
ROZÈS 2000
Late Bottled Vintage
Reserve Edition - Unfiltered
Portugal

Som kompromis mellem vintage port og fadport sælges Rozès 
Late Bottled Vintage, som er en vin fra et godt år, der lagres 
ublandet på fad. I stedet for at blive tappet efter to år, venter 
man til portvinen er omkring 4-6 år. Man har hos Rozès lavet 
denne helt specielle Late Bottled Vintage Reserve Edition Port 
p.g.a. at 2000 var et ekstremt godt år med helt perfekt vejr.

Denne portvin er som Vintage port blevet udstyret med en 
lang korkprop, der gør det muligt at henlægge portvinen 
endnu længere end den almindelige Late Bottled Vintage Port. 
Druerne til denne portvin er dyrket i det demarkerede område 
Cima Corgo i Douro dalen i Portugal og portvinen har været 
lagret på egetræsfade.

Det er en elegant portvin udover det sædvanlige med utrolig 
dyb mørkerød farve, delikat og koncentreret bouquet af 
modne frugter samt en fyldig, men samtidig rund, frugtrig 
og velafbalanceret smag af kirsebær og hindbær samt noter 
af krydderier. Det er en smag, som absolut kan måle sig med 
mange vintage portvine.

Denne portvin kan drikkes nu, hvis man ønsker en ung, 
koncentreret og meget frugtrig smag. Hvis man derimod 
foretrækker en mere moden og blød portvin, bør man nok 
vente et par år med at drikke den - og så skal man huske at 
dekantering er nødvendig for at undgå det naturlige depôt, 
der opstår fordi vinen er ufiltreret (ligesom Vintage Port). Det 
er én af grundene til, at man har opnået denne høje kvalitet. 

Den er særdeles velegnet til f.eks. chokolade desserter og oste.

• 6 ud af 6 proptrækkere i Ekstra Bladet den 2. maj 
2009 
• 5 ud af 5 stjerner på www.vinavisen.dk i uge 3, 2009
• Great Mention ved Vinitaly 2008 i Italien
• 5 ud af 5 stjerner på www.vinavisen.dk i uge 20, 2008
• Guld ved Wine Masters Challenge 2007 i Portugal
• Guld ved International Wine and Spirit Competition 
2007 i England

Best Selection A/S • Østre Boulevard 29 • 8930 Randers NØ 
Tlf. 86 41 03 88 • Fax 86 42 18 08 • bestselection@bestselection.dk


