2017 Borgo Al Passo Rosso Toscano IGT Nistri
Riolite Vini
Saft og kraft fra Familien Bernabei med anmelder-roste vine
Allerede fra 1800-tallet var familien Bernabei involveret i vinens verden.
Familiens rødder stammer fra Toscana og nærmere fra 1837 i byen Poggibonsi.
Efter at have arbejdet som winemaker og konsulent for flere berømte vingårde i
Toscana, grundlagde Franco Bernabei Riolite Vini i 1996. Idag arbejder han og
sønnen Matteo sammen med lokale producenter i flere italienske vinregioner om
at skabe vinene som med deres let tilgængelige stil har vundet den berømte
vinanmelder Luca Maronis hjerte. Vinene får generelt meget høje point, helt op til
99P!. Philipson Wine har udvalgt vine fra Puglia, Veneto og Toscana. Generelt er
fokus på frugtige vine med masser af fylde, frugt og power. Druerne bliver
generelt høstet sent og når de er optimalt modne. Det gøres for at tilstræbe fylde
og højere alkohol i vinene.Nogle af vinene gennemgår Appasimento metoden
under fremstilling hvor vinene bliver fremstillet på delvist tørrede druer.
Borgo Al Passo Rosso Toscano IGT Nistri
Druerne til denne vin kommer Panzano i Chianti fra syd-vest vendte marker der
ligger omkirng 300 meter højde over havets overflade. Høsten foregår over to
gange. En høst i September som bidrager med friskhed og en anden næsten
overmoden høst i Oktober som bidrager med fylde og kompleksitet . Druerne er
omhyggeligt udvalgte og gennemgår lagring 6 måneder på fade og 6 måneder på
flaske inden den kommer på markedet. En vin som byder på en rubinrød farve
med god struktur, blød fylde og med intens aroma og hints af frisk frugt. Dette er
en vin som nærmest er skabt til det italienske køkken.
Druesorter: 85 % Sangiovese og 15 % Merlot.
Anbefalet til: Det italienske køkken, oksekød.
Fadlagring: 6 måneder på fad og 6 måneder på flaske.
Luca Maroni: 98 point

www.philipsonwine.com

