2015 Pàtrimo Merlot Campania Rosso Feudi Di San Gre…
Feudi Di San Gregorio
Campania-regionens store potentiale
Campania-regionen besidder nogle af Italiens mest optimale
dyrkningsbetingelser for vin. Jordbunden er overvejende enten af vulkansk
oprindelse eller meget kalkholdig, terrænet er meget kuperet og giver mulighed
for dyrkning i både høj- og lavland samt på skråninger med optimal eksponering
til såvel sol som kølende middelhavsvinde. Desværre var Campaniens vinindustri
så forfalden, at man knap nok regnede regionen for et vinområde indtil
1980'erne.
Feudi di San Gregorio i Irpinia
Feudi di San Gregorio blev grundlagt i 1986 af to familier, som tilsammen
investerede et astronomisk beløb i en topmoderne vingård og nogle
perfektionistisk anlagte marker, beplantet med nøje udvalgte kloner af lokale
druesorter. Markerne blev placeret i de bedste mikroklimaer i Irpinia-området,
som i dag regnes for den bedste del af Campania. Vingården blev opkaldt efter
Pave Gregorius I, da vinene fra Campania nød stor anseelse under hans
pavedømme (590-604).
Pàtrimo Campania Rosso Feudi di San Gregorio
Feudi di San Gregorio blev grundlagt i 1986 af to familier, som tilsammen
investerede et astronomisk beløb i en topmoderne vingård og nogle
perfektionistisk anlagte marker, beplantet med nøje udvalgte kloner af lokale
druesorter. Markerne blev placeret i de bedste mikroklimaer i Irpinia-området,
som i dag regnes for den bedste del af Campania. Campania-regionen besidder
nogle af Italiens mest optimale dyrkningsbetingelser for vin. Jordbunden er
overvejende enten af vulkansk oprindelse eller meget kalkholdig, terrænet er
meget kuperet og giver mulighed for dyrkning i både høj- og lavland samt på
skråninger med optimal eksponering til såvel sol som kølende middelhavsvinde.
Pàtrimo har til hensigt at skabe en vin med noter af mørkfrugt og bløde tanniner,
derudover skal vinen indeholde 100 % Merlot, 13,5 % alcohol og været fadlagret i
16 måneder i nye egetræsfade.
Druesorter: 100% Merlot
Anbefalet til: Fisk og skaldyr, aperitif.
Vinous.com: 91 point
Jamessuckling.com: 92 point
Robert Parker: 97 point
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