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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DO CRASTO TINTA RORIZ 

 

 
 

 
Vinificação:  As uvas, provenientes das melhores parcelas 
de Tinta Roriz da Quinta do Crasto, foram levadas para a 
vinícola em caixas de plástico de 22 kg, onde foram 
rigorosamente inspecionadas em uma mesa de 
classificação. As uvas foram pisadas primeiro em um 
tanque de pedra tradicional (“lagar”) e, depois disso, 
foram transferidas para um tanque de aço inoxidável 
aberto, onde a tampa foi pressionada com pistões 
robóticos. A fermentação ocorreu por 10 dias sob um 
ambiente estrito de temperatura controlada. Estágio de 
16 meses em barricas novas de carvalho francês (225 
litros). 
 
Notas de Prova: Cor rubi profunda. Muito expressivo no 
nariz, com aromas a frutos vermelhos maduros, notas de 
cacau e notas florais frescas. Começo muito elegante e 
charmoso que leva a um vinho de estrutura compacta. 
Grande volume, textura fina e taninos sedosos. O final é 
mineral, fresco e longo. 
 
Vai bem com…. Pratos de carne, especialmente para 
acompanhar carnes grelhadas. 
 
Castas: Tinta Roriz 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Manuel Lobo 

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

 

 

 

Vinification: The grapes, sourced from the best plots of 

Tinta Roriz at Quinta do Crasto, were taken to the winery 

in 22 kg plastic boxes where they were rigorously 

inspected on a sorting table. The grapes were first trodden 

in a traditional stone tank ('lagar') and then transferred to 

an open stainless steel tank where the lid was pressed with 

robotic pistons. Fermentation took place for 10 days under 

a strict temperature controlled environment. Ageing for 16 

months in new French oak barrels (225 litres). 

 

Tasting Notes: Deep ruby colour. Very expressive on the 

nose, with aromas of ripe red fruits, cocoa notes and fresh 

floral notes. Very elegant and charming start that leads to 

a wine of compact structure. Great volume, fine texture 

and silky tannins. The finish is mineral, fresh and long. 

 

It goes well with… Meat dishes, especially to accompany 

grilled meat. 

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