfeita e deliciosa!

Ingredientes: Base láctea, álcool, água, açucar, aroma natural de cacau,
aroma natural de ginja e corante E150-C.

Licor de Chocolate e Ginja
B.LÊM - Sabores de Portugal

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

700ml
200ml
100ml

Caixa de 6 Unidades (700 ml)
Caixa de 12 Unidades (200 ml)
Caixa de 24 Unidades (100 ml)

...

...

...
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Cor rubi e sabor intenso de frutos selvagens resultado da
nossa produção com as Ginjas frescas do Oeste. Um

carácter único e suave!

Ingredientes: Ginjas, álcool, açucar e água.

Licor de Ginja
B.LÊM - Sabores de Portugal

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

700ml
200ml
100ml

Caixa de 6 Unidades (700 ml)
Caixa de 12 Unidades (200 ml)
Caixa de 24 Unidades (100 ml)

...

...

...
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Os portugueses são conhecidos mundialmente não só
pelos seus feitos de conquistas na rota das especiarias mas
também por razões culturais, históricas e gastronómicas!

 
Cor rubi e sabor intenso de frutos selvagens resultado da

nossa produção com as ginjas frescas do Oeste. 
Um carácter único e suave!

Ingredientes: Ginjas, álcool, açucar e água.

Licor de Ginja
B.LÊM - Sabores de Portugal

"Edição Especial Portugal 1000 Garrafas "

8

Caixa de 6 Unidades ...

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

500ml



Licor com aroma de caramelo e Flôr de Sal naturalmente
colhida das nossas Salinas de Rio Maior.

Um sabor soberbo de sentimento doce e salgado que nos
faz relembrar os rebuçados de caramelo de antigamente...

Um sabor único e exclusivo da B.LÊM - Sabores de
Portugal!

Ingredientes: Caramelo (água e açucar), álcool, flôr de sal e Corantes (E102,
E110, E150-C).

Licor de Caramelo e Flôr de Sal
B.LÊM - Sabores de Portugal

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

700ml
200ml
100ml

Caixa de 6 Unidades (700 ml)
Caixa de 12 Unidades (200 ml)
Caixa de 24 Unidades (100 ml)

...

...

...
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Pack de Licores Sabores de Portugal
B.LÊM - Sabores de Portugal

Seja para degustar de imediato, guardar para momentos
especiais ou abrir em ocasiões que desejam não ser
esquecidas, são inúmeras as opções que se revelam
perfeitas para presentear alguém especial com este

maravilhoso pack de degustação.

10

1 Pack ...

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

7 x 100ml
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Caixa de 70 Unidades 910g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

13g

Ingredientes: [50%] Chocolate Negro (Cacau mín. 70%} {Pasta de Cacau,
Açúcar, Cacau Magro em Pó, Manteiga de Cacau, Emulsionante (Lecitina de
Girassol - E322), Aroma]; Chocolate Branco (Cacau mín. 29,7%} [Açúcar,
Manteiga de Cacau, Cacau Magro em Pó, Emulsionante (Lecitina de Girassol-
E322), Aroma Natural de Baunilha]; Licor de Pastel de Nata {Álcool, Açúcar,
Aroma de Limão natural, Canela, Maceração com Ervas, corante - E102, Base
Láctea e água]; Canela.

Bombons de Licor de Pastel de Nata
B.LÊM - Sabores de Portugal
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Ingredientes: [50%] Chocolate Negro (Cacau mín. 70%} {Pasta de Cacau,
Açúcar, Cacau Magro em Pó, Manteiga de Cacau, Emulsionante (Lecitina de
Girassol - E322), Aroma]; Chocolate Branco (Cacau mín. 29,7%} [Açúcar,
Manteiga de Cacau, Cacau Magro em Pó, Emulsionante (Lecitina de Girassol-
E322), Aroma Natural de Baunilha]; Licor de Pastel de Nata {Álcool, Açúcar,
Aroma de Limão natural, Canela, Maceração com Ervas, corante - E102, Base
Láctea e água]; Canela.

