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CASAL GARCIA SPARKLING ROSÉ
Produtor Aveleda
Designação de Origem Vinho Espumante
País Portugal
Enólogo Diogo Campilho
Castas Touriga Nacional, Vinhão, Borraçal e Azal Tinto
Graduação Alcoólica 11.5% Vol.

CASAL GARCIA SPARKLING ROSÉ.
PARA BRINDAR AOS MELHORES MOMENTOS.
Casal Garcia Sparkling Rosé é um vinho espumante meio seco que
marca pela sua expressividade e elegância. Sedutor na cor, com uma
bolha delicada que provoca, e um aroma fresco e frutado que convida a
celebrar os melhores momentos da vida.

PROCESSO DE VINIFICAÇÃO.
DO CESTO À GARRAFA.
Para a produção do vinho de base, as uvas são vindimadas quando
apresentam um teor de acidez e açúcar moderado. São submetidas a uma
prensagem suave e delicada, seguida de uma fermentação a baixa
temperatura para obtenção de um vinho fresco, elegante e frutado. O
vinho base é depois submetido a uma segunda fermentação em cuba a
16ºc (método charmat). É esta segunda fermentação que lhe confere a
bolha fina e persistente, e um final frutado e ligeiramente cremoso.

NOTAS DE PROVA.
UM ESPUMANTE ROSÉ QUE SE DISTINGUE.
Casal Garcia Sparkling Rosé é um vinho espumante rosé meio seco
muito expressivo, com aromas pronunciados de frutos do bosque,
morangos silvestres e leves notas florais. Em boca, apresenta uma
bolha delicada e persistente que ressalta o seu caráter refrescante.
Elegante na textura e intenso no aroma, termina marcado pela bolha
fina e por uma frescura vibrante.

COMBINAÇÕES PERFEITAS
Ideal para celebrar os bons momentos da vida, transformando momentos
de descontração e alegria em momentos especiais. Pode ser apreciado
num final de tarde entre amigos, como aperitivo, ou como
acompanhamento de alguns pratos e sobremesas, como um bolo ou um
doce de ovos, numa experiência de consumo mais tradicional.

PERÍODO DE CONSERVAÇÃO
É melhor consumido jovem, mas pode ser guardado até cerca de 2 anos
após o seu engarrafamento, desde que armazenado em local fresco e
seco, ao abrigo da luz.

TEMPERATURA DE SERVIÇO
Recomenda-se servir a uma temperatura entre os 6 e os 8ºC.


