2013 Alamos Malbec Mendoza Catena 150 Cl
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 Catena, som er professor i økonomi,
Argentina for at undervise på Berkeley Universitetet i Californien. Talrige vinbesøg
i Napa Valley gav Nicolas inspiration til at få den tanke at han måtte kunne
frembringe lige så gode, hvis ikke bedre vine i det Argentinske højland i Mendoza.
Pioneren Nicolas Catena
Da Nicolas vendte hjem i slutningen af 1980'erne, gik han straks i gang med at
udforske de bedste beliggenheder og mikroklimaer for beplantning af vinmarker,
samtidig med at han eksperimenterede med allerede beplantede, meget gamle
vinmarker, investerede massivt i nye kælderfaciliteter og importerede de bedste
fade fra Frankrig. Nicolas var blandt de første til at se at meget højt beliggende
marker (over 1000 m over havets overflade) kan give en helt unik kvalitet.
Catena Alamos Malbec
Druerne til denne vin stammer fra udvalgte højt beliggende vinmarker i det
vestlige Mendoza. Vinen repræsenterer det højeste niveau for sammensætning af
en vin, ved at benytte druer fra mange individuelle mikroklimaer. Resultatet er en
smagfuld vin, der på flotteste vin udtrykker Malbec- druens unikke smag, aromaer
og tekstur. Alamos Malbec byder på en generøs smag med lagvis af sorte modne
frugter blandet med noter af søde krydderier. Eftersmagen er lang og vedvarende
med saftige, bløde tanniner. God saftighed, men ikke uden tannin og syre.
Druesorter: 90% Malbec, 5% Cabernet Sauvignon, 5% Bonarda
Anbefalet til: Retter med okse- og lammekød, dyrevildt, modne oste.
Fadlagring: franske og amerikanske egetræsfade
Robert Parker: 90 point
JydskeVestkysten: 
Vinavisen: 
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