2010 Nicolas Catena Zapata
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.
Nicolas Catena overtog ledelsen af familiens vingård i 1963. På dette tidspunkt
producerede vingården store mængder ordinær vin til hjemmemarkedet, og
derved skulle det blive i næsten to årtier. I 1982 var Nicolas i Californien for at
holde foredrag på et universitet. I weekenderne besøgte han gerne de
omkringliggende vingårde. Under et sådant besøg gik det op for ham, at det
Argentinske højland besad langt større potentiale for at lave topkvalitet end det
californiske lavland. Den store forskel var, at de californiske vingårde var
teknologisk overlegne. Nicolas Catena vendte hjem og iværksatte omfattende
studier af Mendozas mikroklimaer og jordbundsforhold, investerede massivt i nye
kælderfaciliteter og importerede skibsfulde af de bedste fade fra Frankrig.
Resultatet lod ikke vente længe på sig: Hans nye vine var i ren verdensklasse, og
tilmed til at betale. Nicolas Catena hviler ikke på larbærrene. Hvert år lanceres nye
vine, nye teknikker, nye druer, nye sensationer. Det som man troede var toppen i
går, var blot foden af et bjerg, hvis højde bestemmes af én mand, og det er
Nicolas Catena.<br /> Vinen Nicolas Catena Zapata er Nicolas Catena's absolutte
topvin, en vin som i mange blindsmagninger verden over har kunnet måle sig
med endsige besejre langt dyrere vine fra Bordeaux og USA. Vinen er lavet på de
allerbedste Cabernet Sauvignon og Malbec druer fra udvalgte parceller i Catena
Zapata vinmarkerne. <br /> Cabernet Sauvignon druerne stammer fra La Piramide
Vineyard, i Agrelo- distriktet ( 940 m. o.h. ), Domingo Vineyard, i Villa Bastias
distriktet (1.130 m. o.h. ) og Adrianna Vineyard i Gualtallary- distriktet (1.400 m.
o.h.). Malbec druerne druerne stammer fra Adrianna Vineyard i Gualtallary-
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