PAULO LAUREANO

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

Paulo Laureano is één van de meest toonaangevende en
belangrijkste Portugese wijnmakers voor o.a. Herdade do
Mouchao en Paulo Laureano vinus. Volgens Paulo heeft
Alentejo de ideale wijnbouwomstandigheden qua klimaat en
bodem die veelal bestaat uit graniet en leem.
Er wordt alleen met autochtone druivenrassen zoals Tinta
Grossa, Alfrocheiro, Antao Vaz, Roupeiro gewerkt vanwege
de unieke eigenschappen, lange historie en traditie rond
wijn. De lage rendementen en de speciale druivenrassen
produceren ronde, zachte en evenwichtige wijnen die over
de hele wereld bijzonder goed in de smaak vallen.
Deze wijnmaker is een gepassioneerd producent en
wijnconsultant die inmiddels voor een 20 tal huizen de
wijnen maakt waaronder het beroemde wijnhuis Mouchão.
In 2004 is Paulo nog uitgeroepen tot Wijnmaker van het
Jaar, een prestigieuze onderscheiding. In de Alentejo, in
Zuidoost Portugal maakt hij een serie wijnen onder zijn
eigen naam waarbij de nadruk ligt op de karakteristieke stijl
voor deze regio.

CLASSICO TINTO
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

9,95

Portugal

District

Alentejo

Artikel

nrd-1720.12

Naam

Classico Tinto

Wijnhuis

Paulo Laureano

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

Trincadeira, Alfrocheiro en Aragonezs

Kleur

Robijnrood

Smaaktype

Vol Rood

Alcohol

14%

Beschikbaarheid

Tijdelijk uitverkocht
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Indruk

Trincadeira: Fruitig en vegetaal, grasachtig. Met een intense kleur en rijpingspotentieel.
Aragonez: Florale aroma's (viooltjes), wild fruit en peper voor complexe, volle rode wijnen. Een
kruidig bouquet met bosvruchten, bessen en bramen. In de mond is hij rond, zacht en mollig.
En zachte tannines met een aantrekkelijke soepele afdronk. Fruit overheerst met wat kruiden,
licht rokerig.

Past Bij

Heerlijk als begeleider bij een kaasplankje later op de avond, maar ook een verfijnde
compangnon bij rood vlees van de grill.

Omschrijving

Houdbaar tot 3 jaar na oogst, mits onder goede omstandigheden bewaard. Een prachtige blend
van de traditionele druivensoorten Trincadeira en Aragones.

QR-Code

Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.

The Wine Adventure

Tel

+31 (0)341 - 350830

Achterstraat 22

Mob

+31 (0)6 - 12729864

3882 AG Putten

Email info@thewineadventure.nl

The Wine Adventure - Putten (NL)

Web

www.TheWineAdventure.nl
www.facebook.com/TheWineAdventure
twitter.com/thewineadventur
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