2016 Poggio Al Tesoro Solebello Rosso Toscana Øko All…
Poggio Al Tesoro
Bolgheri - Sassicaia og andre supertoscaneres fødested
Bolgheri, det kystnære Maremma område nord for Toscana, blev verdensberømt i
1970'erne for de såkaldte supertoscanere. Disse nye vine havde med vilje brudt
reglerne for den etablerede DOC ved at anvende høje andele af især Cabernet
Sauvignon og måtte dermed kun sælges som Vino da Tavola (bordvin). Sassicaia
betragtes som den originale supertoscaner, som blev frigivet til stor international
anerkendelse første gang i 1968. Vinen har inspireret en hel generation i Italien og
er i dag bredt accepteret som en af verdens bedste Cabernet Sauvignon vine.
Supertoscanere er i dag samlerobjekter der opnår priser der overstiger selv
Toscanas bedste vine og Bolgheri har i dag sin egen DOC. Sassicaia har endda
skabt historie ved som den første enkeltstående vin, at få tildelt sin helt egen
appellation som slet og ret hedder Sassicaia.
Poggio al Tesoro - fremadstormende tophus
Poggio al Tesoro er et partnerskab mellem Allegrini, der især er kendt for deres
fantastiske Amaronevine og Leonardo Lo Cascio, en amerikansk importør af
italienske topvine. Sammen købte de vingården i 2001 med den ambition at
skabe nogle af Bolgheris bedste vine. Poggio al Tesoro ligger i hjertet af Bolgheri
DOC'en og har 70 ha vinmarker fordelt mellem tre af områdets bedste
mikroklimaer: Via Bolgherese, Le Grottine og Le Sondraie. Der fremstilles både
rødvine efter supertoscaner opskriften med en kombination af italienske- og
internationale (læs franske) druer og hvidvine. De hvide fremstilles af Vermentino,
som er udbredt i både Nord-, Mellem- og Syd-Italien - særligt i Ligurien og på
Sardinien. Man har dog hos Poggio al Tesoro valgt en særlig klon fra Korsika, fordi
den har en længere modningsperiode, og dermed kan opnå mere aromatisk
kompleksitet i duft og smag uden at det er på bekostning af friskheden. Som hos
Allegrini i Veneto og familiens brunellohus San Polo, er det ambitionen at skabe
nogle af områdets bedste vine og dette afspejles i det seriøse arbejde i både mark
og kælder. Bolgheris enestående terroir med den lange solrige vækstsæson
modereret af kølige briser fra det nærtliggende hav, kommer til fulde til udtryk i
vinene fra Poggio al Tesoro - modenhed, struktur, og kraft kombineres på
flotteste vis med renhed, kompleksitet og elegance. Under ledelse af vinmager
Nicola Biasi, modtager det fremadstormende Poggio al Tesoro konsekvent og
velfortjent ros og høje ratings fra internationale vinanmeldere.
Poggio al Tesoro Solebello Rosso (Allegrini)
Lavet på håndhøstede økologisk dyrkede druer fra vinmarker i Bolgheri og
Maremma. Solebello udtrykker tydeligt Bolgheri's terroir, hvor den kølende
indflydelse fra det nærtliggende hav giver friskhed og de lange varme somre giver
flot struktur. Vinen har en intens rubinrød farve og en skøn frisk og frugtig duft af
røde bær med lette strejf af krydderi og urter. I munden har vinen en elegant rank
struktur med bløde tanniner, moden rød bærfrugt og krydrede undertoner. En
underliggende frisk syre giver flot balance.
Druesorter: 90% Sangiovese, 5% Merlot, 5% Canaiolo
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