2013 Cobos Bramare VD Malbec Marchiori Vineyard Me…
Cobos
Viña Cobos - Boutique winery med tårnhøj kvalitet
Cobos er sammen med Nicolas Catena toppen af kransekagen indenfor
argentinsk vin. Cobos er et joint venture mellem den californiske
superwinemaker, Paul Hobbs, Marchiori-familen, der ejer vinmarkerne og Luis
Barraud, en fransk ønolog. Paul Hobbs er kendt som pioner indenfor californisk og
argentinsk winemaking, og er blandt de få winemakere, der har oplevet at blive
belønnet med de magiske 100 point hos Robert Parker. Cobos er også navnet på
de lokale dværgugler, som bygger rede i jorden omrking Viña Cobos.
Marchiori - en af Mendozas bedste vinmarker
Marchiori Vineyard er på 52 hektar og beplantet med vinstokke op til 90 år gamle,
primært med Malbec, men også Cabernet Sauvignon, Chardonnay og Merlot.
Vinmarken ligger i Pedriel regionen i Mendoza, der r er Argentinas vinøse
centrum. Normalt er argentinske vinhuses besiddelser spredt meget ud rent
geografisk, men Cobos laver fortrinsvis vin fra Marchiori i Lujan de Cuyo, men
også i Valle de Uco på marker op til 1400 m over havets overflade.
Bramare Vd Malbec, Machiori Vineyard
"Bramare" er et italiensk ord der betyder "længes" som i længes efter at drikke god
vin. Så godt som alle andre vinproducenter i Argentina (bortset fra Catena), ville
være stolte af at have en vin som Bramare Malbec Machiori som deres topvin.
Det er også en topvin, men hos Viña Cobos må denne flotte vin finde sig i at
være nummer 3 i hierarkiet, det kan ikke engang en rating på 96-99 pts af Robert
Parker ændre på. Det siger meget om Viña Cobos. Bramare Malbec Machiori
fremstår nærmest sort i glasset. Fra glasset vælter det ud med aromaer af viol,
cedertræ, ekspressokaffe, tobak, og sorte kirsebær. Smagen er magtfuld,
koncentreret, intens og ikke mindst kompleks. Malbec på Cru Classé niveau!
Druesorter: 100 % Malbec
Anbefalet til: Retter med okse- og lammekød, dyrevildt samt modne oste.
Fadlagring: 18 mdr på franske og amerikanske egefade, 53 % nye
Wine Enthusiast: 92 point
Wine Spectator: 93 point
Jamessuckling.com: 95 point
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