CAMALEÃO VINHO VERDE D.O.C. VINHÃO 2016
Art. nr: JC01 01
Pris: 1 49 kr
Storlek: 7 5 0 ml
Varukategori: Röda v iner
Sortiment: Priv atimport
Land: Portugal
Producent: João Cabral de Almeida
Druv or: Vinhão 1 00%
Karaktär: Vinhão är en v äldigt aromatisk druv a med intensiv sy ra och
stark personlighet.
Tillv erkning: På rostfri ståltank.
Lagring: Vinet mognar på ståltank. Ligger inte på fat.
Alkoholhalt: 1 2,5 %

Om producenten
Att tolka naturen på bästa möjliga sätt
João Cabral de Almeida Vinhos är ett v införetag som grundats av João
Cabral de Almeida, en v inmakare från Portugal som arbetar som konsult
för ett antal v inerier i regionerna Vinhos Verdes, Douro and Dão.
Vinerna under egen etikett heter Camaleão, v ilket bety der kameleont på
portugisiska, och består av en serie v ita och röda v iner, främst av lokala
druv or som Alv arinho och Loureiro för v ita v iner och Touriga Nacional
och Vinhão för röda.
En rolig detalj är att kameleonten på v itv insflaskornas etiketter skiftar
färg från grönt till blått när v inet håller rätt serv eringstemperatur!
João Cabral de Almeida har som motto: "Bottle Portugal" och hans ambition är att demonstrera v ilken potential de olika
druv sorterna har i landets olika v arianter av terroir. "Det är mitt ansv ar att tolka naturen på bästa möjliga sätt", säger
han i en interv ju och tillägger: "Det gör alla v iner till en utmaning".
Han arbetar också som v inmakare för Calçada en gammal firma som producerar Vinho Verde och v ars ry kte är i stigande
sedan João kom in i bilden. Hans eget ry kte börjar också spridas öv er v ärlden och han anses som en av Portugals snabbast
stigande stjärnor på v inhimlen.
"Om jag tv ingades v älja bara en ung kille som är ämnad för seriös stjärnstatus får det bli João Cabral de Almeida", skriv er
Mark Squires i amerikanska tidningen The Wine Adv ocate och menar att det är en bergsäker profetia.
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