WINE DESCRIPTION / FICHA DE PRODUTO

DOW’S 20 YEARS OLD TAWNY /
TAWNY 20 ANOS
DOW’S

DOW’S

Dow’s is owned and managed by the fourth
generation of the Symington family, Port
producers since the 19th Century. The family,
whose experience dates back over 100 years,
supervises all the vineyards, winemaking and
ageing of this wine.
Dow’s owns two of the Douro’s finest Quintas,
Senhora da Ribeira and Bomfim. They were
acquired in 1890 and 1896, making Dow’s one
of the first houses to invest in premium
vineyards.

A Dow´s é integralmente gerida pela
quarta geração da família Symington,
produtores de Vinho do Porto desde o
século XIX. Com uma experiência de mais
de 100 anos, a família é responsável por
todas as fases de produção dos vinhos,
desde os vinhedos, vinificação, até à
lotação final dos mesmos.
A Dow´s é proprietária de duas das mais
emblemáticas quintas do Douro - a Quinta
do Bomfim e a Quinta da Senhora da
Ribeira. Estas propriedades foram
adquiridas em 1896 e 1890 tornando a
Dow´s numa das primeiras empresas a
investir em vinhedos de grande qualidade.

20 YEARS OLD TAWNY
Dow's old Tawnies are well known for their
remarkable raisiny, dried fruit flavours,
exquisite creamy texture and an exceptionally
long, lingering finish. Dow’s Twenty Years Old
Tawny is the perfectly balanced tawny. The
delicate flavours acquired through long ageing
combine perfectly with the rich and subtle
mature fruit. Ready for immediate drinking. No
further ageing of decanting required.

TAWNY 20 ANOS
Os Tawnies de idade da Dow’s são
reconhecidos pelo seu sabor distinto a uvas
passas e frutos secos, mas também por se
apresentarem cremosos no palato e com um
final excepcionalmente longo e
tradicionalmente mais seco. Este Porto Tawny
20 anos é um vinho extremamente
equilibrado. Delicado na boca, devido ao seu
longo estágio nas caves, é evidente a
presença de fruta madura e muito rica. Pode
ser bebido de imediato, pois não irá melhorar
com adicional envelhecimento em garrafa ou
decantação.

Tasting Notes

Notas de Prova

Light amber and tawny colour, showing mature raisiny fruit aromas with hints
of honey and caramel. Dow’s Twenty Years Old Tawny has a rich and nutty
palate, with wonderful balance. A clean crisp finish and a soft lingering
aftertaste make this an unforgettable Port on any occasion.

Aromas de passas maduras com um toque de mel e caramelo. Uma
tonalidade aloirada/ambar. Com um equilíbrio maravilhoso, este Porto Tawny
20 anos da Dow´s tem um palato rico evidenciando frutos secos. Um Porto
para qualquer ocasião com um fim de boca poderoso e prolongado.
Inesquecível.

Food pairing suggestions and serving
Dow’s Twenty Years Old Tawny pairs extremely well with nuts, dried fruits
and fruitcake, but is also delicious as an accompaniment to vanilla ice cream
or crème brûlée. Serve slightly chilled to appreciate the full complexity and
sensuous pleasure of this wine.

Sugestão de Acompanhamento

Reviews & Awards

Comentários e Prémios

GOLD MEDAL

MEDALHA DE OURO

International Wine Challenge 2007
“Fresh, crisp acid. Beautifully mouth filling and very well integrated. Long, fresh finish.”

International Wine Challenge 2007
“Fresco, com boa acidez. Na boca muito encorpado e bem integrado. Final longo e
fresco.”

Wine International, June 2007

O Dow's 20 Anos combina muito bem com nozes, frutos secos e doces
conventuais, mas também é delicioso acompanhando um gelado de baunilha
ou um creme queimado.

Wine International, Junho de 2007

GOLD MEDAL
International Wine Challenge 2004
“Amazingly complex and harmonious, with orange rind, nuts and spice, exotic sandalwood
and hints of marzipan. Its many layers are amplified in intensity by the warming alcohol
and lifted acidity.”
Wine International, October 2004

MEDALHA DE OURO
International Wine Challenge 2004
“Equilibrado e extraordinariamente complexo, casca de laranja, especiarias, nozes,
madeira exotica e um toque a marzapão. As suas múltiplas camadas são acentuadas pela
boa acidez e alcool recomfortante.”
Wine International, Outubro de 2004

96 Points out of 100
“A classic 20-year-old, combining good fruit with aromatics of coffee, mint and plum jam.
It’s in perfect balance; great structure…”
Mark Golodetz, Wine Enthusiast, February 2000

96 em 100 pontos
“Um clássico tawny 20 anos, conjugando boa fruta com aromas de café, menta e compota
de ameixa. Equilibrio perfeito com boa estrutura.”
Mark Golodetz, Wine Enthusiast, Fevereiro 2000

Wine Specification
Alcohol by Volume: 20% v/v (20ºc)
Total Acidity: 4.0 g/l tartaric acid
Baumé: 3.5
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Especificações Técnicas
Álcool: 20% v/v (20ºc)
Acidez Total: 4.0 g/l ácido tartárico
Baumé: 3.5

www.dows-port.com

