
 

MATEUS ROSÉ ARAGONEZ
TIPO: Tranquilo COR: Rosé

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: Vinho

PAÍS DE ORIGEM: Portugal

O VINHO
Mateus Rosé Aragonez é um vinho leve, refrescante e muito agradável de beber a qualquer hora do dia.

NOTAS DE PROVA
Vinho de cor rosé salmão caracterizado por um aroma fresco (floral) e frutado com notas de frutos
vermelhos. Na boca apresenta um sabor ligeiramente doce muito bem equilibrado com uma acidez muito
fresca, o que lhe confere uma grande suavidade e leveza.

ENÓLOGO: Miguel Pessanha

CASTAS: 
100% Aragonez

VINIFICAÇÃO
Um suave esmagamento e prensagem permitem extrair e seleccionar um mosto levemente rosado, que
é depois clarificado até se obter o grau de limpidez pretendido, seguindo-se a fermentação alcoólica em
cubas de aço inox a temperatura controlada de 14ºC-16ºC.

MATURAÇÃO
Após fermentação uma maturação de cerca de 2 meses sobre borras finas permite a este vinho atingir
a qualidade necessária para o seu engarrafamento que é precedido de uma colagem, tratamento pelo
frio e filtração esterilizante.

GUARDAR
Mateus Rosé Aragonez deve ser consumido jovem e guardado em local seco e fresco, ao abrigo
da luz

SERVIR
Servir entre 8ºC-10ºC.

DESFRUTAR
Mateus Rosé Aragonez é ideal como aperitivo, para acompanhar com emoção
qualquer momento refrescante do dia, mas pelas suas características
acompanha também pratos leves, peixe, carnes brancas, churrascos ou
saladas.

DETALHES TÉCNICOS
Álcool: 10,5% | Acidez Total: 6 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 30 g/L | pH: 3,3

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (VALORES TÍPICOS PARA 100 mL)
Álcool: 8,3 g | Açúcares: 3 g | Valor Energético: 75 Kcal (315 kJ) | Adequado para
Vegetarianos: Sim | Adequado para Vegans: Não | Sem Glúten

ALERGÉNIOS: 
Contém sulfitos

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