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MATEUS ROSÉ ORIGINAL
TIPO: Tranquilo COR: Rosé TONALIDADE: Rosa

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: Vinho

PAÍS DE ORIGEM: Portugal

O VINHO
Mateus Rosé é um vinho leve, fresco, jovem e ligeiramente «pétillant». A sua qualidade, extrema
versatilidade e estilo  consistente  tornam-no o vinho ideal para acompanhar os bons momentos da vida.

NOTAS DE PROVA
Mateus Rosé é um vinho rosé de cor muito apelativa e brilhante. Globalmente, é um vinho fresco e
sedutor com boa intensidade aromática e toda a jovialidade dos vinhos jovens. Na boca, é um vinho
muito equilibrado e tentador, brilhantemente complementado por um final suave e ligeiramente
«pétillant».

ENÓLOGO: Miguel Pessanha

CASTAS: 
Baga, Rufete, Tinta Barroca, Touriga Franca

VINIFICAÇÃO
A vinificação segue o método tradicional dos vinhos brancos e a fermentação decorre lentamente, sem
películas das uvas, em cubas de aço inox sob temperatura controlada de 16ºC. À colagem segue-se
uma estabilização pelo frio, após a qual os vinhos são filtrados e engarrafados. Todo o processo é
extremamente cuidado para garantir  consistentemente a manutenção do estilo, cor e frescura
únicos de Mateus.

GUARDAR
A garrafa deve ser mantida, em lugar fresco e seco, ao abrigo da luz.

SERVIR
Recomenda-se que seja servido fresco, em flute ou em copo tipo tulipa.
Temperatura ideal situa-se entre 6ºC-8ºC.

DESFRUTAR
Mateus Rosé é ideal para um aperitivo, para acompanhar um momento refrescante do
dia. Mateus Rosé também acompanha muito bem refeições ligeiras, vários peixes e
mariscos, carnes brancas, grelhados e saladas. As suas características únicas
tornam-no também ideal para servir com massas e vários pratos da cozinha italiana, e
acompanha magnificamente várias cozinhas asiáticas, Chinesa, Japonesa, Vietnamita e
Tailandesa.

DETALHES TÉCNICOS
Álcool: 11% | Co2: 2,8 g/L | Açúcar: 15 g/L | pH: 3,2-3,3

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Álcool: 8.7g/100mL | Açucar: 1.5g/100mL | Valor Energético: 71kcal (297 kJ)/100mL |
Adequado para Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos: Sim | Sem Glúten

RESPONSABILIDADE, QUALIDADE E INOVAÇÃO
Uma empresa familiar inovadora, focada na criação e no desenvolvimento de marcas
portuguesas de vinho de qualidade superior a nível global, a Sogrape Vinhos é um
membro ativo da iniciativa "Vinho com Moderação", e está certificada segundo os mais
altos padrões mundiais de qualidade e segurança alimentar.

Sogrape Vinhos, S.A.
Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 Avintes, Portugal Email: info@mateusrose.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.mateusrose.com
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OFFLEY CLINK ROSÉ
TIPO: Licoroso COR: Rosé

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: DOC Porto REGIÃO: Douro

PAÍS DE ORIGEM: Portugal

O VINHO
Clink Rosé é um vinho do Porto com um perfil jovem e inovador desenvolvido para ser melhor apreciado

com gelo e água tónica. Esta bebida apresenta uma notável e agradável frescura sendo por isso bastante

versátil e adequada a diferentes a momentos de consumo.

NOTAS DE PROVA
Cor rosa pálido. Aroma de boa intensidade, com presença de frutos vermelhos e ligeiras notas florais. Na

boca tem um ataque suave, acidez equilibrada e um final de boa harmonia.

ENÓLOGO: Luis Sottomayor

CASTAS: Tinta Barroca; Tinta Roriz; Touriga Franca; Touriga Nacional

VINIFICAÇÃO
Uvas  de castas selecionadas com a maturação e acidez equilibrada. Após suave desengace e

esmagamento, as uvas são prensadas. O mosto obtido é encaminhado para cubas de inox, onde decorre a

fermentação alcoólica, com temperatura controlada. O equilíbrio e harmonia, são obtidos através da

selecção de uvas e da escolha do momento da paragem da fermentação, com a adição de aguardente

vínica.

