Smagekasse - BAROLO KONGERNES VIN (6 fl.)
Theis Vine
"Barolo - kongernes vin"-smagekassen indeholder:
Mauro Molino, Barolo 2014 (2 fl.)
I den senere tid er Mauro Molinos entry-level Barolo blevet stadig bedre år
efter år. Den foreløbige kulmination er flotte 90 point fra Antonio Galloni i The
Wine Advocate, og 93 point hos James Suckling. Mauro Molinos Barolo
macererer i seks dage, gærer på ståltanke, og lagrer på egefade I 24 måneder.
Farven er smuk lys rubin med svag orange kant. I næsen er vinen fyldt med
tørrede kirsebær, violer, rosengelé og nelliker. Smagen er saftig med rød frugt
og en fin underliggende tørhed som giver vinen en flot balance. Eftersmagen
munder ud i mere krydrede elementer som tobak, læder og mild kaffe.
Ceretto, Barolo 2013 (2 fl.)
Med denne Barolo har Ceretto skabt en helt igennem klassisk Barolo som vi
elsker dem. Vinen er sammensat af mange forskellige plots i Barolo men
stammer dog hovedsageligt fra La Morra kommunen. Resultatet er harmonisk
og fløjlsagtig Barolo med behersket tannin. Vinen viser allerede sin lette
drikkelighed efter blot et par måneder i flasken men kan i gode årgange
gemmes op mod 15 år. Farven er flot rubin med en dyb mørk kerne. I næsen
har vinen støvede kirsebær, violer, tørrede rosenblade, nelliker, karamel og
knuste hyben. Smagen er blød og let med lette tørrede røde bær og fin
underliggende tannin.
Claudio Boggione, Barolo Brunate 2013 (2 fl.)
Familien Boggione har siden 1950’erne ejet en 1,2 ha stor parcel på den
berømte Brunate-mark i La Morra. Druerne er gennem årene blevet solgt til
topproducenter som Borgogno og senere Chiarlo og Ceretto. Med 2006årgangen besluttede Claudio Boggione sig imidlertid for selv at beholde
druerne fra sin beskedne, men ombejlede mark og producere sin egen vin. Det
var en rigtig klog beslutning, for de første årgange af Claudio Boggiones
Barolo Brunate blev utrolig flot modtaget. Det forlyder endda, at mesteren
Giuseppe Rinaldi køber stort ind af Claudios vine for at drikke dem selv. Denne
Barolo er fyldig og afrundet old school Barolo med delikate noter af rose og
viol, kirsebær, tørret kød og lakrids.
Du får kort og godt med denne smagekasse:
- 6 store Barolo-vinoplevelser fra tre af regionens førende producenter
- Oplev forskellige stilarter i én og samme smagekasse og bliv klogere på

kongernes vin
- Du sparer 779,80 kr. i forhold til vores enkeltstyks priser
- Gratis og hurtig levering lige til døren

Land

Italien

Område

Piemonte
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450
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Smagekasse

