Risveglio 72100 Negroamaro 2015

Så har vi fået fat i en palle af den nye årgang af denne forrygende rødvin, som Gambero
Rosso tidligere har udråbt til Syditaliens bedste vinkøb!
Dette er en urimelig lækker Negroamaro til en helt fantastisk lav pris. Denne nye årgang har
allerede fået Finansbureuaets topkarakter, som er 6 af 6 stjerner og vi er ikke i tivil om at de
andre anmeldere også kvitterer med topanmeldelser til denne årgang. De elskede nemlig den
forrige årgang, som du kan se længere nede på siden.
Vi kan tilbyde dig denne dejlige vin til kun 65 kr. Slå til før pallen er tom!
Denne flotte rødvin har en rubinrød farve med violette nuancer. Aromaer af modne kirsebær
og solbær, samt hints af peber, vanilje og kaffe. Den store, saftige og rige frugt er drivkraften i
denne vin, som giver virkelig meget for pengene. Eftersmagen er lang, frugtrig og sødmefuld.
Dette er bare en vin, som du ikke må gå glip af!
Køb 12 flasker og få dem leveret fragtfrit til døren.
6/6 stjerner fra Finansbureauet
"Sikkert hit i form af en syditaliensk Negroamaro med indsmigrende kirsebærnæse og cremet mund
med bløde tanniner, som omfavner vinens flamboyante noter af kakao, vanilje og solbær i skøn
forening. Fantastisk køb til prisen."
Anmeldelser af 2013 årgangen:
6/6 stjerner fra Finansbureauet
"Syditaliensk storcharmør med let støvet næse og let sødmefuld munde med righoldige mængder af
brombær og kirsebær og subtilt præg af vanilje, lakrids og røg i den lange intensive eftersmag.
Super lækker sag."
6/6 stjerner fra Erik Mortensen
"Det er altid interessant at følge flere årgange af en vin. I fjor fik 2012 ”72100” højeste prædikater,

og niveauet holder i 2013. Det er fortsat en herlig vin, som der med fornøjelse kan investeres i."
5/5 stjerner fra Vinavisen
"Flot rødvin - en "tredimensional vin", lød det fra smagebordet. Den fylder munden med blød og
afrundet frugt - sorte bær, blommer, chokolade, krydderier"
5/6 stjerner fra Flaskehalsen.nu
"...72100 er en helt forrygende vin, der står flot frem med en dyb og frugtrig kulør og smag, og den
fyldige Negroamaro-frugt brænder igennem hele vejen fra duft til eftersmag. Det er fløjlsblødt og
charmerende på en lidt tung måde, og det er ganske sikkert, at nogle vil finde vinen for sød og
velour-agtig. Men i vores smagepanel er der en udbredt opfattelse af, at velour er kommet for at
blive, og vi er henrykte over denne vin. Den udstråler alt det bedste fra Puglia, og den får det
optimale ud af den fornemme Negroamaro-drue, så hvis du er med på velour-vognen, så er det bare
afsted til nærmeste webshop og få bestilt en røvfuld 72100’er"
3/3 stjerner fra Vinhulen
"Kanonvin til spotpris - fremragende til prisen" VinHulen.dk; "Violet. Duften er varm og parfumeret
med brusende sødme stigende op fra glasset sammen med mørk blomme, vingummibamser og
lækker, lækker duftindtryk. Smagen er ganske let sødmefuld og smager vingummibamser, blomme
med fin frugtsyre og bid. Fyldig og blød og efterhånden åbnes for krydrede noter. Bedst til mad
p.g.a. syre og syrlighed, men vinen er faktisk rigtig charmerende med rette bid og nerve. Kanonvin
til spotpris - Fremragende til prisen."

Om vinen

Vinen kommer fra Brindisi i Apulien. Derfra navnet `72100`, som er postnummeret. Den er
produceret af 100% Negroamaro druer fra over 100 år gamle vinstokke. Negroamaro druen
stortrives i Syditaliens varme sol, og det kan smages i denne vin. De gamle vinstokke yder ikke en
særlig stor mængde druer, men druer med masser af koncentreret frugt. For at bevare så meget
frisk frugt i vinen som muligt, så har vinen kun lagret 3 måneder i egefade, men til gengæld helt nye
egefade, som har givet vinen noter af vanilje og kaffe. Derefter har vinen lagret 12 måneder i
ståltanke. 13,5% alkohol.
Denne flotte rødvin har en rubinrød farve med violette nuancer. Aromaer af modne kirsebær og
solbær, samt hints af peber, vanilje og kaffe. Den store, saftige og rige frugt er drivkraften i denne
vin, som giver virkelig meget for pengene. Eftersmagen er lang, frugtrig og sødmefuld.
Server vinen ved 16-17 grader til retter med f.eks. pasta, pizza, svinekød, grillkød eller vildt.
Muligvis den bedste vin vi har til prisen i vores sortiment! 72100 Negroamaro tilbyder intens og
fyldig frugt til en yderst fornuftig pris
Druer: 100% Negroamaro
Vingård: Risveglio
Område: Apulien
Land: Italien
Årgang: 2015
Alkohol: 13,5%
Drikkes bedst: Nu og 4-5 år frem

Lagring: 3 mdr i nye fade og 12 mdr i ståltanke

Om vingården

Risveglio er en sammenslutning af mindre vingårde i området, som er gået sammen om at lave vin,
og de har bygge et nyt top moderne vineri. Risveglio betyder meget passende "opvågning". Risveglio
råder over ca. 150 hektar, beplantet med primært Negroamaro, Primitivo og Malvasia.

