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VINHO ROSÉ | ROSE WINE HERDADE DOS LAGOS  

 

 
 

 

Vinificação: As uvas são prensadas a baixas 
pressões de modo a não extrair aromas mais 
complexos, depois dá-se uma sedimentação 
natural com ajuda do frio. Fermentação lenta 
em tanque de inox, com temperatura 
controlada, (abaixo dos 12ºC) 6 meses de 
contato com levedura fina, feito battonage 
periodicamente. A estabilização é feita de 
maneira natural com uso de sistema de frio, leve 
filtração e posterior engarrafamento. 
 
 
 
Notas de Prova: Cor rosa-claro, perfume fresco 
de cerejas e framboesas, um conjunto 
requintado. Na boca mostra a robustez da fruta, 
com doçura equilibrada e com mineralidade 
animada. 
 
Vai bem com…. Aperitivo. Também com Sushi, 
Pratos de Peixe, Mariscos, Saladas e até Carnes 
Brancas 
 
Castas: Aragonez 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Carsten Heinemeyer & Marta Pereira 
 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 

 

Vinification: The grapes are pressed at low 

pressure so as not to extract more complex 

aromas, then it gives a natural sedimentation 

with the help of cold. Slow fermentation in 

stainless steel tanks, with controlled 

temperature, (below 12ºC) 6 months of contact 

with fine yeast, periodically made battonage. 

Stabilization is done in a natural way with the 

use of cold system, light filtration and later 

bottling. 

 

Tasting Notes: Light pink colour, fresh perfume 

of cherries and raspberries, an exquisite set. In 

the mouth it shows the robustness of the fruit, 

with balanced sweetness and lively minerality. 

 

It goes well with… Appetizer. Also with Sushi, 

Fish Dishes, Seafood, Salads and even White 

Meats. 

 
Grape Varieties: Aragonez 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Carsten Heinemeyer & Marta Pereira 
 
Alcohol Content: 13,5% 
 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 
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