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VINHO ROSÉ | ROSÉ WINE MATEUS ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vinificação: A vinificação segue o método tradicional dos 
vinhos brancos e a fermentação decorre lentamente, sem 
películas das uvas, em cubas de aço inox sob temperatura 
controlada de 16ºC. À colagem segue-se uma 
estabilização pelo frio, após a qual os vinhos são filtrados 
e engarrafados. Todo o processo é extremamente cuidado 
para garantir consistentemente a manutenção do estilo, 
cor e frescura únicos de Mateus 
 
 
Notas de Prova: Mateus Rosé é um vinho rosé de cor 
muito apelativa e brilhante. Globalmente, é um vinho 
fresco e sedutor com boa intensidade aromática e toda a 
jovialidade dos vinhos jovens. Na boca, é um vinho muito 
equilibrado e tentador, brilhantemente complementado 
por um final suave e ligeiramente «pétillant» 
 
 
Vai bem como…Aperitivo. Acompanha muito bem 
Refeições Ligeiras, vários Peixes e Mariscos, Carnes 
Brancas, Grelhados e Saladas. Ideal com Massas e Pratos 
Italianos. Acompanha também magnificamente com 
várias cozinhas Asiáticas 
 
 
 

 
Castas: Baga, Rufete, Tinta Barroca e Touriga Franca 
 

Região: Alentejo, Portugal 
 

Enologia: António Braga 
 
Teor Alcoólico: 11% 

 
Açúcar Residual: 15 g/L 
 
 

 

Vinification: Vinification follows the traditional method 

for white wines and fermentation takes place slowly, 

without grape skins, in stainless steel vats at a controlled 

temperature of 16ºC. Colage is followed by cold 

stabilisation, after which the wines are filtered and 

bottled. The whole process is extremely careful to 

consistently guarantee the maintenance of Mateus' 

unique style, colour and freshness 

 

Tasting Notes: Mateus Rosé is a rosé wine with a very 

appealing and bright colour. Overall, it is a fresh and 

seductive wine with good aromatic intensity and all the 

joviality of young wines. In the mouth, it is a very balanced 

and tempting wine, brilliantly complemented by a smooth 

and slightly "pétillant" finish 

 

It goes well with… Aperitif. It goes very well with light 

meals, various fish and seafood, white meats, grilled 

meats and salads. Ideal with Pasta and Italian dishes. It 

also goes wonderfully with various Asian cuisines 

 
 
 
 
Grape Varieties: Baga, Rufete, Tinta Barroca and Touriga 
Franca 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: António Braga 
 
Alcohol Content: 11% 
 
Residual Sugar: 15 g/L 
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