2013 Barolo Undicicomuni Arnaldo Rivera
Arnaldo Rivera
Grundlægger Arnaldo Rivera hyldet med Super Cru Barolo
Fra og med årgang 2013 har kooperativet Terre Del Barolo lavet et
kvalitetsprojekt, Arnaldo Rivera, og skabt en eksklusiv serie af Barolo vine, som en
hyldest til Barolo og kærlighedserklæring til deres højt respekterede grundlægger
Arnaldo Rivera. Store Investeringer er blevet foretaget i nye moderne
kælderfacilitetter i vingårdens hovedsæde i Castiglione Falletto. 3500 m2 plads
til tønder til lagring af vinene, Solcelleforsyning som energiforsyning og
laboratorier til studering af jordbunde er med til at danne de perfekte rammer for
sikring af kvaliteten. Der blev indgået en aftale med udvalgte medlemmer om at
dyrke druer af ultra høj kvalitet fra nogle af de absolut bedste Cru'er i Barolo
området. Udvalgte klaser af disse druer har resulteret i en serie af enkeltmarks
Barolo vine fra Super Cru'erne: - Boiolo i La Morra - Vignarionda i Serralunga
d'Alba - Rocche di Castiglione i Castiglione Falletto - Ravera i Novello, Monvigliero
i Verduno - Bussia i Monteforte - Castello i Grinzane Cavour. Undicicomuni er
Arnaldo Rivera´s visitkort, en Barolo sammensat af vin fra 10 forskellige parceller i
kommunerne Verduno, La Morra, Castiglione, Diano d´Alba og Serralunga.. Det er
også denne vin som optager mest fokus fra Winemakeren. Vinene vinificeres i de
traditionelle, mellemstore egetræsfade (600L) og er produceret i et stærkt
begrænset antal og det er kun det bedste druemateriale der får lov at indgå i den
endelige vin.. Arnaldo Rivera serien repræsenterer det bedste Barolo formår og de
forskellige enkeltmarker viser Barolos mange facetter og stilarter. Vinene
udmærker sig med et langt lagringspotentiale og bør dekanteres i deres ungdom.
Ros fra James Suckling og Winespectator
Årgang 2013 var første årgang af Barolo i Arnaldo Rivera, som straks fik ros af
internationale vinkritikere. James Suckling gav således hele 93P til single vineyard
vinene Castello, Ravera, Bussia, Monvigliero og Vignarionda samt 94P til Rocche
di Castiglione. Også Winespecator gav op til 93 point til flere af vinene i årgang
2013..
Barolo Undicicommuni Arnaldo Rivera
Lavet på udvalgte druer marker i Verduno, La Morra, Castiglione og Serralunga.
Alle druer høstes i hånden og efter en nænsom gæring lagres vinen på store
franske egetræsfade i 20 måneder og 8 måneder på flaske. Resultatet er en flot
kompleks Barolo med dyb rubinrød farve, intens duft af modne sorte kirsebær og
blomster med komplekse noter af krydderi, læder og skovbund. I munden har
vinen en stor og rank men samtidig fløjlsblød og elegant struktur. Samme mørke
frugt og krydrede noter som i duften går igen i smagen der afsluttes af en lang
kompleks finish. En imponerende Barolo.
Druesorter: 100% Nebbiolo
Anbefalet til: Rødt kød, fuglevildt, svampe, risotto, ragout
Fadlagring: 20 måneder på franske egetræsfade
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