2017 Superlogico Malbec Mendoza Gen Del Alma
Barbarians
Barbarians - En gruppe af Argentinas mest revolutionerende vinmagere
Barbarians, er en gruppe uafhængige små familieejede 'boutique' vingårde
specialiseret i kvalitetsvine fra Uco Valley i Mendoza, Argentina. Navnet
Barbarians er inspireret af det legendariske argentinske rugbyhold, der blev
grundlagt i 1890. Sammen deler de deres passion for vin. Hver især har de deres
egen personlighed og vinstil men fælles for dem alle, er deres passion for
bæredygtigt vinbrug og naturlig vinfremstilling, med respekt for miljøet og
lokalsamfundet. Men de har også smag for at bryde normer og eksperimenterer
både i mark og kælder for på bedste og reneste vis at udtrykke Uco Valleys
overflod af formidable, spændende og varierede terroirs. De laver sammen en
fælles serie af 4 vine.
Uco Valley - Argentinas ultimative 'Grand Cru' terroir
Uco Valley er i dag fødested for Argentinas allerbedste vine - Grand Cru terroir!
Vinmarker ligger i op til 1500 meters højde, hvilket gør dem til Mendozas højeste.
I denne højde er sollyset meget klart og intenst mens især nætterne er kølige,
hvilket giver en længere modningsperiode. Druerne udvikler derfor både en
tykkere skal, mere aromatisk kompleksitet og en flot modenhed uden samtidig at
miste syre. Vinmarkerne her har en fascinerende diversitet af jordbundstyper - fra
gamle flodaflejringer eller forskellige eroderede bjergarter - fattige jorde med højt
mineralindhold. Jordtypen kan endda variere fra en række vinstokke til den næste
i samme mark. Vinene herfra har derfor oftest en meget tydelig og elegant
mineralitet.
Superlogico Malbec Gen del Alma
En spændende vin lavet på håndhøstede druer fra 5 højtliggende vinmarker i El
Peral området i Tupungato omkring vingården La Milonguita. Alle vinstokkene er
over 70 år gamle og yder lave høstudbytter af små druer. Malbec de Barrio er et
vildt blend af 85% Malbec med Syrah og Cabernet Sauvignon samt de hvide
druer Semillon og Malvasía. De forskellige druer tilsættes gæringstanken på
forskellige tidspunkter, så gæringen stoppes og genoptages ad flere omgange.
Herefter lagres vinen på amfora og ægformede cementtanke i 6 måneder.
Resultatet er en kompleks og spændende vin med elegant duft med blomstrede
noter og strejf af skovbund og krydderi. En tør og velstruktureret vin med frisk rød
bærfrugt og udtalt kalket mineralitet.
Druesorter: 85% Malbec samt Syrah, Cabernet Sauvignon, Semillon og Malvasia
Anbefalet til: Oksekød, kalv, vildt og lam
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