Bombons de Licor de Café
B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 70 Unidades 910g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

13g
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Ingredientes: Chocolate Negro (Cacau min. 70%) (Paste de Cacau, Açucar,
Cacau Magro em Pó, Manteiga de Cacau. Emulsionante (Lecitina de Girassol
- E322, Aroma), Chocolate Branco (Cacau min. 29.7%) Açúcar, Manteiga de
Cacau. LEITE Gordo em Pó, Emulsionante (Lecitina de Girassol - E322),
Aroma Natural de Baunilha; Licor de Caramelo e Flor de Sal [Caramelo:
Água e Açucar, Álcool, Flôr de Sal e corantes E102,E110,E150c.

Bombons de Licor de Caramelo e
Flôr de Sal

B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 70 Unidades 910g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

13g
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Ingredientes: [50%] Chocolate Negro (Cacau mín. 70%} [Pasta de Cacau,
Açúcar, Cacau Magro em Pó, Manteiga de Cacau, Emulsionante (Lecitina de
Girassol - E322), Aroma}; Chocolate Branco (Cocou mín. 29,7%} [Açúcar,
Manteiga de Cacau, Cocou Magro em Pó, Emulsionante {lecitina de Girassol -
E322}, Aroma Natural de Baunilha]; Licor de Chocolate Branco Com
Amêndoa Amarga {Álcool, Açúcar, Aroma de Chocolate Branco, Aroma de
Amêndoa Amarga, Base Láctea, Água].

Bombons de Chocolate Branco e
Amêndoa Amarga

B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 70 Unidades 910g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

13g
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Ingredientes: Chocolate Negro (Cacau min. 70%) (Pasta de Cacau,
Açúcar,Cacau Magro em Pó, Manteiga de Cacau, Emulsionante (Lecitina de
Girassol - E322, Aroma), Chocolate Branco (Cacau min. 29.7%) Açúcar,
Manteiga de Cacau. LEITE Gordo em Pó, Emulsionante (Lecitina de Girassol
- E322), Aroma Natural de Baunilha.

Bombons de Café Sem Álcool
B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 70 Unidades 910g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

13g
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Ingredientes: Recheio de Caramelo (56.60%) [Xarope de glucose, LEITE
condensado desnatado açucarado (LEITE desnatad, áçucar), gordura vegetal
totalmente hidrogenada (noz de côco), sal, aromas, emulsionante E471,
Choclate Negro (42.55%), min. cacau 70%)(Pasta de Cacau,Açucar, cacau magro
em pó, Manteiga de Cacau, emulsionante (Lecitina de Girassol - E322 e
Aroma, Flor de Sal 0.65%).

Bombons de Caramelo Salgado
Sem Álcool

B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 70 Unidades 910g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

13g
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Ingredientes: [73%] Chocolate Negro (Cacau mín. 70%) {Pasta de Cacau, Açúcar,
Cacau Magro em Pó, Manteiga de Cacau, Emulsionante (Lecitina de Girassol -
E322), Aroma]; Licor de Chocolate e Ginja [Alcool, Açúcar, Aroma de
Chocolate, Aroma de Ginja, Base Lactea e água].

Bombons de Licor de Chocolate e
Ginja

B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 70 Unidades 910g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

13g

18
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Ingredientes: Abóbora (65%), Açúcar, Noz (3%), Canela. 

Preparado com 65+3 g de fruto por 100 g de produto.

Doce de Abóbora e Noz
B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 6 Unidades 1320g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

220g
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Ingredientes: Mistura de Frutos (Morango, Ameixa, Cereja, Pêssego) 67%,
Açúcar.

Preparado com 67 g de frutos por 100 g de produto.

Doce de Frutos Vermelhos
B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 6 Unidades 1320g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

220g
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Ingredientes: Morangos (67%), Açúcar.

Preparado com 67 g de fruto por 100 g de produto.

Doce de Morango
B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 6 Unidades 1320g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

220g
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Ingredientes: Maçã (67%), Açúcar e Licor de Caramelo e Flôr de Sal (2%).

Preparado com 67 g de fruto por 100 g de produto.

