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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DE LA ROSA 

 

 
 

 
 
Vinificação: É feita uma vindima manual das castas 
principais usadas, misturada de seguida com as castas das 
vinhas velhas plantadas no campo misto, todas 
provenientes da propriedade de La Rosa. Por fim foi feita 
a fermentação em cubas de aço inoxidável antes de 
amadurecer durante 12 meses em antigas cubas de 
madeira de carvalho francês 
 
 
Notas de Prova: Com um aroma a frutos do bosque, 
ameixas e leves notas herbáceas, este vinho torna-se 
sedutor graças à sua complexidade matizada. Este La Rosa 
Tinto é vibrante com uns taninos jovens e suaves, 
tornando-se num acompanhamento perfeito para as suas 
refeições 
 
 
 
 
Vai bem com…Queijos, Assados e Carnes Vermelhas 

 
 

 
 

 
Castas: Touriga Nacional (60%), Touriga Franca (12%), 
Tinta Roriz (8%), Sousão (5%) e outras (15%) 
 

Região: Douro, Portugal 
 

Enologia: Jorge Moreira e Sophia Bergqvist 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 5,3 g/L  
 
Açúcar Residual: 0,9 g/L 

 
 
Vinification: 60% Touriga Nacional, 12% Touriga Franca, 

8% Tinta Roriz, 5% Sousão and the rest coming from mixed 

field planted old vines, all from La Rosa’s estate. 

Fermented in stainless-steel vats before maturing for 12 

months in used French oak casks 

 

 

 

Tasting Notes: With woodland fruits, plums, and light 

herbaceous notes on the nose, this medium bodied wine is 

seductive thanks to its nuanced complexity. The La Rosa 

Estate Red is vibrant with smooth young tannins making it 

the perfect accompaniment to food. Great structure will 

also ensure that the wine will age well in bottle for many 

years to come 

 

 

It goes well with… Cheeses, Roasts and Red Meats 

 
 

 
 
 
Grape Varieties: Touriga Nacional (60%), Touriga Franca 
(12%), Tinta Roriz (8%), Sousão (5%) and others (15%) 
 

Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Jorge Moreira and Sophia Bergqvist 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 5,3 g/L  
 
Residual Sugar: 0,9 g/L 
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