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Cantina Terlan
Alto Adige
Alto Adige er Italiens nordligste provins og var tidligere en del af Østrig. Sproget i
området, kendt af de lokale som Südtirol, er mest tysk og regionen har udstrakt
selvstyre. I denne y-formede dal for fødderne af Dolomitterne, hvor vinstokkene
klamrer sig til de stejle klippesider, produceres Italiens sprødeste og mest
finesserige og mineralske hvidvine på druer såsom Pinot Grigio, Pinot Bianco,
Sauvignon Blanc, Chardonnay m.fl. Også mindre mænger elegante rødvine på
Pinot Noir eller de lokale druer Schiava og Lagrein fremtrylles i områdets unikke
terroir. Et af de særlige kendetegn ved området er, at det gennemsnitlige antal
hektar per vingård er den mindste i Italien. Dette fænomen har givet anledning til
talrige kooperativer, som er kendte for fremragende kvalitet - også til prisen.
Blandt disse er det mest berømte Cantina Terlan - områdets top reference.
Cantina Terlan - vine i verdensklasse
Cantina Terlan blev grundlagt i 1893 og er i dag et topmoderne kooperativ
bestående af over 140 vinavlere, som tilsammen har over 160 ha. vinmarker.
Kooperativ titlen skal man dog ikke lade sig snyde af når det gælder Terlan, for her
produceres nogle af Italiens flotteste hvidvine. Vinene har med deres store
mineralitet og knivskarpe syre, et chokerende stort lagringspotentiale og
efterspørgslen er stor! Derfor er Cantina Terlan også noget så usædvanligt som et
kooperativ, der sælger deres vine per allokation (hvor importørerne for tildelt en
begrænset mængde hvert år). Terlan ligger i Terlano distriktet i Sydtyrol, et af Alto
Adiges (Sydtyrol på italiensk) syv underområder, kendt for sit unikke terroir på
læsiden af Tschögelberg. Den særlige vulkanske røde kvartsholdige porfyr jord på
de stejle bjergskråninger, har et meget højt mineral indhold og er fantastisk
veldrænet. Alt sammen med til at give vinene deres unikke mineralitet, frugt og
elegante syrestruktur. At Cantina Terlan er en top reference i Alto Adige
cementeres af store internationale vinanmeldere som f.eks. Antonio Galloni der
skriver: "The most impressive wines I tasted this year from Alto Adige came from
Cantina Terlan. Simply put, these are reference point wines. I can't imagine these
wines not being represented in any serious cellar."
Terlaner Classico Alto Adige Cantina Terlan
En fast del af sortimentet siden grundlæggelsen af Cantina Terlan i 1893. Denne
udtryksfulde Terlaner Classico er stadig meget efterspurgt her over 120 år efter.
Cuvéen kombinerer mineralsk Pinot Bianco med kompleks Chardonnay og
aromatisk Sauvignon Blanc som sammen giver en yderst harmonisk, elegant og
terroir-specifik vin. Klassisk "Terlano" duft af grønne æbler og hvid fersken
kombineret med fine nuancer af citronmelisse og mynte. Smag: Peach er meget
stærk på ganen, også udlån af Terlanos terroir viser sig også i smagen domineret
af ferskenfrugt og en livlig og frisk, men samtidig meget fyldig karakter. Lang
delikat eftersmag.
Druesorter: 60% Pinot Bianco, 30% Chardonnay and 10% Sauvignon Blanc
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