2009 Barolo Castello Cantina Terre Del Barolo
Terre Del Barolo
Cantina Terre del Barolo kvalitetskooperativ i Barolo
Barolo er kongen blandt Piemontes vine og berømt verden over. Produktionen er
forholdsvis lille, og priserne ofte meget høje. Cantina Terre del Barolo er et
kvalitetskooperativ med 650 ha. vinmarker i nogle af de bedste områder, så som
Grinzane Cavour, Serralunga, Monforte d'Alba, Diano d'Alba, Barolo, Novello, La
Morra, Verduno, Roddi og Castiglione Falletto. Hovedsædet ligger i en dal mellem
de historiske Barolobyer Alba og Castignlione Falletto og man satser på de
klassiske Piemontevine som Barbera, Nebbiolo Langhe, Dolcetto, Barbaresco og
ikke mindst Barolo.
Berømte Single Vineyards og value-for-Money
Cantina Terre del Barolo ejer en perlerække af berømte Single Vineyards så som
Ravera, Castello, Rocche di Castiglione, Monvigliero, Bussia bare for at nævne
nogle af dem. Det er vine lavet på traditionel vis og der er kort og godt tale om
klassisk Barolo til halvdelen af pris af hvad sådanne vine koster hos mere berømte
producenter.
Barolo Castello
Castello beliggende i kommunen Grinzane Cavour er en helt speciel vin for
Cantina Terre del Barolo. Det er en riservavin fra marker omkring landsbyen
Grinzane Cavour. Vinmarken er beliggende 260 m over havets overflade og
vedligeholdes af elever fra den lokale ønologiskole kaldet Umberto d. 1, efter den
italienske konge af samme navn. Vinmarken er blot på 0,84 ha. og produktionen
meget begrænset. Vinen har en flot rubinrød farve med let orange kant, en
kompleks bouquet med antydning af tobak, blomster og krydderier. Smagen er
silkeblød og med flot elegance. 2009 var et varmt år, og vinen smager allerede
nu rigtigt godt, men har gemmepotentiale.
Anbefalet til: Alle kødretter, pastaretter, risotto, pizza ...
Fadlagring: 1 år på 50% nye og 50% brugte franske egetræsfade, 2 år på store
traditionelle fade.
Vinhulen Kanonvin til spotpris: 

www.philipsonwine.com

