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VINHO TINTO | RED WINE CRASTO SUPERIOR 3L 

 

 
 

 
 
Vinificação: Provenientes da Quinta da Cabreira, no 
Douro Superior, as uvas são sujeitas a uma rigorosa 
triagem. Após um desengace total e um ligeiro 
esmagamento, o mosto foi transferido para cubas de 
fermentação em aço inox com temperatura controlada. 
Por fim, um estágio em barricas de carvalho francês, onde 
permanece cerca de 12 meses 
 
 
Notas de Prova: É um vinho com uma cor violeta forte, 
cativante e onde podemos encontrar frescos aromas de 
bosque e especiaria em sintonia com frutos silvestres. Na 
prova de boca evolui para um vinho de excelente volume 
e estrutura, onde encontramos taninos sedosos 
envolvidos por notas de frutos silvestres do Douro. É um 
vinho que se torna cativante conforme vamos 
encontrando em si a sua identidade singular do Douro 
Superior e que termina de forma harmoniosa e com 
excelente persistência 

 
 
Vai bem com…Queijos, Carnes Vermelhas e Assados  
 
 

 
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e 
Souzão 
 
Região: Douro, Portugal 
 

Enologia: Manuel Lobo 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 5,1 g/L  
 
Açúcar Residual: 1,7 g/L 

 
 

Vinification: Coming from Quinta da Cabreira, in Douro 

Superior, the grapes are subject to a rigorous selection. 

After a total destemming and a slight crushing, the must 

was transferred to stainless steel fermentation vats with 

controlled temperature. Finally, a stage in French oak 

barrels, where it remains for about 12 months 

 

 

Tasting Notes: It is a wine with a strong violet colour, 

captivating and where we can find fresh aromas of forest 

and spice in harmony with wild berries. In the tasting it 

evolves to a wine of excellent volume and structure, where 

we find silky tannins involved by notes of Douro wild 

berries. It is a wine that becomes captivating as we find in 

itself its unique identity of the Douro Superior and that 

ends harmoniously and with excellent persistence 

 

 

It goes well with… Cheeses, Red meat and Roasts 

 
 

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

Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Manuel Lobo 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 5,1 g/L  
 
Residual Sugar: 1,7 g/L 
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