Doce de Maçã com Licor de
Caramelo e Flôr de Sal

B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 6 Unidades 1320g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

220g
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Ingredientes: Pêra Rocha (67%), Açúcar.

Preparado com 67 g de fruto por 100 g de produto.

Doce de Pêra Rocha
B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 6 Unidades 1320g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

220g

24



Ingredientes: Tomate (67%), Açúcar.

Preparado com 67 g de fruto por 100 g de produto.

Doce de Tomate
B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 6 Unidades 1320g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

220g
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Pack de 3 Compotas
B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 2 Packs 1320g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

3 x 220g

26

As nossas compotas são produzidas em lotes de pequenas
quantidades com recurso a frutas frescas e seleccionadas

na época aos produtores regionais de cultura não
intensiva, sem adição de corantes nem conservantes.

Recomendamos que utilize como uma sofisticada
compota nas suas refeições diárias ou para criar deliciosos

molhos e coberturas para sobremesas. Dê um toque
criativo e saboroso aos seus bolos de chocolate, iogurtes

naturais e gelados com este doce natural.
 

 São muito versáteis e recomendados para cozinha de bom
gosto e para as suas receitas saudáveis, bem tradicionais

para adoçar estes dias mais cinzentos.
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Marmelada Artesanal
B.LÊM - Sabores de Portugal

"Tijela de Porcelana"

Caixa de 3 Unidades 900g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

300g

A Marmelada Artesanal da B.LÊM - Sabores de Portugal é
produzida na Quinta da Cartaxa em Santarém. Produzida por
processos manuais através de uma receita artesanal centenária
com marmelos de cultura não intensiva de qualidade superior

da região do Cartaxo.
 

Na receita apenas é utilizada a polpa do marmelo e o açúcar sem
quaisquer corantes ou conservantes.

100% NATURAL 
 

È apresentada numa taça de porcelana creme, lembrando assim a
tradição Portuguesa.

28
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Diretiva CE 2001/110 // Decreto-lei 214/2003, de 18 de Setembro
Condutividade mel 748 µS/cm Concentração de HMF 2.9 mg/Kg
Percentagem de água 20.0 (%) pH 4.36 pH Acidez livre 24.2 meq/kg
Índice diastásico 31.6 U Gothe Frutose 37.3 g/100 g Glucose 32.6 g/100 g Teor
total de frutose e glucose (F+G) 69.9 g/100 g
Relação Frutose/ Glucose (F/G) 1.14 Cálculo Sacarose (S) 1.2 g/100 g 
Apicultor nº 215601

Caixa de 6 Unidades 1860g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

310g

De origem Multifloral, 310 gr em frasco de vidro, 100% Natural,
produzido pela espécie de abelha Ápis melífera ibérica, pelo
néctar de flores predominantes na região Centro – Litoral de

Portugal.
 

Apresenta uma tonalidade âmbar de sabor e aroma marcante,
que faz lembrar o sabor do mel do tempo dos nossos avós.

Mel
B.LÊM - Sabores de Portugal

30
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Azeite de categoria superior obtido de azeitonas unicamente por processos
mecânicos.

O produto possui um sabor característico da azeitona Galega (80%) e
Cobrançosa (20%) revelando um aroma frutado a maçã verde de cor
amarelo/esverdeado, ligeiramente doce e suave.

Nível de acidez de 0,2%.

Azeite Extra Virgem Premium
B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 12 Unidades ...

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

500ml
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Azeite de categoria superior obtido de azeitonas unicamente por processos
mecânicos.
Produzido na região do Ribatejo com azeitona selecionada essencialmente
Galega, colhida em olivais da região que confere um máximo de 0,8% de
acidez e um aroma frutado.

Azeite Extra Virgem Selecionado
B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 12 Unidades ...

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

250ml
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Azeite de categoria superior obtido de azeitonas unicamente por processos
mecânicos.
Produzido na região do Ribatejo com azeitona selecionada de três variedades
distintas  (80% Galega, 10% Picoal, 10% Cobrançosa), colhida em olivais da
região que garantem 0,3% de acidez e um aroma frutado.

Azeite Virgem Extra 
B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 20 Unidades ...

