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Quinta de la Rosa är en pärla vid Douroflodens strand. Med sina 
fantastiskt uttrycksfulla viner har Sophia Bergqvist tagit familjens 
vingård till den högsta nivån och resan mot ännu högre kvalitet 
fortsätter….

Quinta de la Rosa Late Bottle 
Vintage Port
Douro Port

55QR214 6

PASSAR TILL

Serveras till desserter med choklad, 
mörka bär och nötter som mörk 
chokladglass med skogsbär och nötflarn. 
Passar även perfekt till blåmögelostar 
som Roquefort eller Stilton. 

OM PRODUCENTEN
Efter att i många år sålt druvor till de stora 
portvinshusen så lanserar svenskättlingen 
och ägaren Tom Bergqvist tillsammans 
med sin dotter Sophia de första vinerna 
under eget namn 1988. Förutom portviner 
så lanserades några år senare även röda 
viner från gårdens fantastiska lägen och 
med det var man en av de första vingårdar 
som började buteljera röda Douroviner i 
toppklass. Quinta de la Rosas historia 
sträcker sig tillbaka till 1906 då Sophias 
farmor fick vingården i doppresent av sin 
engelska farmor. Under Sophias ledning 
har Quinta de la Rosas viner blivit några 
av de mest eftertraktade vinerna från 
Douro. 2002 anställs vinmakaren Jorge 
Moreira som tar över Sophias påbörjade 
kvalitetsjobb på gården och strax därefter 
blir Jorge utsedd till Portugals bästa 
vinmakare. Quinta de la Rosas viner är 
genomgående högt betygsatta bland 
världens vinjournalister och har flertalet 
gånger fått +95 poäng i omdömen.

Årgång

2016

Alkohol

20%

— Mattias Németh

DRUVOR
Touriga Nacional, Touriga Franca, 
Tinta Roriz

TILLVERKNING/ODLING
Quinta de la Rosas 62 ha vingårdar 
ligger i bästa läge längs de nordliga 
sluttningarna längs Dourofloden. 
Vinrankorna odlas på de för området 
traditionella terrassodlingarna som 
sträcker sig till en höjd 400 meter 
över havet. Samtliga lägen och 
druvor hos Quinta de la Rosa är A-
klassade, vilket är den högsta 
kvaliteten i Douro.
För att avsluta jäsningen och behålla 
en del sötma i vinet tillsätter man 
Brandy till vinmusten. Vinet får 
sedan mogna på stora ekfat, 6000 – 
10 000 liter, i 4 år innan det 
buteljeras ofiltrerat.

KARAKTÄR
LBV har i doften intensiva aromer av 
mörka bär, mogen frukt, viol och 
kryddor. Den komplexa smaken har 
en utmärkt balans mellan den mörka 
frukten, sötman och alkoholen. 
Eftersmaken är lång, elegant och 
mycket behaglig.

Med reservation för ändringar
gas t rodev . se


