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VINHO TINTO | RED WINE CRASTO 2008 

 

 
 

 
 
Vinificação: As uvas, provenientes de talhões pré-
selecionados, são sujeitas a uma rigorosa triagem e 
posteriormente desengaçadas e esmagadas. De seguida 
são transferidas para cubas de fermentação em aço inox 
onde fermentaram com temperatura controlada durante 
um período de 5 a 7 dias 
 
 
Notas de Prova: De uma cor violeta intensa. No nariz tem 
uma excelente intensidade aromática a frutos silvestres 
frescos bem integrados com suaves notas florais. Já no 
palato é harmonioso, com um volume correto e taninos 
redondos que lhe conferem uma estrutura em perfeito 
equilíbrio. É um vinho muito rico em notas de frutos 
silvestres frescas que acabam por contribuir, para um 
conjunto, compacto, elegante e de boa persistência  
 
 
 
Vai bem com…Queijos e Carnes Vermelhas 

 
 
 
 
Castas: Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga Franca e 
Touriga Nacional 
 

Região: Douro, Portugal 
 

Enologia: Dominic Morris e Manuel Lobo 
 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 
Acidez Total: 5,2 g/L  
 
Açúcar Residual: 1,5 g/L 

 

 

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

subject to a rigorous selection process and then 

destemmed and crushed. Then they are transferred to 

stainless steel fermentation vats where they ferment at 

controlled temperature for a period of 5 to 7 days 

 

 

Tasting Notes: Intense violet colour. On the nose it has an 

excellent aromatic intensity of fresh berry fruit well 

integrated with soft floral notes. The palate is harmonious, 

with the right volume and round tannins that give it a 

structure in perfect balance. It is a wine very rich in fresh 

berry fruit notes that end up contributing to a compact, 

elegant and persistent whole 

 

 

It goes well with… Cheeses and Red Meats 

 
 
 
 
Grape Varieties: Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga 
Franca and Touriga Nacional 
 

Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Dominic Morris and Manuel Lobo 
 
Alcohol Content: 13,5% 
 
Total Acidity: 5,2 g/L  
 
Residual Sugar: 1,5 g/L 
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