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Textura da Estrela Rosé é em 2019 feito de 50% Touriga Nacional e 50% Tinta Roriz de 

uma parcela própria no Dão, sub-região da Serra da Estrela, em Vila Nova de Tazem. Estas 

vinhas com 28 anos crescem em solos graníticos, são tratadas de forma sustentável, sem 

herbicidas e estão em conversão para certificação orgânica desde 2020. 

 

As uvas foram vindimadas à mão a meados de setembro, num ano com um Inverno quente, 

mas uma Primavera seca e fresca que garantiu um bom acompanhamento e facilitou os 

trabalhos na vinha. O verão de 2019 foi marcado por noites frescas e dias quentes, 

resultando em maturações lentas e em uvas muito expressivas na acidez. 

 

Depois do desengace e prensagem, o mosto de lágrima é decantado estaticamente 

durante 48 horas. A fermentação ocorre em barricas de carvalho francês de 225 litros 

com leveduras indígenas onde o vinho estagia 11 meses “sur lie” sem batonnage seguido 

de mais 8 meses em inox. Estabilizado naturalmente, pode apresentar turvação ou 

depósito. 

 

Notas de Prova 

É um vinho rosé de cor mais concentrada, casca de cebola com laivos de cobre. Aromas 

delicados de fruta vermelha fresca com toques vegetais. Na boca, tem acidez e 

mineralidade marcantes, com notas especiadas a pimenta. Tem uma textura cremosa e 

persistente, pois pede comida. Bastante gastronómico. 

 

Outras Notas 

Produção das vinhas 4 ton/hectare 

Engarrafamento Março 2021 

Produção Garrafas 3341 (0,75 L)  

Temperatura de Serviço 12-14ºC 

Análises Álcool 13,0 % vol. | Acidez total: 5,15 g/L | Acidez volátil: 0,40 g/L | pH: 3,55 

| Açucares residuais: 0,6 g/L 

Enólogos Luis Seabra e Mariana Salvador 

Este vinho Rosé tem duas castas típicas das nossas vinhas de altitude de Vila Nova de Tazem. Na adega com mínima intervenção, 

fermentado em barricas usadas, sem controlo de temperatura e sem fermentação maloláctica, torna-se um rosé bastante 

gastronómico. 

 

Cor casca de cebola, reflexos rubi. Ligeiro floral, groselha, romã e folha de morango. Saboroso, tem 
apimentados de barrica, boa amplitude, acidez precisa. JJS 
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