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

250ml
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Ingredientes: Farinha de Trigo T55, Açúcar, Manteiga [natas pasteurizadas,
sal]; Ovo; Levedante (Amido de Milho, Difosfato dissódico, bicarbonato de
Sódio); Pão Ralado [Farinha de Trigo T65, levedura fresca, Sal], Laranja.

Areias do Oeste
B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 6 Unidades 900g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

150g
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Ingredientes: Açúcar, Farinha de Trigo T55, Azeite, Ovo, Canela, Levedante
(Amido de Milho, Difosfato dissódico, bicarbonato de Sódio).

Bolachas á Antiga
B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 6 Unidades 900g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

150g
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Ingredientes: Farinha de Trigo T55; Açúcar; Manteiga [natas pasteurizadas,
sal]; pepitas de cacau (16%) [açúcar, gordura vegetal parcialmente

hidrogenada (óleo de palma), cacau magro em pó (cacau min. 16%),
emulsionante (lecitina de girassol, triestearato de sorbitano) e aroma]; Ovo;

Chocolate em pó [açúcar, cacau em pó (cacau min. 32%), emulsionante
(lecitina de Soja), aroma] (2%); Levedante (Amido de Milho, Difosfato

dissódico, bicarbonato de Sódio).

 

Anedotas de Chocolate
B.LÊM - Sabores de Portugal

Caixa de 6 Unidades 900g

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

150g
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Porto Tawny 10 Anos
Vasques de Carvalho

O Porto Tawny 10 Anos da Vasques de Carvalho envelhecido
em madeira é um lote singular que alia de forma perfeita a

frescura e a complexidades dos grandes vinhos.

NOTAS DE PROVA: Cor vermelha-atijolada. No nariz, caracteriza-se pela
intensidade de fruta madura, como a laranja e o figo, combinada com frutos
secos tostados, resultado do seu envelhecimento em pequenos cascos. Na
boca é um vinho rico, intenso e quente, que equilibra a acidez fresca com a
doçura e as notas de madeira e baunilha. O final é longo e elegante.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO: Este vinho estagiou em casco de 600 litros, o
que afinou os taninos mais expressivos, mantendo uma acidez fresca e bem
presente. Neste lote entram vinhos cuja idade mínima é de 7 anos e máxima
de 14, permitindo equilibrar a fruta da juventude e a maturidade da idade.
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CONSERVAÇÃO E SUGESTÕES DE CONSUMO: De pé, em local fresco,
seco e ao abrigo da luz. Sujeito a depósito. Servir entre 16º e 18º Ligeiramente
refrescado é um excelente acompanhamento para sobremesas à base de ovos.

DETALHES TÉCNICOS: Castas – Tradicionais do Douro (Touriga Nacional
50% ; Tinta Amarela 25% ; Tinta Roriz 25%); Acidez Total – 4,78 g/l ; Açúcares
Redutores - 125 g/l ; PH – 3,57 ; Grau Baumé – 4,5 ; contém sulfitos.

ENOLOGIA: Jaime Costa

Caixa de 6 Unidades ...

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

750ml

41

TEOR ALCOÓLICO: 20%



Porto Tawny Reserva 
Vasques de Carvalho

O Vasques de Carvalho elaborou este Porto Tawny Reserva
com cerca de 7 anos de estágio, a partir de diferentes lotes

envelhecidos em casco. Este vinho preserva a irreverência e
frescura de um Porto jovem, aliadas à complexidade e

elegância que definem um Porto mais evoluído e que são
apanágio dos vinhos da Vasques de Carvalho.

NOTAS DE PROVA: Cor tinto aloirado. Aroma fresco e vivo com notas de
pinheiro e cedro, alguma fruta confitada como laranja e ameixa, um ligeiro
toque exótico da madeira onde estagiou e uma nuance licorosa. Na boca é
elegante, redondo e com excelente volume. O seu caracter doce e cremoso é
equilibrado por uma acidez viva, terminando longo e vibrante.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO: Lote com uma média de 7 anos de idade
envelhecido em cascos de 550 litros até ao engarrafamento.
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CONSERVAÇÃO E SUGESTÕES DE CONSUMO: De pé, em local fresco,
seco e ao abrigo da luz Servir entre os 12 º e os 14º. É vinho versátil podendo
servir-se como aperitivo ou no final da refeição, com sobremesas à base de
frutos secos ou bolo inglês.

