Silk & Spice 2017

Vivino kalder denne vin "et af verdens bedste vinkøb."
Det kan man godt forstå når man læser de knapt 3.000 anmeldelser på Vivino, hvor vinen har
fået hele 4,0 stjerner.
Vi sælger den nu til verdens lavest pris jvf. wine-searcher - Slå til før pallen er tom!
"Minder i smag om syditalienske primitivo vine, men jeg syntes, at der var mere smag for pengene,
end hos italienerne. Sød, behagelig og med masser af noter." - Vivino bruger
"God kvalitet for pengene. Lignende vine koster normalt 36% mere." -Vivino
"Optræder i bedste vine under 100 kr. lige nu" -Vivino
Der er tale om en flot portugisisk rødvin med lang eftersmag - Det er nærmest en rejse i blød,
fyldig og krydret frugt.
Vinen har en intens rubinrød farve og karakterfulde og intense aromaer af brombær, modne
blommer samt andre røde bær. Man fornemmer ligeledes let sødmefulde krydderier.
Smagen er fyldig, frugtrig og har underliggende krydret noter af vanilje, sort peber og mokka.
Meget smagsfuld, men dog også meget `venlig` pga. sin afstemt syre og bløde tanniner.
Eftersmagen er lang, spændende og blød.
Endnu en vin fra Portugal som smager af langt mere end den koster!
Køb 12 flasker og få dem leveret fragtfrit til døren.
5 stjerner fra Flaskehalsen
"Navnet på denne rødvin rammer ganske præcist hvad portugisisk rødvin står for i moderne tid.
Silkebløde og charmerende vine med en krydret og lidt vild undertone. Kuløren i denne vin er
ganske flot og rød, og smags- og duftmæssigt er det enormt blødt og let at gå til. Der er enormt

meget smag, men uden at det på nogen måde bliver tungt, for der er mange nuancer i frugten, der
både trækker i den friske og i den sødmefulde retning. Eftersmagen er blid og fløjlsagtig, og det
afrunder en vin, der har et ualmindeligt fornuftigt prisskilt, og som samtidig begejstrer både på
overfladen og smagen, og når man dykker en snas dybere."
5 stjerner fra Smag på Vin
"Krydret, rund aroma med sødme og noter af sorte bær, muskat, kaffe og vanilje. I smagen er der en
blød og rund mundfylde med en tæt sort frugt – brombær og blommer – foruden en dejlig krydring
med nellike, muskat og vanilje. Lang i smagen med medium syre og en rund og velmodnet tannin.
Alsidig vin til krydret mad som pizza og grill. Ligesom den anden portugiser fra Andrup Vin (Stones
& Bones 2016), kan jeg kun konkludere, at der er god valuta for pengene."
4,0 stjerer på Vivino
"Den er rigtig god til prisen. Minder i smag om syditalienske primitivo vine. Men jeg syntes, at der
var mere smag for pengene, end hos italienerne. Sød, behagelig og med masser af noter."

Om vinen

Vinen er produceret af 40% Touriga Nacional, 20% Syrah, 20% Baga og 20% Alicante Bouchet, fra
områderne omkring Bairrada og Lissabon. Vinen har fadlagret 6 måneder på amerikanske
egetræsfade.
Farven er intens rubinrød. Karakterfulde og intense aromaer af brombær, modne blommer samt
andre røde bær. Man fornemmer ligeledes let sødmefulde krydderier. Smagen er fyldig, frugtrig og
har underliggende krydret noter af vanilje, sort peber og mokka. Meget smagsfuld, men dog også
meget `venlig` pga. sin afstemt syre og bløde tanniner. Eftersmagen er lang, spændende og blød.
Server vinen v/ 17-19 grader. Prøv den til marineret kød – meget gerne fra grillen, lam, pizza med
krydret salami eller til en god burger.
Druer: 40% Touriga Nacional, 20% Syrah, 20% Baga og 20% Alicante Bouchet
Vingård: Sogrape Vinhos
Område: Bairrada og Lissabon
Land: Portugal
Årgang: 2017
Alkohol: 14%
Drikkes bedst: Nu og 2-3 år frem

Om vingården

Sogrape er en gruppe af virksomheder og mærker, der blev grundlagt i 1942 af Fernando Van Zeller
Guedes. Virksomheden producerer vin i Portugal, Spanien, Argentina, Chile og New Zealand.

