SÔTTAL FRISANTE
ROSÉ
Classificação Vinho R egi onal Li sboa
Tipo Rosé
Clima Atl antico
Castas Castel ão ( 40%), Aragonez (40%) e Touri ga N acional ( 20%)
Vinificação Uvas col hidas m anualm ente par a preserv ar as suas caracter ísti cas, e
após ser em ligeir am ente prensadas, são subm eti das a um a macer ação
pel icul ar (dur ante 10 horas) a 18ºC.
De segui da é ferm entado de bi ca aber ta com tem per atur a contr ol ada à
vol ta de 16º C , durante 20 di as.

Engarrafamento Após 5 meses de estági o em cubas de aço i nox .
Cor Rosa bril hante.
Aroma Muito
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Prova Apr esenta-se fr utado, fresco e com al gum corpo.
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Consumo Im edi ato ou nos pr óxim os 3 anos.
Gastronomia Servir a 8-10º. É um ex celente aper itivo mas tam bém acompanha m ui to
bem patés, assados de peixe, aves e car nes brancas.
Análise

Teor alcoól ico

12 %

Acidez total

6,00 g/l em áci do tar tár ico

pH

3,24

Açúcar

22,00 g/l

Enologia Eng.º Miguel M óteo

Especificações da EAN garr af a
embalagem IT F caixa
Paletização Nº
Nº
Standard
Nº
Nº

Garr afas / C aix a
Caixas / Palete
Fiadas / Pal ete
Caixas / Fi ada

0,750 l
5602507020724
15602507020721
6
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5
21
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