Borgo Al Pascolo Chianti Nuova Generazione 2020

Her serverer vi en Charmerende Chianti-frugtbombe med 99 point til vanvittig lav pris!
Dette er en moderne fortolkning af en gammel klassiker fra Chianti og du bliver ikke skuffet.
Italian Wine Guy og Luca Maroni er vilde med resultatet og giver henholdsvis 99 og 98
point!
Der er er her tale om en rigtig frugtbombe med masser af smag og dejlige sødmefulde noter.
Druerne til denne vin kommer Panzano i Chianti fra syd-vest vendte marker der ligger omkring
300 meter højde over havets overflade.
Høsten foregår så sent som muligt, så druerne er optimalt modne og mange af druerne, når
at blive let indtørrede inden høst.
Det giver fylde og sødmefuld frugt, lidt a la stilen i Ripasso- og Amaronevine.
Vinen dufter skønt af moden sødmefuld mørk frugt!
Køb nu til vanvittig lav pris!
Køb 12 flasker og få dem leveret fragtfrit til døren.

Om vinen

Druerne til denne vin kommer Panzano i Chianti fra syd-vest vendte marker der ligger omkring 300
meter højde over havets overflade.
Høsten foregår så sent som muligt, så druerne er optimalt modne og mange af druerne, når at blive
let indtørrede inden høst. Det giver fylde og sødmefuld frugt, lidt a la stilen i ripasso og

amaronevine.
Vinen lagres 6 måneder på fade og 6 måneder på flaske inden den kommer på markedet. Vinen
dufter skønt af moden sødmefuld mørk frugt; blommer, sorte kirsebær, brombær.
Druer: Primært Sangiovese
Vingård: Riolite Vini
Område: Toscana
Land: Italien
Årgang: 2020
Alkohol: 13%
Drikkes bedst: Nu og 2-3 år frem
Lagring: 6 måneder på fade og 6 måneder på flaske

Om vingården

Allerede fra 1800-tallet var familien Bernabei involveret i vinens verden. Familiens rødder stammer
fra Toscana - helt præcist fra 1837 i byen Poggibonsi. Efter endt universitetsuddannelse som
vinmager/ønolog begyndte Franco Bernabei at arbejde den berømte vingård Ruffino i Toscana,
herefter fungerede han som vinmager og konsulent for flere store producenter.
Efterfølgende grundlagde Franco Bernabei Riolite Vini i 1996. Idag arbejder han og sønnen Matteo
sammen med lokale producenter i flere italienske vinregioner. De let tilgængelige og drikkevenlige
vine, rammer præcis hvor mange danske ganer forestrækker det. Dejlig meget frugt, og en god
fadlagring. Luca Maroni bekræfter dette, med en række meget flotte anmeldelser af Rilote Vini´s
vine.

