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ESPUMANTE ROSÉ | ROSÉ SPARKLING MATEUS BRUT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vinificação: As uvas são vindimadas cedo, quando 
apresentam uma acidez viva e taninos menos 
desenvolvidos. Uma prensagem suave, seguida de uma 
fermentação lenta a baixa temperatura, retém grande 
parte das suas características jovens e frescas, conduzindo 
à produção de um vinho de base puro e delicado, que 
depois é submetido a uma segunda fermentação em cuba 
a 16°C. É esta segunda fermentação que lhe confere a sua 
característica efervescência e um final cremoso e 
complexo que constitui a sua imagem de marca. O vinho 
final é estabilizado a frio e depois engarrafado 

 
 

Notas de Prova: Mateus Sparkling Brut Rosé possui uma 
cor pálida de pétalas de rosas, com leves nuances de 
salmão. As inúmeras bolhas extremamente finas resultam 
numa mousse delicada e persistente. Refinado e 
refrescante, com notas florais, este vinho espumante 
possui agradáveis aromas a maçã, pera e framboesa entre 
notas subtis de pão torrado que interagem com uma 
fresca e viva acidez, propiciando um final aromático e 
delicado 

 
Vai bem como…Aperitivo, ideal com Canapés. Leitão da 
Bairrada. Tartes de Frutos Frescos, como Morango ou 
Framboesa, ou até Salada de Frutas 

 
 
 

Castas: Baga e Syrah 
 

Região: Douro, Portugal 
 

Enologia: António Braga 
 
Teor Alcoólico: 11,5% 
 
Acidez Total: 6,5 g/L  
 
Açúcar Residual: 12 g/L 

 

Vinification: The grapes are harvested early when they 

present a lively acidity and less developed tannins. A soft 

pressing followed by a slow fermentation at low 

temperature retains much of its young and fresh 

characteristics, leading to the production of a pure and 

delicate base wine which then undergoes a second 

fermentation in vats at 16°C. It is this second fermentation 

that gives it its characteristic effervescence and a creamy 

and complex finish that is its trademark. The final wine is 

cold stabilized and then bottled 

 

Tasting Notes: Mateus Sparkling Brut Rosé has a pale rose 

petal colour, with slight hints of salmon. The numerous 

extremely fine bubbles result in a delicate and persistent 

mousse. Refined and refreshing, with floral notes, this 

sparkling wine has pleasant aromas of apple, pear and 

raspberry among subtle notes of toasted bread that 

interact with a fresh and lively acidity, providing an 

aromatic and delicate finish 

 

It goes well with… Aperitive, ideal with Canapés. Suckling 

Pig from Bairrada. Fresh Fruit Tarts, like Strawberry or 

Raspberry, or even Fruit Salad 

 
 
 
Grape Varieties: Baga and Syrah 
 

Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: António Braga 
 
Alcohol Content: 11,5% 
 
Total Acidity: 6,5 g/L  
 
Residual Sugar: 12 g/L 
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