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VINHO ROSÉ | ROSÉ WINE QUINTA DAS MURÇAS ASSOBIO 

 

 
 

 
Vinificação: É feita a vindima manualmente pelos 
trabalhadores da Quinta seguida de uma seleção das uvas. 
Depois chega a prensagem pneumática, seguindo-se a 
fermentação alcoólica com temperaturas controladas 
(12ºC a 14ºC). Por fim, o estágio é feito em cubas de inox 
sobre borras finas 

 
 
Notas de Prova: Vinho de cor rosa, com reflexos 
vermelhos pouco intensos. Esporão Assobio Rosé 
apresenta também um aroma elegante, onde sobressaem 
os frutos vermelhos em conjunto com alguns aromas 
vegetais que lhe conferem maior frescura. Na boca é 
delicado, com boa acidez e alguns taninos e possui um 
final fresco e persistente 
 
Vai bem como…Aperitivo. Acompanha bem com 
Refeições Ligeiras, vários Peixes e Mariscos, Grelhados e 
também Saladas 

 
 
 
 
 
Castas: Touriga Nacional, Tinto Cão, Tinta Roriz e Rufete 
 
Região: Douro, Portugal 
 

Enologia: José Luis Moreira da Silva e David Baverstock  
 
Teor Alcoólico: 13,1% 
 
Acidez Total: 6,0 g/L  
 
Açúcar Residual: 0,6 g/L 
 
 

 

 

 

Vinification: The harvest is done manually by the Quinta's 

workers followed by a selection of the grapes. Then comes 

the pneumatic pressing, followed by alcoholic 

fermentation at controlled temperatures (12ºC to 14ºC). 

Finally, the ageing is done in stainless steel vats on fine 

lees 

 

Tasting Notes: Pink coloured wine, with red reflections not 

very intense. Esporão Assobio Rosé also presents an 

elegant aroma, where red fruits stand out together with 

some vegetable aromas that give it freshness. In the 

mouth it is delicate, with good acidity and some tannins 

and has a fresh and persistent finish 

 

It goes well with… Aperitif. Goes well with light meals, 

various fish and seafood, grilled meats and also salads 

 
 
 
 
 
Grape Varieties: Touriga Nacional, Tinto Cão, Tinta Roriz 
and Rufete 
 

Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: José Luis Moreira da Silva and David Baverstock 
 
Alcohol Content: 13,1% 
 
Total Acidity: 6,0 g/L  
 
Residual Sugar: 0,6 g/L 
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