CEREJEIRAS COL.SELEC.ROSÉ
2018
Classificação IG Li sboa
Tipo R osé
Colheita 2018
Clima Atl ânti co
Castas C astel ão (40%) , Ar agonez ( 40%) e Tour iga N acional ( 20%)
Vinificação Uv as col hi das manual mente para pr eservar as suas car acterísticas, e
após serem li gei ramente pr ensadas, são submetidas a uma m acer ação
peli cul ar pr ol ongada (dur ante 12 horas) .
D e segui da é fer mentado de bica aberta com temper atura contr olada à
volta de 16º C, dur ante 20 di as.
Engarrafamento Após 5 m eses de estágio em cubas de aço inox.
Cor R osada .
Aroma M ui to fr esco e el egante com os aromas caracter ísti cos de fr utos
silvestres.
Prova Apresenta- se frutado, seco e com cor po m édi o.
Final de boca F inal l ongo e equi li br ado.
Consumo Imediato ou nos pr óxi mos 3 anos.
Gastronomia Servir a 10- 12º. É um excel ente aperi tiv o m as também acom panha muito
bem patés, assados de peix e, av es e carnes br ancas.
Análise

Teor al coóli co

13 %

Aci dez total

5,00 g/l em áci do tartári co

pH

3,37

Açúcar

2 g/l

Enologia Eng.º Mi guel Móteo

Especificações da EAN gar rafa
embalagem IT F caix a
Paletização
Standard

Nº
Nº
Nº
Nº

Gar raf as / Caixa
C aix as / Pal ete
Fi adas / Palete
C aix as / Fiada

0,750 l
5602507020120
5602507050257
6
100
4
25

Vedante R ol ha de C or ti ça
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