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ARTIKEL
L: VIN Julen är
ä ju tradition
nellt tiden då man dricker portvin. Jag har just återu
upptäckt en typ av vin
som blivit lite bortglö
ömt nämligen Tawny. Livetts Goda har
provat tio
o-, tjugo-, trettio- och fyrtiio-årig Tawny
y. Kyliga vinterdagar är pe
erfekta för en
n njutbar stun
nd med
ett glas T
Tawny Port frramför brasan
n.
Den lite o
okända produccenten Quinta do Mourão frå
rån Duoro-dale
en är specialis
serad på just T
Tawny av hög kvalitet.
David Lim
ma i Göteborg med bolaget PORTOFOLIO
OWINES AB importerar des
ssa viner.
h uppvuxen i Porto
P
så han h ar givetvis god kännedom om
o traktens
David är ssjälv född och
viner. Han
n menar att Ta
awny är en bo
ortglömd storh
het och jag kan
n inte annat än
n hålla med
honom om
m detta.
an på åttoitalett och har väl in
nte funderat såå
Själv dracck jag Tawny under min studenttid i börja
mycket på
å detta vin sed
dan dess förutom vid de årl igen återkomm
mande portpro
ovningarna
veckan fö
öre jul.
en att visa mig
g vad kvalitetsstawny är. Jag
g har ju alltid varit
v
fokuseradd
Nu hade David godhete
på Vintag
ge Port tidigare
e, men en god
d Tawny har p
precis lika myc
cket att ge som
m en Vintage.
Det är do
ock viktigt med
d producenten. Quinta do M ourão är spec
cialiserad på Tawny,
T
vilket
märks.
Vinerna ssäljs efter anta
alet år på fat. Den
D som säljss med 40 år ärr i verkligheten
n mer än sextioo
år gamma
al enligt David
d Lima. De övrriga överskride
er även de me
ed råge det stipulerade antaalet
år som an
nges på flaska
an.
Vad skilje
er en Tawny frrån en Vintage
e? Jo en Tawn
ny är fatlagrat och sedan bu
uteljerat på
flaska till skillnad från Vintage
V
som ta
appas på bute
elj tidigt efter alkoholjäsning
a
och
uppspritning. Colheita är
ä en årgångs
sbetecknad Ta
awny och härrö
ör därför från en specifik
skörd.
Samtliga viner har en stor
s komplexite
et och aromrikkedom och ha
ar ett stort
användningsområde. De
D passar till mycket
m
från ap
peritif för tio årringen till Stilto
onost och
orterna.
valnötter för de äldre so
Tjugoårin
ngen är perfekkt till exempelv
vis många dessserter. Färgen
n är inbjudand
de
bärnstenssfärgad och de
e äldre vinerna är ljusare i kkulören. De äld
dsta vinerna känns
k
mest
balansera
ade och har en
n högre syra. Doften är fylld
d av nötter, fik
kon, katrinplom
mmon, kaffe occh
tobak i en
n oerhörd
komplex ssammansättning. Sötman är
ä hög men sa
amtidigt fint balanserad på grund av syrann i vinet.
n öppnad flaskka håller länge
e till skillnad från en Vintagee som bör dric
ckas upp
Eftersmakken är lång occh intensiv. En
inom ett ffåtal dagar. Ja
ag kan bara up
ppmana våra lläsare att som
m jag bekanta er
e med mitt nyyupptäckta vin
n–
Tawny.
Det finns fyra olika vine
er på Systemb
bolagets bestä
ällningssortime
ent.
10 årig m
med nummer 76149
20 årig m
med nummer 76147
30 årig m
med nummer 761 46
40 årig m
med nummer 761 45

