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QUINTA DO CRASTO 

Andere klassieke druivenrassen zijn de Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta Baroc-

ca en de Sousão  





Kleur: Licht citroengeel met groene tint 

Neus: Wat gesloten, citrus zeste,  groene 

kruidigheid, mineraliteit 

Mond: Citrusaccenten,licht bittertje,  

Lichte molligheid in midden 

Bewaarkracht: 

Kwaliteitsniveau: 

2 jaar 

Wat aan de brave kant 

Foodpairing: Apéro, mosselen 

Commentaar van: D. Crombé 

CRASTO  BRANCO 2021 

Adviesprijs: 12.35€ 

Samenstelling: uit 30 % Gouveio (Verdelho), 40% Viosinho en  
30 % Rabigato. 

Vinificatie 

De druiven, in plastic kisten van 22 kg  geoogst , sorteertafel 
Koude maceratie bij 8°, 48 uur in roestvrijstalen tanks 

 De alcoholische gisting vindt plaats in temperatuurgecontroleerde 
roestvrijstalen tanks bij 14ºC gedurende 30 dagen. 

12° 



Kleur: Licht groengeel, mooie schittering 

Neus: Wit fruit, meloen, oranjebloesem 

Lichte eiktoets, bloemenaromas 

Mond: Mooie frisse start met wat molligheid 

Brioche, goed geintegreerde zuren 

Bewaarkracht: 

Kwaliteitsniveau: 

Drinkklaar, max. 3jr 

Betere klasse 

Foodpairing: Vis bereidingen mat saus 

Commentaar van: A.Vion 

CRASTO  SUPERIOR 2021 

Adviesprijs: 16.95€ 

Samenstelling: De Verdelho (60%) en Viosinho (40%) van Quinta da 
Cabreira (Douro Superior) 

Vinificatie 

De druiven, in plastic kisten van 22 kg  geoogst , sorteertafel 
Koude maceratie bij 8°, 48 uur in roestvrijstalen tanks 

 De alcoholische gisting vindt plaats op vat met “Oxoline” systeem. 
Rijping 

gerijpt in gebruikte Franse eiken vaten gedurende 6 maand. 

12° 



Een warme en gezellige sfeer: de Zuid-Westvlaamse Wijngilde 



Kleur: Licht kersrood met waterrand 

Neus: Lichte kersengeur 

Mond: Kersen, rood fruit, speels 

Wat Beaujolaisstijl 

Bewaarkracht: 

Kwaliteitsniveau: 

Max. 3jr 

Wat gemis aan volume 

Foodpairing: Koude vleesschotel 

Commentaar van: Germain Lanneau 

CRASTO 420 ALTITUDE 2020 

Adviesprijs: 18.15 € 

Samenstelling 

70% Tinta Francisca (tinta de franca) 

30% Touriga Nacional 

Tinta Francisca, wanneer geteeld op hoogte, is gekend om 
zijn mooie fraîcheur en intrigerende aroma’s. Hij is licht van 
kleur maar heeft een uitstekende structuur. 

Touriga Nacional, is een zeer expressieve variëteit die, op 
hoogte, een optimale zuurtegraad en een natuurlijke frisheid 
heeft waarvan de aroma’s van rood fruit frisser en lichter zijn 
dan die van Touriga’s die op lagere hoogtes worden geteeld. 

Crasto Altitude 430 onderscheidt zich ook door een vinifica-
tieproces dat verschilt van dat van de rest van de Quinta do 
Crasto gamma. 

12.5° 



Kleur: Intense paarse tinten, ondoor-

schijnend 

Neus: Braambessen, twat lactaat, 

Witte peper, kruidigheid 

Mond: Lichte poederigheid, sporen van ou-

de eik, confituurtoetsen, nog wat 

Bewaarkracht: 

Kwaliteitsniveau: 

5 à 8 jr 

Krachtige wijn, typisch Portugal 

Foodpairing: Wild  in al zijn vormen 

Commentaar van: Jeroom Debaere 

CRASTO  2019 

Adviesprijs: 12.35€ 

Samenstelling: Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga Franca en 
Touriga Nacional. De gemiddelde leeftijd van de stokken is 20 
jaar.  

Vinificatie 

De druiven worden in kisten van 22 kg naar de wijnmakerij ge-
bracht. Na een strenge selectie worden de stelen verwijderd en 
de druiven worden gekneusd en overgebracht naar roestvrijstalen 
vaten. De alcoholische gisting vindt plaats bij gecontroleerde tem-
peratuur gedurende 7 dagen. 

Rijping 

85% in temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen vaten; 15% in 
Franse eiken vaten van 225 liter gedurende 6 maanden 

14,5° 



Kleur: Donkerrood, weinig doorschijnend 

Neus: Tabak, verse rubber, zwarte peper 

Licht zwoel 

Mond: Gepolijst, vanilletoets, mals 

Donker geconfijt fruit, braambes 

Houtaccenten, drop,lange afdronk 

Bewaarkracht: 

Kwaliteitsniveau: 

5jr 

Zéér mooie wijn 

Foodpairing: Rood gemarineerd vlees, pelswild 

Commentaar van: J. De Crits 

CRASTO SUPERIOR 2018 

Adviesprijs: 16.95 € 

Samenstelling: Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca en     
  Souzão in Upper Douroof Douro Superior 

Vinificatie 

De druiven, afkomstig van Quinta da Cabreira, worden in 
plastic kisten naar de wijnmakerij gebracht en bij aankomst 
streng geïnspecteerd op een sorteertafel. De druiven wor-
den vervolgens volledig ontsteeld en licht gekneusd. Hierna 
wordt de most overgebracht in temperatuurgecontroleerde 
roestvrijstalen tanks. 
Rijping 

In Franse eiken vaten voor ongeveer 12 maanden 

14° 



Kleur: Donkerrood met paarse rand 

Neus: Zwart fruit, mokka, bramen, brioche 

Mediterrane kruiden, toasted 

Mond: Alles in harmonie, nobele taninnes 

Zekere molligheid, toch hogere ac. 

