Varenummer: 0512073

2018 IL PAOLO BARBARESCO DOCG
ITALIEN, PIEMONTE, BARBARESCO

Fyldig og elegant
Vinen er klar granatrød med en god dybde. Duften krydret og åben med
roser, frisk blåregn, rød frugt, mørke kirsebær og blommer samt mint,
eukalyptus, enebær og kakaobønner. I ganen er vinen frisk, fyldig og elegant
med unge tanniner og flotte aromaer. Eftersmagen er dejlig tydelig med sort
peber.
Il Paolo Barbaresco er en oplagt ledsager til nogle af det italienske køkken og
til retter med kød, gerne rødt kød.
Il Paolo Barbaresco forventes at toppe i 2025. Vinen udvikler sig og vil være
bedst indenfor 10 år efter høsten.
Serveringstemperatur: 16-18°C.

Fremstilling
2018 startede med en meget regnfuld vinter og de udtømte vandreserrvoirs
blev igen fyldt op.Vinteren fortsatte til begyndelsen af marts med
temperaturer under det normale for årstiden. Vinstokkene fik mulighed for
stille og roligt at komme i vækst igen. Spiringen foregik jævnt og ensartet
uden ugunstig påvirkning af frost. Foråret bød på lave temperaturer og
hyppig regn, generelt et år, som kunne have udviklet sig helt klassisk.
Blomstringen foregik normalt under helt normale klimatiske betingelser.
Årgangen syntes lovende og det var nødvendigt at intervenere med
udtynding for at holde sig inden for de respektive produktionsforskrifter. I
midten af juli steg temperaturerne signifikant, hvilket gav en fin modning af
druerne.
Nebbiolodruerne til Il Paolo Barbaresco blev høstet i begyndelsen af oktober
og høsten varede tre uger. Både i Barolo og Barbaresco steg sukkerindholdet
i den sidste del af væsktperioden og druerne var af høj kvalitet ved høsten.
Il Paolo Barbaresco er fremstillet på 100% Nebbiolo. Druerne til vinen er
høstet på de vest- og sydvestvendte marker, hvor jordbunden er kalk- og
lerholdig.
Druerne er alle høstet ved håndkraft. Ved høsten lægges druerne i små
bokse for at skåne dem og bevare dem hele, inden de ankommer til vineriet.
Ved ankomst til vineriet afstilkes drueklaserne og presses forsigtig. Herefter
starter gæringen, som finder sted i rustfri ståltanke med drueskallerne i cirka
50 dage, idet vinen overpumpes for at bevare den optimale
gæringstemperatur.
Den malolaktiske gæring finder ligeledes sted i ståltanke, og endelig modner
vinen i mindst 24 måneder på 50 hl. fade af fransk eg.
Om Producenten
Pier Paolo blev født ind I en familie af vindyrkere og han fandt hurtigt selv en
interesse og kærlighed til landbrug herunder dyrkning af vin. I en tidlig alder
begyndte han at plante vinstokke.
På et tidspunkt besluttede han sig for at overføre sin passion for vinstokkene
til produktion af vin.
I dag – efter mere end 15 år – producerer Pier Paolo og han hustru Sara vine
af stor kvalitet fra Piemonte.
Pier Paolo har lagt navn til vores Il Paolo vine.

