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Gdyby zadać pytanie, z  czym kojarzy się dziś winiarska  
Portugalia, bez wątpienia większość odrzekłaby, że z  porto. 
Ludzie zajmujący się degustacją wina i piszący o nim, jesz-
cze szybciej oznajmiliby: to jeden z  krajów, gdzie zachodzą 
najdynamiczniejsze zmiany w świecie wina właśnie. Portugalia 
jest dziś swoistym tyglem i laboratorium winiarskim. Jest chyba 
ostatnim zachodnioeuropejskim państwem, które wkracza na 
drogę wielkich przemian, a co za tym idzie – ogromu sporów 
i dyskusji nad drogą, którą należy podążać. Przygląda się temu 
cały winiarski świat, bowiem tam pryncypia zostały już z grub-
sza wytyczone. Gra idzie o spór pomiędzy Nowym Światem, 
i wyrobem win odmianowych z międzynarodowych szczepów, 
a Starym Światem, czyli trwaniem przy tradycji, co zasadza się 
głównie na trzymaniu się lokalnych odmian i produkcji trunków 
mieszanych (tzn. z kilku szczepów). Wydaje się, że ten spór 
jeszcze długo nie zostanie rozstrzygnięty. I dobrze! Z Portugalii 
popłynie rzeka różnorodnych, wspaniałych win.
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Firma Graham’s została założona w 1820 roku przez dwóch 
braci pochodzących ze Szkocji – Williama i Johna Graha-
mów. W 1890 roku firma zakupiła winnice Quinta dos Mal-
vedos, jedne z najlepiej usytuo wa nych terenów upraw nad 
rzeką Douro. Od początku, miejsce to stało się centrum 
produkcji porto Graham’s, ze względu na unikatowy mi-
kroklimat pozwalający produkować bogate i  mocne wina 
z charakterem. Już w pierwszej połowie XX wieku Graham’s 
wysunął się na czołową pozycję wśród producentów porto, 
a  rocznik 1948 Vintage Port stał się symbolem doskona-
łości. W 1970 roku firma przeszła w całości w ręce rodzi-
ny Symington, której nazwisko jest nieodłącznie związane 
z  regionem Oporto, ich rodzinnej posiadłości Quinta da 
Vila Velha, gdzie powstają najlepsze wina, tak jak Graham’s 
Late Bottled Vintage Port wielokrotnie nagradzane meda-
lami na prestiżowych konkursach. Graham’s jako jedna 
z niewielu rodzinnych firm bez wątpienia plasuje się wśród 
najlepszych producentów porto.

GRAHAM’S 30 YEARS OLD TAWNY PORT

GRAHAM’S 20 YEARS OLD TAWNY PORT

•  soczyste porto
•  głęboka barwa
•  słodki, owocowy aromat

• mięsiste i gładkie
• pełne i oszałamiające, 
•  słodkie i klasyczne,  

z dominującymi nutami kalifornijskich śliwek,  
czereśni, konfitur z owoców leśnych  
oraz przypraw korzennych

•  LBV dojrzewa wyłącznie w beczkach i potem jest butelkowane 
w wieku 4-6 lat

•  głęboki owocowy smak
•  niezwykła delikatność uzyskana podczas dojrzewania

•  wino wyprodukowane wyłącznie z winogron pochodzących 
z winnicy Quinta dos Malvedos

•  Malvedos wchodzi w skład wspomnianego Graham’s Vintage 
i komponowane jest z innymi wyjątkowymi winami z regionu

GH.01 F 75 cl

GH.16F 75 cl

GH.02 F 75 cl

GH.06 F 75 cl

•  bardzo delikatne, dobrze zbudowane wino
•  ceglasty kolor
•  pełny orzechowy bukiet i subtelny finisz

•  bardzo subtelny i łagodny smak
•  ceglasta barwa z mahoniowymi refleksami
•  silny orzechowy aromat

•  cudowna łagodność i harmonia
•  jasnoceglasty kolor z pomarańczowymi refleksami
•  intensywny aromat orzechów

GRAHAM’S 10 YEARS OLD TAWNY PORTGRAHAM’S FINE RUBY PORT

GRAHAM’S SIX GRAPES

GRAHAM’S LATE BOTTLED VINTAGE PORT

GRAHAM’S MALVEDOS VINTAGE PORT

GH.03 F 75 cl

GH.04 F 75 cl

GH.05 F 75 cl

18°C

14°C

18°C

16°C

tak

24 miesiące

4-6 lat

24 miesiące

sery, desery, bakalie

sery twarde, stilton, munster, czekolada, 
pierniki, ciasta z owocami leśnymi, 
digestif,  cygara

po posiłku, desery, dojrzewające sery, 
bakalie

sery, orzechy, suszone owoce

touriga nacional, tourica francesa, tinta 
roris, tinta barroca, tinto cao

touriga nacional, tourica francesa, tinta 
roris, tinta barroca, tinto cao

tinta barroca, tinta roris, touriga nacional

touriga nacional, touriga francesa, tinta 
roris, tinta barroca, tinta amarela, tinto cao

18°C

18°C

12-14°C

10lat

20 lat

30 lat

sery, orzechy, suszone owoce

sery, bakalie, do cygara

sery, bakalie, do cygara

touriga nacional, tourica francesa, tinta 
roris, tinta barroca, tinto cao

touriga nacional, tourica francesa,
tinta roris, tinta barroca, tinto cao

touriga nacional, tourica francesa, tinta 
roris, tinta barroca, tinto cao

Porto



4KATALOG HORECA 2016

•  trunek subtelny i niezwykle delikatny
•  intensywny i niezapomniany bukiet

do słodyczy, do cygara

touriga nacional, tourica francesa,  
tinta roris, tinta barroca, tinto cao

18°C

20 lat

20 YEARS OLD PORT OSBORNE
OS.07 F 75 cl

•  łagodne
•  głęboka rubinowo-czerwona barwa
•  owocowy aromat

OS.05 F 75 cl

RUBY PORT OSBORNE

•  lekko słodkie
•  dobrze zbudowane o swoistym charakterze

OS.04 F 75 cl

WHITE PORT OSBORNE

18°C

18°C

tak

tak

aperitif, do słodyczy, desery

hiszpańska szynka, sery

touriga nacional, tourica francesa, tinta 
roris

touriga nacional, tourica francesa, tinta 
roris

CZY WIESZ ŻE...?

Porto – wzmacniane wino portugalskie, wy-
twarzane z  winogron zbieranych w  dolinie 
rzeki Douro. Dużą rolę w  ukształtowaniu 
smaku porto odegrali Anglicy. W XVIII w., gdy 
Portugalia za angielską wełnę płaciła winem. 
Wtedy to, zaczęto do niego dodawać desty-
latu gronowego, w celu zabezpieczenia wina 
przed zepsuciem. Do Anglii docierało więc 
wino wzmocnione i  słodkie, które tak lubili 
Wyspiarze. Takie porto pijemy do dziś.

WINOWIEDZA

Porto


