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FREIXENET

0.0% LOW CALORIE
O Cuvée de castas clássicas seleccionadas de regiões 
vinícolas tradicionais (na sua maioria Airen) dão origem 
ao exclusivo Freixenet Sem Álcool. A cor é amarelo pálido 
brilhante com bolhas persistentes. O nariz tem notas 
tropicais refrescantes e um toque elegante de citrinos. 
O paladar é limpo, frutado e particularmente fresco. 
Redondo no paladar e expressa a boa qualidade do 
vinho de base. O bom equilíbrio da acidez e as suas 
bolhas de tamanho médio produzem uma sensação 
agradável no paladar. Excelente para acompanhar 
aperitivos, salada de queijo de cabra, sushi e aves. 
The Cuvée of selected classic grape varieties from tradi-
tional wine regions (mostly Airen) give rise to the exclusive 
alcohol-free Freixenet. The colour is bright pale yellow with 
persistent bubbles. The nose has refreshing tropical notes 
and an elegant touch of citrus. The palate is clean, fruity 
and particularly fresh. Round on the palate and expresses 
the good quality of the base wine. The good balance of 
acidity and its medium-sized bubbles produce a pleasant 
sensation on the palate. Excellent to accompany appe-
tizers, goat cheese salad, sushi and poultry.

Categoria: Espumante Sem Álcool
Category : Alcohol Free Sparkling Wine

País & Região: Espanha, Penedès
Country & Region: Spain, Penedès

Denominação: -
Denomination

Castas: Cuvée de castas clássicas seleccionadas de 
regiões vinícolas tradicionais (na sua maioria Airen)
Grape Varieties: Cuvée of selected classic grape varieties 
from traditional wine regions (mostly Airen)

Álcool: 0 %
Alcohol

Acidez Total: 38 g/L
Total Acidity

Açúcar Redutor: 38 g/L
Reducing Sugar

Enólogo: -
Winemaker

Nº de Caixas em Palete: -
No. of Boxes on Pallet
Nº de Caixas em Camada: -
No. of Layer Boxes
Nº de Garrafas por Caixa: 6
No. of Bottles per Box 
Capacidade da Garrafa: 0.75 L
Bottle Capacity
Tipo de Caixas: Cartão
Type of Boxes: Cardboard
EAN: 8410384003016
ITF: 8410384103013


