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TAYLOR'S 20 YEARS OLD TAWNY NV
Art. nr: 7 2386
Pris: 499 kr

Storlek: 7 5 0 ml
Varukategori: Portv in
Sortiment: Sy stembolagets beställning

Land: Portugal
Producent: Tay lor´s Port

Karaktär: Riklig, sensuell och komplex doft med kry ddor, sy lt och nötiga
toner med anty dan av  apelsinblomma och ek. Kry ddig, ny anserad, mogen
smak med liten, angenäm bränd ton, inslag av  russin och v alnöt.

Lagring: Beteckningen Tawny  innebär att v inet läggs på ekfat för lagring,
man blandar olika åldrar och antalet år som anges på flaskan är
medeltalet för blandningen - 1 0, 20, 30 eller 40 år. Vinet får sin läderfärg
och karaktär av  lagringen på ekfat, Tawny  Port utv ecklas inte på flaska
som t ex Vintage.

Alkoholhalt: 20%  

Om producenten

Med anor från 1692

Tay lor's eller Tay lor Fladgate & Yeatman som hela företagsnamnet ly der,

har i mer än 300 år haft samma enkla företagspolicy : Att tillv erka och

sälja det bästa portv inet. Och v isst har de ly ckats! Det håller de flesta

v inkritiker med om, bland annat Michael Broadbent som kallat Tay lor's

för"portv inens Latour".

Tay lor's grundades redan 1 692 och har genom åren också v arit

föregångare och innov atör inom sin speciella nisch. Det v ar t ex Tay lor's som "uppfann" Late Bottled Vintage liksom det v ita,

torra portv inet "Chip Dry ".

Portv inskännare v ärlden öv er anser också att Tay lor's intar en särställning i portv insv ärlden. En av  dessa kännare, James

Suckling, genomförde tillsammans med en testpanel en utv ärdering av  44 Vintage portv iner från toppåren 1 991  och 1 992.

Testresultatet publicerades i den amerikanska v intidningen Wine Spectator. På första och tredje plats kom Tay lor's Vintage

Port 1 992 respektiv e Tay lor's Quinta de Vargellas 1 991 . Vargellas och Terra Feita är Tay lor's tv å bästa v ingårdar och

basen i deras Vintage Port-program.

Normalt gör Tay lor's Vintage Port bara v art tredje eller fjärde år. Andra år buteljeras v inerna härifrån som specifika

v ingårdsv iner. 1 991  är ett av  de bästa åren under de senaste tv å årtiondena – i hård konkurrens med 1 994, v ars Vintage

Port fick maximala 1 00 poäng när Wine Spectator prov ade det. Det som bliv it sv enskens speciella julportv in är kanske

framförallt Tay lor's 1 0 Years Old Tawny .

Vinunic     
www.vinunic.se    Regeringsgatan 109, 111 39 Stockholm     +46 8 6608415
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Graham's Nr 8376
Fine Ruby Port

119:-
Flaska, 750 ml

Portugal, Douro, 

APERITIF OCH DESSERT, PORTVIN, RUBY

Porto

Fruktig, balanserad, söt smak med inslag
av plommon, mörka körsbär, svartpeppar,
choklad, örter och sötlakrits. Serveras vid
16-18°C till lagrade ostar eller desserter.

Säljstart

Alkoholhalt
19 %

Färg
Tät, mörk, blåröd färg.

Doft
Fruktig, nyanserad doft med inslag av plommon,
mörka körsbär, svartpeppar, choklad och lakrits.

Allergener
Har du frågor om allergener? Kontakta vår kundtjänst.

Sockerhalt
103 g/l

Övrigt
Portvinet kommer från Dourodalen i norra Portugal
och är uppkallat efter hamnstaden Porto.

Producent
Graham's

SÖTMA


FYLLIGHET


DESSERT


OST


2016-09-01

https://www.systembolaget.se/sok-dryck/?sellstartdatefrom=2016-09-01&sellstartdateto=2016-09-01
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Om producenten
Graham's grundades 1820 av de skotska bröderna
William och John Graham. Idag ägs Graham's av
familjen Symington. Druvorna till Graham's viner
kommer från fem vingårdar; Quinta dos Malvedos,
Quinta do Tua, Quinta das Lages samt Quinta da Vila
Vela och Quinta do Vale de Malhadas.

Leverantör
Ward Wines AB

Odlingsområde
Douro ligger i norra Portugal, längs floden Douros
dalgång.

Tillverkning/Vinifiering
Alla röda portviner tillverkas på samma sätt.
Jäsningen avbryts genom att man tillsätter druvsprit.
Resultatet blir ett sött starkvin med cirka 20
volymprocent. Ruby Port är en beteckning för portvin
som är tillverkat av en blandning av vin från flera
årgångar och som lagrats i två-tre år. Vinet ska drickas
ungt och behöver inte lagras på flaska. Ordet "ruby",
som betyder "rubin", och syftar till det unga vinets
blåröda färg.

Förslutning
Naturkork

Kr/l - jämförpris
158,67
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Fonseca
Guimaraens Nr 98027
Vintage Port, 1996

199:-
Flaska, 375 ml

Portugal, Douro, 

APERITIF OCH DESSERT, PORTVIN, VINTAGE

Porto

Nyanserad, utvecklad, mycket söt smak
med fatkaraktär, inslag av körsbär, torkade
hallon, lakrits, kanel, peppar, choklad,
nötter och romrussin. Serveras vid 16-18°C
till vällagrade ostar, eller till desserter
innehållande nötter eller choklad.

Små partier
Varan finns i begränsad mängd och/eller under
begränsad tid.

Säljstart

Alkoholhalt
20,5 %

Färg
Mörk, röd färg.

Doft
Komplex, utvecklad doft med fatkaraktär, inslag av
körsbär, torkad frukt, choklad, peppar, lakrits,
romrussin och tobak.

Allergener
Har du frågor om allergener? Kontakta vår kundtjänst.

SÖTMA


FYLLIGHET


DESSERT


OST


2018-10-05

CHATTA

https://www.systembolaget.se/sok-dryck/?sellstartdatefrom=2018-10-05&sellstartdateto=2018-10-05
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Producent
Fonseca Guimaraens

Leverantör
Johan Lidby Vinhandel AB

Hållbarhet
Kan lagras.

Förslutning
Naturkork

Kr/l - jämförpris
530,67

CHATTA
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