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VINHO ROSÉ | ROSÉ WINE CASA FERREIRINHA VINHA GRANDE 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas são selecionadas nas parcelas de 
Touriga Nacional, plantadas acima dos 500 m de altitude, 
da Quinta do Sairrão. Após seleção na vinha, são 
transportadas em caixas para a adega, onde as uvas são 
prensadas suavemente e é selecionado apenas o mosto de 
melhor qualidade. Depois de uma decantação a baixa 
temperatura, segue-se uma longa fermentação alcoólica, 
em cubas de inox, com temperatura controlada 
 
 
Notas de Prova: Cor rosa pálido. Aroma de boa 
intensidade, com notas de frutos vermelhos, como o 
morango e a cereja, e notas florais, como a violeta e a 
esteva. Na boca, tem uma acidez viva e refrescante, onde 
se destacam as notas de frutos vermelhos, sobretudo 
morango. O seu final é longo e harmonioso 
 
 
Vai bem como…. Aperitivo e a acompanhar pratos leves 
de Peixe ou Saladas 
 
 
 
 
 
 
 

 
Castas: Touriga Nacional 
 

Região: Douro, Portugal 
 

Enologia: Luís Sottomayor 
 
Teor Alcoólico: 11,5% 
 
Acidez Total: 6,3 g/L  
 
Açúcar Residual: 0,3 g/L 
 

 

Vinification: The grapes are selected from the Touriga 

Nacional plots, planted above 500 m altitude, at Quinta do 

Sairrão. After selection in the vineyard, they are 

transported in boxes to the winery, where the grapes are 

gently pressed and only the best quality must is selected. 

After a low temperature decantation, a long alcoholic 

fermentation follows, in stainless steel vats, with 

controlled temperature 

 

Tasting Notes: Pale pink colour. Good intensity aroma, 

with notes of red fruits such as strawberry and cherry, and 

floral notes such as violet and rock-rose. In the mouth, it 

has a lively and refreshing acidity, where the notes of red 

fruit, especially strawberry, stand out. Its finish is long and 

harmonious 

 

It goes well with… Aperitif and to accompany light fish 

dishes or salads 

 
 
 
 
 
 
 
Grape Varieties: Touriga Nacional 
 

Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Luís Sottomayor 
 
Alcohol Content: 11,5% 
 
Total Acidity: 6,3 g/L  
 
Residual Sugar: 0,3 g/L 
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