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VINHO ROSÉ | ROSÉ WINE QUINTA DA BACALHÕA MOSCATEL ROXO 

 

 
 

 
Vinificação: Na adega, a uva foi refrigerada e 
suavemente prensada; o mosto obtido, depois de 
clarificado, fermentou a baixas temperaturas (10- 
12ºC) conseguindo--se assim uma fermentação 
muito lenta, visando a preservação dos aromas 
primários da casta. 
 
Notas de Prova: Este raro vinho rosa pálido tem um 
aroma intenso, rico e complexo, com notas florais de 
rosas e flor de laranjeira. Na boca, essas sensações 
aromáticas são intensificadas e intensificadas, as 
quais, juntamente com uma boa acidez natural, dão 
origem a um vinho com um final cheio, muito 
mineral e fresco. Dada a sua raridade, podemos 
defini-lo como Raro e Original. 
 
Vai bem com…. Pratos de saladas e carne branca. É 
também ideal servido como aperitivo.    
 
Castas: Moscatel Galego Roxo. 
 
Região: Península de Setúbal, Portugal 
 
Enologia: Filipa Tomaz da Costa. 

 
Teor Alcoólico: 13,3% 
 
Acidez Total: 5,8 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,3 g/L 

 

 

Vinification: At the winery, the grapes were cooled 

and gently pressed; the must obtained, after being 

clarified, fermented at low temperatures (10- 12ºC) 

thus achieving a very slow fermentation, aimed at 

preserving the primary aromas of the variety. 

 

Tasting Notes: This rare pale pink wine has an 

intense, rich and complex aroma, with floral notes of 

roses and orange blossom. In the mouth, these 

aromatic sensations are intensified and intensified 

which, together with a good natural acidity, give rise 

to a wine with a full, very mineral and fresh finish. 

Given its rarity, we can define it as Rare and Original. 

 

It goes well with… Salad dishes and white meat. It is 

also ideal served as an appetizer.    

 
Grape Varieties: Moscatel Galego Roxo. 
 
Region: Península de Setúbal, Portugal 
 
Oenology: Filipa Tomaz da Costa. 
 
Alcohol Content: 13,3% 
 
Total Acidity: 5,8 g/L 
 
Residual Sugar: 0,3 g/L 
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