Vinhos de Espanha : Vega Sicilia Único 2004 Tinto

Vega Sicilia Único 2004 Tinto

Ribera del Duero - Tinto

Classificação: Ainda não foi avaliado
Preço:

Colocar questão sobre este produto
Produtor: Bodega Vega-Sicilia

Descrição
Notas de Prova: O Único é um vinho de referência da Veja Sicília. Provem de vinhas mais antigas, mas mantém uma vitalidade proporcionada
pela sua boa acidez. De intensa cor cereja madura, no aroma prevalece a madeira. Tem uma amplitude de sabores a madeira velha, com
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taninos secos e agradavelmente amargos do carvalho, com um toque de doçura. Um vinho de sabor intenso, com raça!
O maior, mais prestigioso e mais lendário vinho espanhol. Este é o Vega Sicilia Unico, vinho que dispensa apresentações. De elegância e
classe incomparáveis, ele é único também em seu estilo, ao qual vem se mantendo fiel ao longo das décadas. Um dos maiores vinhos do
mundo, e o mais emblemático da Espanha. O grande Valbuena 5º é outro tinto superlativo, de muita classe, extremamente complexo, saboroso
e sedutor. Ele envelhece menos tempo em carvalho que o Unico, sendo lançado cinco anos após a colheita.
De cor profunda o vinho foi abrindo aos poucos com aromas cada vez mais intenso. Cereja preta, couro, chocolate amargo, terra e defumado.
Eu e Iván ficamos alguns minutos decifrando aromas que apareciam a cada mexida na taça. Especiarias e meio a frutas maduras e até mesmo
algo que lembrava casca de laranja e um leve floral. A evolução em taça é visível e o aroma ficava cada vez mais concentrado. O paladar era
austero, potente e envolvia toda a boca. Textura muito marcante de taninos firmes e de um vinho encorpado, mas que por uma bela acidez e
um gostoso sabor de frutas maduras em meio a notas defumadas deixava um final longo e marcante. Um vinho para degustar com calma e
aproveitar cada gole.
Jancis Robinson MW, JancisRobinson.com, June 2012 - 19,5 em 20.

Luis Gutierrez, Wine Advocate (214), August 2014 - 97 Pts.

Josh Raynolds, vinous.com, September 2014 - 96 Pts.

Comentários
Ainda não há comentários para este produto.
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