MATURAÇÃO
Durante o período que medeia a fermentação alcoólica e a execução do lote final os vinhos são

submetidos a inúmeras provas e análises no sentido de apurar a sua qualidade. Após o estágio, em

depósitos inox, o lote final é elaborado, após apurada selecção de vinhos, clarificado e estabilizado

pelo frio, antes do seu engarrafamento.

GUARDAR
Pronto a consumir. Vinho que dadas as suas características particulares, aconselha-se o seu consumo

tão breve quanto possível.

SERVIR
Deve ser servido entre 8ºC-12ºC

DESFRUTAR
Ideal para ser servido simples, com gelo e água tónica ou para utilização em cocktails.

DETALHES TÉCNICOS
Álcool: 18% | Acidez Total: 4 g/L | (ácido tartárico) | Açúcar: 45 g/L | pH: 3,45

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (VALORES TÍPICOS PARA 100 mL)
Álcool: 14,3 g | Açúcares: 4,5 g | Valor Energético: 120 Kcal (504 kJ) | Adequado para

Vegetarianos: Sim | Adequado para Vegans: Não | Sem Glúten

ALERGÉNIOS: 
Contém sulfitos

ENGARRAFADOR: 
Engarrafado por: Sogrape Vinhos, S.A., Avintes, Portugal

Sogrape Vinhos, S.A.
Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 Avintes, Portugal Email: info@offleyporto.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.sograpevinhos.com
v2. 2020-02-12
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OFFLEY CLINK WHITE
TIPO: Licoroso COR: Branco

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: DOC Porto REGIÃO: Douro

PAÍS DE ORIGEM: Portugal

O VINHO
Clink White é um vinho do Porto com um perfil jovem e inovador desenvolvido para ser melhor apreciado

com gelo e água tónica. Esta bebida apresenta uma notável e agradável frescura sendo por isso bastante

versátil e adequada a diferentes a momentos de consumo.

NOTAS DE PROVA
Cor brilhante pálida, com nuances citrinas. Aroma de boa intensidade, com saliência para os frutos brancos

de caroço e ligeiras notas florais. Na boca tem um bom equilíbrio, acidez muito bem integrada, notas de

frutos brancos e um final de boa harmonia.

ENÓLOGO: Luis Sottomayor

CASTAS: 
Códega do Larinho; Gouveio; Malvasia Fina; Moscatel; Viosinho

VINIFICAÇÃO
Uvas  de castas selecionadas com a maturação e acidez equilibrada. Após suave desengace e

esmagamento, as uvas são prensadas. O mosto obtido é encaminhado para cubas de inox, onde decorre a

fermentação alcoólica, com temperatura controlada. O equilíbrio e harmonia, são obtidos através da

selecção de uvas e da escolha do momento da paragem da fermentação, com a adição de aguardente

vínica.

MATURAÇÃO
Durante o período que medeia a fermentação alcoólica e a execução do lote final os vinhos são

submetidos a provas e análises no sentido de apurar a sua qualidade. Após o estágio, em depósitos

inox, o lote final é elaborado, após apurada selecção de vinhos, clarificado e estabilizado pelo frio,

antes do seu engarrafamento.

GUARDAR
Pronto a consumir. Vinho que dadas as suas características particulares, aconselha-se o seu consumo

tão breve quanto possível.

SERVIR
Deve ser servido entre 8ºC-12ºC.

DESFRUTAR
Ideal para ser servido simples, com gelo e água tónica ou para utilização em cocktails.

DETALHES TÉCNICOS
Álcool: 17% | Acidez Total: 4 g/L | (ácido tartárico) | Açúcar: 45 g/L | pH: 3,5

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (VALORES TÍPICOS PARA 100 mL)
Álcool: 13,5 g | Açúcares: 4,5 g | Valor Energético: 115 Kcal (482 kJ) | Adequado para

Vegetarianos: Sim | Adequado para Vegans: Não | Sem Glúten

ALERGÉNIOS: 
Contém sulfitos

ENGARRAFADOR: 
Engarrafado por: Sogrape Vinhos, S.A., Avintes, Portugal

Sogrape Vinhos, S.A.
Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 Avintes, Portugal Email: info@offleyporto.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.sograpevinhos.com
v2. 2020-02-12
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