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VINHO TINTO | RED WINE CRASTO 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas vindimadas e transportadas em caixas 
de 22kg são sujeitas a uma rigorosa triagem à entrada da 
adega, antes de serem desengaçadas, esmagadas e 
transferidas para cubas de fermentação em aço inox. De 
seguida dá-se a fermentação a uma temperatura 
controlada durante um período de 7 dias. Por fim 85% das 
uvas envelhecem em cubas de aço inoxidável com 
temperatura controlada e as restantes 15% em barricas de 
carvalho francês, durante 6 meses 
 
 
Notas de Prova: De cor ruby escuro, com uma excelente 
expressividade aromática, onde se destacam notas de 
frutos vermelhos frescos e elegantes notas florais que 
lembram violetas. Na boca, inicia de forma envolvente, 
evoluindo para um vinho equilibrado, de excelente 
volume e estrutura sólida. Os taninos apresentam uma 
textura sedutora, bem integrados com frescas sensações 
de frutos vermelhos. É um vinho cativante, de grande 
elegância que termina persistente e sedutor 
 
 
 
Vai bem com…Queijos e Carnes Vermelhas 

 
 

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

Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Manuel Lobo 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 5,1 g/L  
 
Açúcar Residual: 1,8 g/L 

 

Vinification: The grapes harvested and transported in 

22kg boxes are subject to a rigorous selection process at 

the entrance of the winery, before being destemmed, 

crushed and transferred to stainless steel fermentation 

tanks. Fermentation takes place at a controlled 

temperature for a period of 7 days. Finally 85% of the 

grapes age in temperature controlled stainless steel vats 

and the remaining 15% in French oak barrels for 6 months 

 

 

Tasting Notes: Dark ruby in colour, with an excellent 

aromatic expressiveness, where notes of fresh red fruits 

and elegant floral notes reminiscent of violets stand out. 

In the mouth, it starts in an involving manner, evolving into 

a balanced wine of excellent volume and solid structure. 

The tannins present a seductive texture, well integrated 

with fresh red fruit sensations. It is a captivating wine of 

great elegance that ends persistent and seductive 

 

 

It goes well with… Cheeses and Red Meats 

 
 

Grape Varieties: Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga 
Franca and Tinta Barroca 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Manuel Lobo 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 5,1 g/L  
 
Residual Sugar: 1,8 g/L 
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