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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DO CIDRÔ RUFETE 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas do Rufete são fermentadas em 
cubas de Inox de tamanha médio com controle de 
temperatura. É feita uma utilização mínima de 
remontage para assegurar uma extração cuidadosa. 
Após fermentação, 50% do vinho estagia em barricas 
usadas de carvalho francês por um período de 8 
meses. Para finalizar, vinho permanece em Inox até 
ao lote final. 

 
Notas de Prova: A casta Rufete revela nobreza pela 
sua capacidade de produzir tintos exóticos com 
muito potencial para evolução em garrafa. Um vinho 
redondo, com taninos suaves, encorpado, mas ao 
mesmo tempo elegante, com aromas de fruta preta 
e vermelha. Os vinhos de casta Rufete apresentam-
se leves em comparação aos típicos Douros, no 
entanto, demonstram uma personalidade única 
terminando com um final de boca muito longo. A 
baixa temperatura torna-o de serviço muito versátil, 
auxiliando toda a sua exposição aromática. 

 
Vai bem com…. Cabrito assado, pratos de perdiz e 
polvo. 
 
Castas: Rufete. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Jorge Moreira 
 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 5,52g/L 

 

Vinification: Rufete's grapes are fermented in 

stainless steel vats of medium size with temperature 

control. A minimum use of remontage is made to 

ensure a careful extraction. After fermentation, 50% 

of the wine is aged in used French oak barrels for a 

period of 8 months. To finish, the wine remains in 

stainless steel until the final blend. 

 

Tasting Notes: The Rufete variety reveals nobility for 

its ability to produce exotic reds with much potential 

for evolution in the bottle. A round wine, with soft 

tannins, full-bodied but elegant at the same time, 

with aromas of black and red fruit. The wines from 

the Rufete caste are light compared to the typical 

Douros, however, they show a unique personality 

ending with a very long aftertaste. The low 

temperature makes it very versatile to serve, helping 

all its aromatic exposure. 

It goes well with… Roast kid, partridge and octopus 

dishes. 

 
Grape Varieties: Rufete. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Jorge Moreira 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 5,52 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


