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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DO CRASTO VINHA MARIA TERESA 

 

 
 

 
Vinificação:  As uvas, provenientes da parcela de vinha Vinha 
Maria Teresa, são encaminhadas para a adega em caixas de 22 
kg. À chegada à adega, são rigorosamente inspecionados numa 
mesa de escolha. As uvas são então completamente 
desengaçadas e esmagadas em tanques de pedra tradicionais 
(´lagares´). Depois disso, o suco é transferido para tanques de 
aço inoxidável com temperatura controlada. Concluída a 
fermentação alcoólica, o suco é suavemente prensado. Cerca de 
20 meses em barricas novas de carvalho (90% carvalho francês; 
10% carvalho americano). O vinho final é feito a partir de uma 
seleção dos melhores barris. 
 
Notas de Prova: De cor rubi profunda. O nariz impressiona pela 
sua extraordinária frescura e complexidade, apresentando 
elegantes notas de goma esteva, frutos silvestres e especiarias. 
Na boca é compacto e sedutor, com taninos de textura suave 
que estão em perfeita harmonia com notas retronasais que 
lembram aromas frescos de frutos silvestres. O final é 
envolvente, equilibrado e persistente. Este é um vinho único que 
mostra a identidade própria da centenária vinha Vinha Maria 
Teresa. 
 
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: 5,7 g/L 
 
Açúcar Residual: 1,8 g/L 
 

 

 

 

Vinification: The grapes, from the vineyard plot Vinha Maria 

Teresa, are sent to the winery in 22 kg boxes. On arrival at the 

winery, they are rigorously inspected at a sorting table. The 

grapes are then completely destemmed and crushed in 

traditional stone tanks ('lagares'). After that, the juice is 

transferred to temperature controlled stainless steel tanks. Once 

the alcoholic fermentation is complete, the juice is gently 

pressed. About 20 months in new oak barrels (90% French oak; 

10% American oak). The final wine is made from a selection of 

the best barrels. 

 

Tasting Notes: Deep ruby colour. The nose impresses by its 

extraordinary freshness and complexity, presenting elegant 

notes of rock-rose, wild berries and spices. In the mouth it is 

compact and seductive, with soft textured tannins that are in 

perfect harmony with retronasal notes reminiscent of fresh berry 

fruit aromas. The finish is enveloping, balanced and persistent. 

This is a unique wine that shows the own identity of the 

centenary vineyard Vinha Maria Teresa. 

 

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: 5,7 g/L 
 
Residual Sugar: 1,8 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


