2014 La Posta Malbec Pizzella Vineyard Mendoza Laura…
Laura Catena
Domaine Nico
Domaine Nicos vine er verdens første ekspemplarer på ekstrem højde Pinot Noir.
Domaine Nico er opkaldt efter Laura Catenas datter, Nicola efter Lauras
Bedsterfar Nicola Catena som stiftede Catena tilbage i 1902. Domaine Nico er et
prestigeprojekt skabt ud fra Laura Catenas passion for Pinot Noir druen. Laura
Catena har altid været forelsket i Pinot Noir druen, siden hendes rejser til Frankrig
som teenager. I Mendozas højder, nærmere bestemt Gualltallary som er det
bedste område, har Laura i samarbjede med winemaker Roy Urvieta udvalgt
særlige parceller hvor målet er at lave exceptionel kvalitet af Pinot Noir i ekstreme
højder. Dette er højst usædvanligt, og Domaine Nico er de første i verden til at
gøre dette. De højtbelliggende parceller giver med sit unikke terroir af limsten og
køligere klima et helt særligt udtryk til Pinot Noir druen, som ikke ses andre steder
i verden. Vinene er elegante, mineralske, og emmer af personlighed og loyalitet
mod det terroir de kommer fra. Catena har bygget et lille flot arkitektonisk vineri i
Gualtallary, i omkring 1500 meters højde i billedeskønne bjergomgivelser hvor
druerne hurtigt til Domaine Nico's vine hurtigt kan fragtes til fra de små parceller
efter høst.
Laura Catena er datter af Nicolas Catena, Argentinas og Sydamerikas bedste
vinproducent. Som den mest sandsynlige tronarving til Catena- imperiet, stilles
der kolossale forventninger til Laura. Hun spiller en stadig vigtigere rolle i Catenaimperiet, bla. har hun været drivkraften i udviklingen af Catenas super-premium
Malbec single vineyards. Laura er 4. generation i Catenafamilien som producerer
vin, og ved fødslen af hendes ældste søn besluttede hun sig for at skabe sine
egne vine. Den første serie af vine kaldte hun Luca, opkaldt efter den ældste søn.
I Mendoza findes en lang række familiedrevne vinmarker med unikke placeringer
og gamle vinstokke. De store producenter havde ikke haft øjne for dette
uudnyttede potentiale, og Laura opdagede at nøglen til at lave vine med en særlig
karakter i hendes boutique vingård lå netop her.
Druesorter: 100% Malbec
Anbefalet til: Retter med okse- og lammekød, dyrevildt, modne oste.
Fadlagring: 10 mdr på fransk eg heraf 20% nye fade
Robert Parker: 90 point
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