Bewaarkracht: 

Kwaliteitsniveau: 

Heel mooi potentieel +10jr 

Topniveau uit Portugal 

Foodpairing: Stoofpotjes, wildgerechten 

Commentaar van: D. Crombé 

ROQUETTE & CAZES 2019 

Adviesprijs: 22.30€ 

. 

Vinificatie: 

 Ze worden met de hand geoogst en naar de wijn-
makerij gebracht, waar ze streng worden geïnspec-
teerd op een sorteertafel. De druiven worden ver-
volgens ontsteeld en voorzichtig gekneusd. De gis-
ting vindt plaats in roestvrijstalen conische vaten 
met temperatuurregeling. Tijdens de gisting worden 
de druiven overgestoken en teruggepompt. Deze 
Franse techniek houdt in dat het sap uit de gistkuip 
wordt afgetapt met achterlating van de dop. Het 
gistende sap wordt vervolgens teruggepompt over 

Roquette & Cazes : 2002 Jorge Roquette van Quinta do Crasto en 
Jean-Michel Cazes van Château Lynch-Bages. besloten om een nieuw 
bedrijf te creëren en een grote wijn te gaan produceren 

Rijping 

In Franse eiken vaten voor ongeveer 18 maanden 

14.5° 



Kleur: Donker kersenrood met paarse rand 

ondoorzichtig 

Neus: Bramen, zwarte bessen, ceder 

Confituurachtig 

Mond: Zwarte bessen, bramen, ceder, peper 

Koffie, hoge acc. Stevige tannines 

Bewaarkracht: 

Kwaliteitsniveau: 

10 à 15 jr zeker 

hoog 

Foodpairing: Groot wild 

Commentaar van: Jonathan Eschauzier 

QUINTA DO CRASTO RESERVA 2019 

Adviesprijs: 33.08 € 

Samenstelling: min. 70 jr oude wijnranken, authentieke mix van tiental-
len verscheidene varieteiten van Quinta do  Crasto van 42 wijngaard-
percelen ( 40ha groot) max. 3000kg/ha 

Vinificatie: in temperatuur gecontroleerde vaten kelder, rijping op  
Franse en Amerikaanse eik 

Rijping: Op eiken vaten voor ongeveer 18 maanden 

14,5° 



Hellingen tot 450m hoogte 

Terrasbouw op steile hellingen met amper 2.000 stokken/ha 

De quinta’s liggen langs de Douro 

In voorjaar worden de vaten port overgebracht naar Villa de Gaia 

Rode port: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca & Tinta 
cão 

2 grote groepen portwijn: 
Blendsoorten: 

Ruby (robijnrode kleur – 2 tot 3 jaar vat – vaak blend verschillende jaren & 
wijngaarden) 
Tawny (getaande kleur – minimum 3 jaar op vat) 
White port (witte druiven) 

Jaargangsoorten: 
Colheita (minimum 7 jaar op fust) 
Vintage (uitzonderlijk oogstjaar – 2 jaar op fust – 30 jaar op fles) 
Late bottled vintage (LBV) (4 tot 6 jaar op fust) 

Sedert 2009 bestaat ook rosé-port 

Port is een gemuteerde wijn 
Lagares - stille wijn – toevoeging alcohol.In 17° eeuw oorlog Frankrijk – Brittanië 
Britten handelsverdrag met Portugal (1703) 
Vaak zure wijn bij aankomst in Engeland. Toevoeging van brandewijn voor bewaring 
Sedert 1820 portwijn zoals op heden 

PORTWIJNEN  



Kleur: Donker rood , wat baksteenkleur 

Neus: Zwarte bassenconfituur, kaneel, 

zwarte drop 

Mond: Gedroogd fruit, pruimen, dadels 

Bewaarkracht: 

Kwaliteitsniveau: 

10 jr 

Goede prijs-kwaliteitsverhouding 

Foodpairing: Chocolade desserts, collis van rood 

fruit 

Commentaar van: Germaine Lanneau 

QUINTA DO CRASTO LBV 2016 

Adviesprijs: 18.50 € 

Samenstelling 
Old vines (minimum 60 jaar) percelen van Quinta do Crasto  
op schist bodem 

Vinificatie:De druiven worden in plastic kisten naar de wijnmakerij ge-
bracht. Bij aankomst in de wijnmakerij worden ze grondig geïnspec-
teerd op een sorteertafel. De druiven met hun steeltjes worden vervol-
gens licht gekneusd en overgebracht naar een traditionele stenen tank 
(lagares) waar ze met de voeten worden getreden. Hierna wordt de 
druivenspirit toegevoegd om de gisting te stoppen en de wijn te ver-
sterken  

Rijping 

In eiken vaten van 9.000 liter gedurende ongeveer 4 jaar, 
gebotteld zonder klaring of filtratie; een licht bezinksel kan 
zich na verloop van tijd in de fles vormen, 

20° 



Besluit: 

Quinta do Crasto is één van de toonaangevende wijnhuizen uit de 

Douro streek. 

Boeiende wijnen met hun eigen karakter en stijl. 

Samenstelling: J. De Crits-Vion 


