The Blend Il Bello Rosso 2018

Topanmeldt italienske Blend med hele 2 x 99 point!
En vin med to gange 99 point ikke noget man ser hver dag.
Vi kan dog præstere det med dagens vin, som får 99 point fra både Luca Maroni og Italian Wine
Guy.
Her er der virkelig tale om en vin som sprænger rammerne for "Value for Money"
Wow for en vin og en helt klar og oplagt kandidat til årets rødvin.
Vinen er så gennemsyret Italiensk på den gode måde.
Masser af solmoden frugt - mørke bær - og en balance som fuldender den runde dejlige vin.
Pas på, for flasken bliver hurtig tom.
Køb 12 flasker og få dem leveret fragtfrit til døren.
99/99 point fra Luca Maroni
"Sensations: at these levels of concentration and softness, at these levels of winemaking purity,
every note that this marvellous wine brings to mind is the elegance and the aroma of its native
grape. An extractive consistency with notes of blackberry jam and a sweetness of oak scents
wrapped in pure candy icing. A wine of nature and great winemaking technique makes it superfine"

Om vinen

Denne vin er et unikt blend af de 3 kendte italienske druer Sangiovese, Nero d'Avola og Corvina.
Høstet fra de områder i Italien hvor druerne gør sig bedst, Sangiovese-druen i Toscana, Corvina-

druen i Veneto og Nero d'avola fra Sicilien og derefter gæring og modning på ståltank, hvilket giver
en mørk og kraftig vin som er blødt afrundet. Her er masser af mørke bær i den intense og
afrundede smag, som er behagelig og meget rund.
Druer: Sangiovese, Nero d´Avola og Corvina
Vingård: Riolite Vini
Område: Toscana, Veneto og Sicilien
Land: Italien
Årgang: 2018
Alkohol: 14%
Drikkes bedst: Nu og 2-3 år frem
Lagring: 6 måneder på fad 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.

