TAYLOR'S VINTAGE PORT 2017
Art. nr 7 1 5 5 0
Pris 1 .7 99 kr
Storlek 1 5 00 ml
Producent Tay lor´s Port
Ursprung Douro, Portugal
Varukategori Portv in

Förslutning Naturkork
Alkoholhalt 20%
Sortiment Priv atimport

Karaktär Ett härligt komplext v in. Doft av v iol, lakrits och mörka frukter. Smak av
plommon, björnbär och choklad som mixas v äl med en fint balanserad sy ra. Bra djup
och mineralitet från de äldre v instockarna och härlig komplexitet från de 20 olika
druv sorterna som anv änts till denna blend.
Tillverkning Alla druv orna trampas för att v inet ska komma till sin fulla rätt
Lagring Vinet ligger 24 månader på fat
Passar till Serv eras ofta som den är efter en måltid men passar bra till ostar, nötter
och torkad frukt.
Information James Suckling 99 poäng Wine Adv ocate 98-1 00 poäng Vinous 98
poäng

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

