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VINHO BRANCO | WHITE WINE CRASTO SUPERIOR 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas, provenientes do Douro Superior, são 
sujeitas a uma rigorosa triagem e posteriormente 
desengaçadas e prensadas. O mosto prensado foi 
transferido para uma cuba de inox onde se manteve a uma 
temperatura de 8ºC durante 48h até à sua decantação. De 
seguida, decorreu a fermentação alcoólica iniciada em 
cuba de inox e posteriormente o vinho foi transferido para 
barricas de carvalho francês onde terminou a 
fermentação com temperatura de 14ºC durante um 
período de 45 dias. Por fim estagiou em barricas de 
carvalho francês, onde permaneceu 6 meses, em processo 
de trabalho de borras finas bâtonnage com as barricas 
assentes num sistema rotativo que permite o 
levantamento das borras sem incorporação de oxigénio 

 
Notas de Prova: É um vinho de cor limão pálido. Tem uma 
excelente intensidade aromática onde se destacam 
frescas notas de frutos citrinos e vibrante mineralidade. 
Evolui na boca de forma cativante para um vinho de 
grande seriedade, onde encontramos excelente volume e 
textura. Um vinho de perfil gastronómico que termina 
sedutor e com excelente persistência 

 
 

Vai bem com…Carnes Brancas, Peixe e Bacalhau 

 
 
Castas: Viosinho (60%) e Verdelho (40%) 
 
Região: Douro, Portugal 
 

Enologia: Manuel Lobo 
 
Teor Alcoólico: 12% 
 
Acidez Total: 6,5 g/L  
 
Açúcar Residual: 1,7 g/L 

Vinification: The grapes, from the Douro Superior, are 

subject to a rigorous selection and then destemmed and 

pressed. The pressed must was transferred to a stainless 

steel vat where it was kept at a temperature of 8ºC for 48 

hours until its decantation. The alcoholic fermentation 

started in stainless steel vats and then the wine was 

transferred to French oak barrels where it finished the 

fermentation at a temperature of 14ºC for a period of 45 

days. Finally it was aged in French oak barrels, where it 

remained for 6 months, in a process of working with fine 

lees bâtonnage with the barrels based on a rotating 

system that allows the lifting of the lees without the 

incorporation of oxygen 

 

Tasting Notes: It is a pale lemon-coloured wine. It has an 

excellent aromatic intensity where fresh citrus fruit notes 

and vibrant minerality stand out. It evolves in the mouth 

in a captivating way to a wine of great seriousness, where 

we find excellent volume and texture. A wine with a 

gastronomic profile that ends seductively and with 

excellent persistence 

 

It goes well with… White Meat, Fish and Cod 

 
 

Grape Varieties: Viosinho (60%) and Verdelho (40%) 
 

Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Manuel Lobo 
 
Alcohol Content: 12% 
 
Total Acidity: 6,5 g/L  
 
Residual Sugar: 1,7 g/L 
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