Vinhos de Mesa : Barca Velha 2008

Barca Velha 2008

Douro - Tinto

Classificação: Ainda não foi avaliado
Preço:

595,00 €

595,00 €

68,45 €

Colocar questão sobre este produto
Produtor: Sogrape Vinhos

Descrição
A revista especializada em vinhos atribuiu 100 pontos à 18.ª edição do Barca Velha, produção icónica e rara da Casa Ferreirinha.

Lançado no ano passado, o Barca Velha de 2008 torna-se, assim, o primeiro vinho português não fortificado a atingir a pontuação máxima de 100 pontos atribuída pelaWine Enthusiast. Em 2014, a colheita de 2004 tinha obtido 99 pontos na classificação da publicação especializada norte-americana.
Na colheita de 2008 foram produzidas apenas 18 mil garrafas de Barca Velha. O vinho foi elaborado exclusivamente com uvas da Quinta da Leda (50% Touriga Franca, 30% Touriga Nacional, 10% Tinta Roriz, 10% Tinto Cão) e o seu criador, Luís Sottomayor considera-o “misterioso”, porque, ao contrário de outros, que “nasceram Barca Velha”, este exigiu tempo, apesar de sempre ter tido estrutura e complexidade, de ser vivo na boca, de mostrar enorme carácter. E assevera: "Este é certamente um vinho que vai estar muito tempo connosco". Custa a crer. Não por falta de potencial de guarda e de capacidade para evoluir positivamente na garrafa, que são enormes, prevendo-se que atinja o apogeu dentro de 15 a 20 anos, mas por já estar pronto para consumir e não haver como resistir-lhe. É verdadeiramente inebriante: um vinho de entontecer.

Barca Velha Tinto 2008 Impressiona com a cor rubi profunda; o aroma intenso e complexo com notas de frutos vermelhos e de especiarias; o
paladar elegante com admirável volume, taninos poderosos, acidez viva bem integrada, as notas de fruta e de especiarias, a estrutura e o
equilíbrio, o final muito longo e harmonioso. Um vinho inebriante. Deve ser decantado e servido à temperatura de 16ºC a 18ºC com pratos
sofisticados de carne e de caça ou mesmo queijos de qualidade superior
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Comentários
Ainda não há comentários para este produto.
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