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VINHO ROSÉ | ROSÉ WINE MONTE DA RAVASQUEIRA SELEÇÃO  

 

 
 

 
Vinificação: Uvas vindimadas á mão para caixas de 12kg e 
conservadas a 2Cº em câmara frigorífica até à prensagem. 
Seleção das castas que no ano mais se destacaram. 
Contacto com as peliculas durante uma prensagem suave 
e progressiva a baixas temperaturas. Fermentação em 
cubas de inox a temperaturas baixas e estágio em borras 
finas durante 6 meses. Parte do lote (15%) estagiou em 
barricas de carvalho francês promovendo uma maior 
complexidade do lote selecionado. 

 
Notas de Prova: Cor rosa-claro, salmão. Nariz cheio de 
frescura, com notas de nêsperas, tangerina e flor de 
laranjeira. Na prova destaca-se a frescura e mineralidade 
de um vinho muito gastronómico. Agradável sensação de 
frutos vermelhos como o morango com muito boa acidez 
e um final persistente. 

 
Vai bem com….  Carnes vermelhas, rosbife e grelhados. 

 
Castas: Touriga Nacional, Aragonês e Syrah 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
 
Enologia: Pedro Pereira Gonçalves e Vasco Rosa Santos. 

 
Teor Alcoólico: 12,5% 
 
Acidez Total: 5,25 g/L 
 
Açúcar Residual: 3,1 g/L 
 
 

 

 

 

 

Vinification: Grapes harvested by hand into 12kg boxes 

and stored at 2°C in cold storage until pressing. Selection 

of the grape varieties that stood out the most during the 

year. Contact with the skins during a soft and progressive 

pressing at low temperatures. Fermentation in stainless 

steel vats at low temperatures and ageing on fine lees for 

6 months. Part of the lot (15%) was aged in French oak 

barrels, promoting a greater complexity of the selected lot. 

 

Tasting Notes: Light pink, salmon colour. Nose full of 

freshness, with notes of peach, tangerine and orange 

blossom. In the tasting, the freshness and minerality of a 

very gastronomic wine stands out. Pleasant sensation of 

red fruits like strawberry with very good acidity and a 

persistent finish. 

It goes well with… Red meat, roast beef and grilled meat. 

 

Grape Varieties: Touriga Nacional, Aragonês and Syrah 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Pedro Pereira Gonçalves and Vasco Rosa 
Santos. 
 
Alcohol Content: 12,5% 
 
Total Acidity: 5,25 g/L 
 
Residual Sugar: 3,1 g/L 
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