DETALHES TÉCNICOS: Castas – Tradicionais do Douro; Acidez Total – 4,8
g/l ; Açúcares Redutores - 122 g/l ; PH – 3,48 ; Grau Baumé – 4,3 ; contém
sulfitos.

Caixa de 6 Unidades ...

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

750ml
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ENOLOGIA: Jaime Costa

TEOR ALCOÓLICO: 20%



Porto Whithe Reserva 
Vasques de Carvalho

A Vasques de Carvalho elaborou este Porto Branco Reserva
com cerca de 8 anos de estágio, a partir de alguns dos seus

melhores vinhos brancos, envelhecidos em pequenos cascos,
mostrando toda a versatilidade deste estilo de Vinho do Porto.

É um vinho surpreendente, rico em aromas e sensações
inesquecíveis.

NOTAS DE PROVA: Cor amarelo dourado Aroma floral e cítrico com notas
de alfazema aliadas a uma tosta fina de baunilha. A evolução em madeira é
notável, sobressaindo alguns aromas de frutos secos. Na boca apresenta
grande frescura e vivacidade, com uma acidez fina e bem presente,
evoluindo para notas tostadas e pêssego em calda. Bom equilíbrio entre
volume e doçura, final de boca longo e elegante.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO: Lote com uma média de 8 anos de idade
envelhecido em cascos de 550 litros até ao engarrafamento.
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CONSERVAÇÃO E SUGESTÕES DE CONSUMO: De pé, em local fresco,
seco e ao abrigo da luz Servir entre os 10 º e os 12º como aperitivo, ou
acompanhando uma entrada de foie-gras. Com doces de ovos e queijos.

DETALHES TÉCNICOS: Castas – Tradicionais do Douro; Acidez Total – 3,9
g/l ; Açúcares Redutores - 110 g/l ; PH – 3,58 ; Grau Baumé – 3,4 ; contém
sulfitos.

Caixa de 6 Unidades ...

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

750ml
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ENOLOGIA: Jaime Costa

TEOR ALCOÓLICO: 19.8%



Porto Dry Whithe 
Vasques de Carvalho

A Vasques de Carvalho elaborou este Porto Branco Seco com
cerca de 6 anos de estágio, a partir de alguns dos seus melhores

vinhos brancos, envelhecidos em pequenos cascos.
 

Este vinho ilustra cabalmente a versatilidade de consumo que
um Vinho do Porto pode apresentar.

NOTAS DE PROVA: Cor amarelo palha. Aromas cítricos e de chá,
envolvidos por um toque de compota de pêssego ligeiramente floral e
baunilhado no final. Na boca a sua riqueza em frescura e acidez inundam o
paladar, envolvidas por um volume surpreendente nesta gama de vinhos;
elegante e com alguma mineralidade, mistura aromas vivos da juventude
com alguma evolução própria do envelhecimento.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO: Lote com uma média de 6 anos de idade, uma
parte estagiada em inox e outra parte em cascos de 550 litros.

46



CONSERVAÇÃO E SUGESTÕES DE CONSUMO: De pé, em local fresco,
seco e ao abrigo da luz Deve ser consumido bem fresco como aperitivo, com
patés ou queijos de pasta mole.

DETALHES TÉCNICOS: Castas – Tradicionais do Douro; Acidez Total - 4,8
g/l ; Açúcares Redutores - 46 g/l ; PH – 3,37 ; Grau Baumé – 0,1 ; contém
sulfitos.

Caixa de 6 Unidades ...

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

750ml
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ENOLOGIA: Jaime Costa

TEOR ALCOÓLICO: 19.5%



Porto Dry Whithe 
Vasques de Carvalho

2015 foi um ano com condições difíceis para a Região, muito
seco e quente. Uma maturação ainda assim gradual e suave

permitiu elaborar vinhos cheios de fruta e taninos, sinónimo
de qualidade e longevidade.

