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VINHO ROSÉ | ROSE WINE QUINTA DA PACHECA RESERVA 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas foram colhidas para caixas de 25 kg, 
após cuidadosa seleção por seu melhor estado de 
sanidade, e enviadas para o centro de vinificação, onde 
foram prensadas após o resfriamento. O primeiro terço da 
fermentação ocorreu em uma cuba de aço inoxidável a 
uma temperatura controlada entre 12 - 14 ° C, depois o 
mosto foi transferido para novos barris de carvalho 
francês, onde permaneceu até março de 2017, com 
battonage das borras finas. 
 
 
Notas de Prova:  É um vinho muito aromático, com notas 
de cereja e notas florais muito florais acompanhadas de 
um brinde feito pela madeira. Na boca é um vinho 
carnudo, com boa acidez, o que lhe dá frescura, mas ao 
mesmo tempo muito complexo, muito persistente. 
 
Vai bem com….  Refeições leves e saladas 

 
Castas:  Touriga Nacional 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Maria Serpa Pimentel 
 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 
 

 

 

 

Vinification: The grapes were harvested into 25 kg boxes, 

after careful selection for their best state of health, and 

sent to the winemaking centre, where they were pressed 

after cooling. The first third of fermentation took place in 

a stainless steel vat at a controlled temperature between 

12 - 14°C, then the must was transferred to new French 

oak barrels, where it remained until March 2017, with 

battonage of the fine lees. 

 

Tasting Notes: It is a very aromatic wine, with notes of 

cherry and very floral floral notes accompanied by a toast 

made by wood. In the mouth it is a fleshy wine, with good 

acidity, which gives it freshness, but at the same time very 

complex, very persistent. 

 

It goes well with… Light meals and salads 

 

Grape Varieties: Touriga Nacional 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Maria Serpa Pimentel 
 
Alcohol Content: 13,5% 
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