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VINHO ROSÉ | ROSÉ WINE CRASTO 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas, provenientes de talhões pré-
selecionados, são sujeitas a uma rigorosa triagem e 
posteriormente desengaçadas e prensadas, tendo sido 
aproveitado apenas o mosto lágrima, que foi 
seguidamente transferido para uma cuba de inox onde se 
manteve a uma temperatura de 8ºC durante 48h até à sua 
decantação. Depois decorre a fermentação alcoólica em 
cuba de inox com temperaturas controladas de 14ºC 
durante um período de 30 dias. Por fim, este Crasto Rosé 
estagiou 3 meses em cubas de aço inox, em processo 
parcial de trabalho de borras finas ou bâtonnage 

 
Notas de Prova: De cor salmão brilhante, este vinho 
apresenta uma excelente frescura aromática, onde se 
destacam frescas notas de frutos silvestres do Douro em 
perfeita harmonia com elegantes notas florais. Na boca, 
inicia de forma cativante, evoluindo para um vinho muito 
equilibrado, com taninos ligeiros de textura suave e 
excelente mineralidade. Um vinho muito sedutor que 
termina muito fresco e com boa persistência 
 
 
Vai bem com…Carnes Brancas, Peixes, Saladas e Marisco 
 
 

 
Castas: Touriga Nacional (85%) e Tinta Roriz (15%) 
 

Região: Douro, Portugal 
 

Enologia: Manuel Lobo 
 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 6,1 g/L  
 
Açúcar Residual: 3 g/L 

Vinification: The grapes, from pre-selected vineyards, are 

subject to a rigorous selection and then destemmed and 

pressed, and only the tear must was used, which was then 

transferred to a stainless steel vat where it was kept at a 

temperature of 8ºC for 48 hours until its decantation. 

Afterwards the alcoholic fermentation takes place in a 

stainless steel vat with controlled temperatures of 14ºC 

during a period of 30 days. Finally, this Crasto Rosé aged 3 

months in stainless steel vats, in a partial process of 

working of fine lees or bâtonnage 

 

Tasting Notes: With a bright salmon colour, this wine 

presents an excellent aromatic freshness, where fresh 

notes of wild Douro fruits stand out in perfect harmony 

with elegant floral notes. In the mouth, it starts in a 

captivating way, evolving to a very balanced wine, with 

light tannins of smooth texture and excellent minerality. A 

very seductive wine that ends very fresh and with good 

persistence 

 

It goes well with… White Meat, Fish, Salads and Seafood 

 
 
Grape Varieties: Touriga Nacional (85%) and Tinta Roriz 
(15%) 
 

Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Manuel Lobo 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 6,1 g/L  
 
Residual Sugar: 3 g/L 
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