
Grahams Port Wine, Tawny 40 years old v dárkové tubě
 
Založeno:  1820Sídlo:  Vila  Nova  de  GaiaVinice:  965  ha  (Symingtons)Symington  Family  jsou  potomci  Andrew  James
Symingtona a Beatrice Atkinsonové. Andrew James přijel do Porta ze Skotska roku 1882 a Beatrice byla potomkem Johna
Atkinsona, který žil v Portu od roku 1814. Její otec a strýc byli obchodníci s portským s historickými kořeny až do poloviny 17
století.Následujících 300 let hráli předci Symingtonů významnou roli v hostorii obchodu s portským  i tichým vínem z oblasti
Douro .Po druhé světové válce se nová generace Symingtonů, Michael,  Ian a James, zasoužila o popularizaci vintage
portských na světových trzích. Dosáhli toho v době, kdy spousta ostatních producentů a obchodníků prodávala své firmy,
protože neviděli žádnou budoucnost. Během 40. a 50. let tvrdě pracovali, aby jejich firma vůbec přežila, aby obnovili vinice v
údolí Doura a aby dále portské popularizovali.Dnes Symingtonům patří 25 quint s celkovou plochou 1769 hektarů, z toho
965 hektarů je osázeno vinnou révou.Kromě portského vína Graham’s firma Symingtonů vždy produkovala – především pro
vlastní potřebu a pro své přátele – i červená a bílá vína. V roce 1999 se rodina rozhodla nabídnout tato vína i širší veřejnosti.
Vína patří ke špičce a pravidelně dostávají vysoká hodnocení.

Region: Portugalsko > Douro

Popis: Barva zlatého jantaru s bledě nazelenalým okrajem prozrazuje
vysokou kvalitu a třídu. Má velice komplexní buket s mohutnou skladbou
vůní  ukazující  na  stáří  tohoto  vína.  Na  patře  je  to  směsice  chutí  od
jemného ovoce a rozinek až po příchuť karamelu a čokolády. Přetrvávající
dochuť je čirou rozkoší. Také toto staré portské vydrží týdny v otevřené
láhvi v nezměněné kvalitě.
Alkohol: 20% Obj.

Odrůda: Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roris, Tinta Barroca.
100%

Uzávěr: Korek

Teplota pití: 18 °C

Gastronomie: Samostatně, sýry

Složení: Odrůdové víno révové

Alergeny: Oxid siřičitý (SO2), siřičitany
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