Cerro do Santo 2010
Reserva Douro D.O.P.
Portugal
Cerro do Santo er resultatet af en omhyggelig udvælgelse af
druer, der er produceret på den danskejede Quinta do Pégo
vingård, som er beliggende på venstre side af Douro floden i
Douro dalen i Portugal. Quinta do Pégos jord er klassificeret
i gruppe A. Quinta do Pégo er ejet af AMKA og efter en total
renovering åbnede vingården Quinta do Pégo i foråret 2009 i en
helt ny form med hotel. Quinta do Pégo er uden tvivl en af de
flotteste quintaer i Douro dalen - og Hotel Rural Quinta do Pégo
er bestemt et besøg værd.
Denne vin er Quinta do Pégos 2. vin - og ligesom 1. vinen er den
produceret af den sydafrikanske winemaker Wouter Pienaar.
Vinen er produceret af 45% Touriga Nacional, 30% Tinto Cão,
15% Tinta Roriz og 10% Touriga Franca druer.
Ca. 75% af denne elegante vin har været lagret ca. 10 måneder
på 1 og 2 år gamle franske egetræsfade - resten har været lagret
på ståltanke. Derefter har vinen været lagret på flasken inden
frigivelsen.
Det er en flot vin med attraktiv rubinrød farve, frisk og intens
duft af frugt og bær, fyldig smag med velintegrerede noter af
egetræ, koncentrerede tanniner, godt syreindhold samt en lang
og behagelig eftersmag.
Denne harmoniske og velstrukturerede vin er velegnet til f.eks.
okse- og kalvekød, røde bøffer, vildt samt diverse oste.
Vinen kan med velbehag drikkes nu, men vil udvikle sig ved
yderligere henlægning.
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5 stjerner på www.winelab.dk
5 stjerner på www.altomvin.dk
6 stjerner på www.denkorteavis.dk
5 stjerner på www.vinavisen.dk
Bronze ved International Wine Guide 2013
Sølv ved International Wine & Spirit Competition 2013
Grand gold ved Concours Mondial de Bruxelles 2013
Sølv ved Wine Masters Challenge 2013

For yderligere oplysninger besøg www.quintadopego.com
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 3,5 g/l
Skal drikkes: Nu - 2017

