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Vinificação: O Croft Fine Ruby é uma mistura 
de vinhos produzidos em áreas do Baixo e Alto 
Corgo, Alto Vale do Douro, selecionadas por 
sua profundidade de cor, intensidade de fruta e 
paladar cheio e firme. Estes vinhos amadurecem 
aproximadamente três anos em barricas de 
carvalho, que amaciam e envelhecem sem 
perder a frescura, o caráter frutado intenso e a 
cor rubi profunda. 

 
Notas de Prova: Uma mistura de vinhos jovens, 
amadurecidos em barril por uma média de três 
anos antes do engarrafamento. O Croft Fine 
Ruby é um Porto nítido, encorpado e frutado, 
rico em estilo e com uma aparência vermelha 
intensa e intensa. 

 
Vai bem com….  aperitivos ou com sobremesas 
doces, frutas secas e queijos 
 
Castas: Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga 
Nacional 

 
Região: Douro, Portugal  
 
Enologia: David Guimaraens  
 
Teor Alcoólico: 20% 
 

Vinification: Croft Fine Ruby is a blend of wines 
produced in the Baixo and Alto Corgo areas, Alto 
Vale do Douro, selected for their depth of color, 
fruit intensity and full, firm taste. These wines 
mature for approximately three years in oak 
barrels, which soften and age without losing 
their freshness, intense fruity character and deep 
ruby color. 

 

 
Tasting Notes: A blend of young wines, aged in 
cask for an average of three years before 
bottling. Croft Fine Ruby is a clear, full-bodied 
and fruity Port, rich in style and with an intense 
and intense red appearance. 

 
 

It goes well with… appetizers or with sweet 
desserts, dried fruits and cheeses 
 
Grape Varieties: Tinta Roriz, Touriga Franca, 
Touriga Nacional 

 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: David Guimaraens  
 
Alcohol Content: 20% 
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