2018 Alamos Rosé Malbec Mendoza Catena
Catena
Catena - Sydamerikas bedste vinproducent
Familien Catena kom til Argentina fra Italien i 1898 og Nicola Catena plantede sin
første Malbec mark i 1902. Siden voksede familiefirmaet sig til et af Argentinas
største. Nicolas Catena overtog ledelsen i 1963, på dette tidspunkt producerede
vingården store mængder vin til hjemmemarkedet, og derved skulle det blive i
næsten to årtier. Men i 1982 forlod Nicolas, som er professor i økonomi, Argentina
for at undervise på Berkeley Universitetet i Californien. Talrige vinbesøg i Napa
Valley gav Nicolas den tanke at han måtte kunne frembringe lige så gode, hvis
ikke bedre vine i det Argentinske højland i Mendoza.
Pioneren Nicolas Catena
Tilbage i Argentina, gik han straks i gang med at udforske de bedste
beliggenheder og mikroklimaer for beplantning af nye vinmarker, samtidig med at
han eksperimenterede med eksisterende meget gamle vinstokke, forskellige
druer, investerede massivt i nye kælderfaciliteter og importerede de bedste fade
fra Frankrig. Resultaterne lod ikke vente på sig og Nicolas er i dag manden der har
sat Argentina på verdenskortet med vine i verdensklasse fra den ikoniske
pyramideformede vingård i Mendoza. Arbejdet med at kortlægge de komplekse
terroirs i Andesbjergenes svimlende højder fortsætter med uformindsket styrke
og ledes i dag af datteren Laura Catena og den geniale chefønolog Alejandro
Virgil.
Alamos Rosé Malbec
Så godt som alle Argentinske kvalitetsvine stammer fra Mendoza- provinsen.
Hemmeligheden bag den imponerende kvalitet skyldes især, at vinmarkerne
ligger op til 1800 meter over havet, hvormed temperaturen bliver markant lavere
end i lavlandet. Dette sikrer druerne en lang modningsproces, hvilket sætter sit
markante præg på vinene i form af en stor kompleksitet. Catena er Argentinas
uomtvisteligt bedste vinproducent, uanset om det gælder enkeltmarksvine i
verdensklasse eller pragtfulde dagligvine til priser der forbløffer. Alamos Rosé er
lavet på Argentinas nationaldrue, Malbec. Den appetitvækkende bouquet byder
på røde bær og modne røde frugter. Alamos Rosé Malbec er en frugtig, sprød og
forfriskende rosé, som er genial som terrassevin eller som ledsager til gastronomi.
Druesorter: 100% Malbec
Anbefalet til: Pasta, svinekød, fjerkræ, fisk og skaldyr, aperitif.
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