 
O LBV é uma das categorias especiais de Vinho do Porto

produzido a partir de uma única colheita e engarrafado após
um período de envelhecimento entre 4 e 6 anos. A Vasques de
Carvalho apresenta um vinho pujante e fresco, sem filtração,

com garantias de excelente evolução em garrafa.

NOTAS DE PROVA: Cor Ruby. No nariz, apresenta notas de frutas
vermelhas (ginjas, groselhas), chocolate e um perfil doce e licoroso. Na boca é
um vinho cheio e redondo, com imensa fruta e um ligeiro toque de madeira
de qualidade, avinhada. Tem os taninos bem presentes e uma notação final
ácida, que só a garrafa irá amaciar, mas que lhe permitirá evoluir muito bem
nos próximos anos.
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CONSERVAÇÃO E SUGESTÕES DE CONSUMO: Deitado, em local fresco,
seco e ao abrigo da luz. Sujeito a criar depósito. Servir entre os 14 º e os 16º.
Acompanha na perfeição chocolates e queijos gordos, bem como alguns
pratos de carne, nomeadamente caça.

DETALHES TÉCNICOS: Castas – Tradicionais do Douro; Acidez Total -
4,70g/l; Açucares Redutores - 106 g/l; PH - 3,63; contém sulfitos.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO: 4 Anos em Inox e balseiros, até ao momento do
engarrafamento em Setembro de 2019.

Caixa de 6 Unidades ...

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

750ml
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ENOLOGIA: Jaime Costa

TEOR ALCOÓLICO: 20%
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Reserva Bical & Arinto 2015
Marquês de Marialva

Espumante Bruto | Bairrada.

Vinificação: Espumantização pelo método clássico. Igual ou superior a 24
meses em cave e 1 mês após dégorgement.

Nota de Prova: Cor citrino intenso com ligeiros tons esverdeados com bolha
fina persistente e abundante coroa. Aroma intenso e complexo, é
predominante em frutos secos e ligeiras notas tostadas. Na boca é frutado,
mousse crocante, fresco, elegante, de final longo e persistente.
Em momentos de lazer; acompanhando pratos suaves da cozinha
mediterrânica à base de peixe e carnes brancas; iguarias não especiadas da
cozinha indiana, chinesa e africana.

Teor Alcoolico: 12,5 %

Castas: 50% Bical e 50% Arinto

Caixa de 3 Unidades ...

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

750ml
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Blanc de Noirs 2019
Marquês de Marialva

Espumante Bruto | Bairrada.

Vinificação: Desengace total, prensagem suave, decantação estática natural.
Fermentação alcoólica a 18ºC. Espumantização pelo método clássico. Apenas
se aproveitou 30% do mosto flor. Mínimo de 12 meses em cave e 1 mês após
dégorgement.

Nota de Prova: Cor alambreada definida com bolha muito fina e persistente.
Aroma a marmelada, geleia de frutos vermelhos, cássis, melaço de cana-
deaçúcar. Na boca é frutado com elegante mousse, frescura moderada e
longa persistência.Em momentos de lazer; acompanhando pratos suaves da
cozinha mediterrânica à base de peixe e carnes brancas; iguarias não
especiadas da cozinha indiana, chinesa e africana; sobremesas à base de doces
de ovos.

Teor Alcoolico: 12,5 %

Castas: 100% Baga

Caixa de 6 Unidades ...

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

750ml
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Blanc de Blancs
Marquês de Marialva

Espumante Bruto | Beira Atlântico IGP

Vinificação: Desengace total, prensagem suave, decantação estática natural.
Fermentação alcoólica a 18ºC. Espumantização pelo método clássico. Mínimo
de 9 meses em cave e 1 mês após dégorgement.

Nota de Prova: Cor citrino, com bolha definida e persistente. Aroma jovem
com nuances de tostados e frutos secos. Na boca é frutado, fresco, mousse
crocante e boa persistência.

Teor Alcoolico: 12,5 %

Castas: 60% Bical e 40% Arinto

Caixa de 6 Unidades ...

Formato de Venda Peso (Caixa)Formato

750ml
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