Ponte Lungo - Mio Silenzio Grande Edizione 2015

Årets sandsynligvis største vinnyhed er netop landet!
Dette er en særudgave - ekstra koncentreret, ekstra juicy og lækker version af storsælgeren Mio
Silenzio.
Ponte Lungo har i årevis bevæget sig væk traditionernes jerngreb i en konstant søgen på én ting:
Den ultimative smag.
Mio Silenzio Grande Edizione er den nye krone på værket!
For at få en vin med endnu mere overdådig frugt og drikkeglæde, har vinmageren udset sig marker
med tudsegamle vinstokke i både Toscana og Puglia. Vel at mærke marker, der ligger uden for de
"gamle" vindistrikter, hvor markerne er så dyre, at vinen ville have kostet det dobbelte.
Blendet er højst usædvanligt - men for pokker, hvor er det godt sammensat!
Fra Toscana bruges Sangiovese og Montepulciano - to kraftfulde druer, der er med til at
give vinen rygrad og seriøsitet.
Fra Puglia kommer de mest solmodne Primitivo- og Merlotdruer, Ponte Lungo kunne opdrive. De
giver vinen enorm blødhed og en lang, lang smag der hele tiden byder på nye nuancer af modne
bær.
Grande Edizione har både frugt og rygrad til et godt måltid mad, men idéen bag Mio Silenzio har
altid været at lave en vin, der smager lige godt før, under og efter maden.
Med andre ord en vin, der er optimal til både mad og meditation. Den filosofi fører den nye
Grande Edizione helt til dørs!
Vi har skaffet en palle Mio Silenzio Grande Edizione til verdens laveste pris!
Køb 12 flasker og få dem leveret fragtfrit til døren.
98/99 point fra Luca Maroni
"One of Italy's best red wines this year".

5 stjerner + KANONVIN TIL SPOTPRIS fra Vinhulen
"Violet. Duften er intens og kraftig med mørke kirsebær og krydderi i behagelig duft. Smagen er
ganske diskret sødmefuld efterfulgt af tæt, tæt kirsebærfrugt, krydderi, fast frugtsyre og nerve.
Virkelig potent og imponerende lille frugtbombe med en spids af alkohol – dog uden betydning. Fin
blødhed sammen med bittertoner og lette tanniner. Kanonvin til spotpris – fremragende til prisen".
5 stjerner fra Flaskehalsen
"Når man taler blends, så er det ofte en vin, der er skabt på et par forskellige druesorter fra samme
område. Her har vi, hvad vi kan kalde et multi-blend, for ikke nok med, at der er tre druesorter
involveret, så kommer druerne også fra tre vidt forskellige områder i Italien. Det giver naturligvis en
rigtig god mulighed for at sammensætte præcis den smag, man ønsker, men det betyder også, at der
bliver gået på kompromis med både druernes og områdernes særpræg. Vinen er mørk, som man kan
forvente af en Primitivo fra Puglia, den er blød, som man kan forvente af en Merlot fra EmiliaRomagna, og den er krydret, som man kan forvente af en Sangiovese fra Toscana".

Om vinen

Det usædvanlige blend i Mio Silenzio Grande Editione har kun ét formål: At opnå den perfekte smag!
Toscanske vine mangler ofte blød og dyb frugt, og syditalienske vine mangler ofte rygrad og en lille
bitte smule friskhed i den bløde smag.
Derfor har producenten brugt druer fra sine bedste marker i begge regioner.
Sangiovese og Montepulciano giver sprødhed, elegance og stor kraft - netop som man kender fra de
store vine i Toscana og Abruzzo.
Primitivo og Merlot er to af Italiens mest frugtrige druer, og giver varme og uendelig dybde.
Når de bedste vinmarkers bedste druer behandles pænt og slutteligt afrundes nænsomt ved 10
måneders fadlagring, så opstår der altså magi!
Druer: Sangiovese, Primitivo, Merlot, Montepulciano
Vingård: Ponte Lungo
Område: Italien
Land: Italien
Årgang: 2015
Alkohol: 14%
Drikkes bedst: 2018 - 2023
Lagring: 10 måneder på små egefade

Om vingården

Pontelungo forsøger med sine vine - at gå i en anden retning, end de fleste andre italienske
producenter. Mikroproducenterne i Italien forsøger ofte at ramme den samme klassiske stil, som
deres forfædre har frembragt og afholdt i generationer.
Pontelungo ser sig derimod overhovedet ikke tilbage, men forsøger tværtimod at ramme en

moderne, ekstremt frugtrig stil, som en stor procentdel af vinpublikummet efterspørger, men har
svært ved at finde.
Pontelungo har i årevis arbejdet for at opnå fyldigere og mere frugtrige vine, end de ellers så ranke
toscanske madvine. Resultatet er blevet bedre år for år.

