FICHA DE PRODUTO

GRAHAM’S PORTO TAWNY 10 ANOS

GRAHAM’S
FUNDADA em 1820 por W&J GRAHAM no coração do Douro, a GRAHAM’S desenvolveu, com o
passar dos anos, uma reputação notável como um dos grandes nomes do vinho do Porto.
A excelência dos vinhos da GRAHAM’S está associada à escolha de uvas da maior qualidade,
provenientes, essencialmente, das suas cinco Quintas: Quinta dos Malvedos, Quinta do Tua e Quinta
das Lages (no Rio Torto) e duas outras, Quinta da Vila Velha e Quinta do Vale de Malhadas,
propriedade privada de membros da Família Symington. Estas cinco quintas, situadas no coração do
Alto Douro, encontram-se entre as melhores da região, beneficiando de uma combinação única de
calor e clima seco com um solo chistoso, que proporcionam as melhores condições para o
desenvolvimento e maturação ideal das uvas. Numa tradição que tem passado de geração para geração,
a GRAHAM’S também adquire uvas a produtores seleccionados nos melhores locais da região.

GRAHAM’S PORTO TAWNY 10 ANOS
NA GRAHAM’S, perícia, saber-fazer e dedicação passam de geração em geração, sob a forma de três
artes únicas: a arte da lotação, a arte da tanoaria e a arte do envelhecimento, que no seu conjunto dão
origem a Portos Tawnies velhos extraordinários.
UM tributo aos artesãos: O 10 Anos da GRAHAM’S é um tributo à paixão pela excelência e à precisão
sem paralelo que se encontra no coração de todos os vinhos do Porto Tawny de produção artesanal.
Após uma década de cuidados, este vinho é uma sublime expressão do vinho do Porto Tawny. Para
quem aprecia qualidade e precisão em cada detalhe.

NOTAS DE PROVA
O GRAHAM’S 10 Anos apresenta uma cor
tawny (laranja-vermelho) profunda.
AROMAS complexos a nozes combinados
com notas de mel e figos.
NO PALATO, ricos sabores frutados
amadurecidos, aveludados, com delicioso
final, rico e longo.

SUGESTÕES DE SERVIÇO E
ACOMPANHAMENTO
O GRAHAM’S 10 Anos acompanha
perfeitamente pastelarias doces, como tarte
de maçã com canela.
RECOMENDAMOS que estes vinhos
sejam servidos ligeiramente frescos, para
acentuar o gosto e o prazer da experiência.
Após aberto, conserva-se algumas semanas.

COMENTÁRIOS & PRÉMIOS
A Graham’s tem um historial inigualável de
prémios atribuidos aos seus principais vinhos.
Desde 2000, o Porto Tawny 10 Anos da
Graham’s foi distinguido com:


5 medalhas de prata no International Wine
Challenge



2 medalhas de prata no International Wine
& Spirits Competition



2 medalhas de ouro e 2 de prata no
Decanter World Wine Awards

LINKS & INFORMAÇÃO
Website: www.grahams-port.com
Facebook:
www.facebook.com/grahams.port.wine
Blog: http://malvedos.wordpress.com/

“Classificação dos produtores de Vinho do
Porto... Graham 5 Estrelas ***** (Excepcional)”
Robert Parker, Wine Buying Guide, 2003

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Álcool: 20% vol (20ºC)
Acidez total: 4.5 g/l ácido tartárico
Baumé: 3.8
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