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Ukens anbefaling:

Enkeltvinsmarksvinene til 
Produttori del Barbaresco 
har kommet i 
2015-årgangen og er 
bedre enn noensinne.
Nytt på polet i mars er de ni enkeltvin-
smarksvinene til Produttori del Barba-
resco, trolig verdens beste vinkoope-
rativ.

Vinene er bare blitt bedre og bedre 
opp gjennom årene – og med 
2015-årgangen når de nye høyder. I 
motsetning til 2013- og 2014-årgangene 
som begge krever betydelig lagring, er 
2015-variantene mer åpne og oppsikts-
svekkede gode å drikke nå, samtidig 
som lagringspotensialet også er til 
stede. Det ryktes også at 2016-vinene 
til Produttori skal være strålende, men 
lagringskrevende.

Når det gjelder de ni 2015-vinene er 
alle knallbra – skjønt min favoritt er 
Paje som formelig oser av frukt og 
eksotisk treverk og er nesten uimotstå-
elig å drikke nå. Ovello har enorm kon-
sentrasjom, men er foreløpig litt lukket 
i lukten, men kommer til å åpne seg når 
den får noen år i kjelleren.

Som Paje har også Muncagota fantas-
tisk lukt, stor konsentrasjon og nydelig 
balanse. Montefico er den mest konsen-
trerte av vinene – og trenger noen år til 
for å vise sitt beste.

trb@rogalandsavis.no

Bedre enn noensinne

Vinene til Produttori del Barbaresco er fantastiske i 2015-årgangen.  Foto: Tore Bruland

11718301 Prod. del 
Barbaresco Paje 

Riserva 2015 (Piemonte, 
Italia) kr 499,90 (BU)
Lys rødbrun farge. Lukter 
av kirsebær sammen med 
lyse blomster eksotisk 
krydder og tre. Stor kon-
sentrasjon og smaker av 
syrlig morellkirsebærfrukt 
sammen med hint av 
lakris og en god dose 
mineraler. Godt med tan-
niner og heftig syre i 
avslutningen.

5169801  
Dom. Horgelus 

Colombard Sauvignon 
2019 (Côtes de  
Gascogne, Frankrike) 
kr 121,90 (BA)
Ukens anbefaling er en 
meget god billigvin fra 
Côtes de Gascogne i 
Sør-Frankrike laget av 
75 prosent colombard 
og resten sauvignon 
blanc. Lys gulfarge og 
lukter av solbær, stik-
kelsbær og urter. Lett 
og delikat i smaken. Det 
går i sitrus sammen 
med solbær og urter før 
den avslutter med god 
syre. Kanskje litt drops-
aktig, men god, lett og 
enkel – og billig.
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11718401 Prod. del 
Barbaresco Ovello 

Riserva 2015 (Piemonte, 
Italia) kr 499,90 (BU)

Lys rødbrun farge. Nokså 
lukket i lukten der det går 
i moden kirsebærfrukt 
sammen med nøtt og lær. 
Stor konsentrasjon og 
smaker av syrlig brin-
gebær- og kirsebærfrukt 
sammen med kalkaktige 
mineraler, en god dose 
tannin og strålende syre. 

6

95

11718101 Prod.  
del Barbaresco 

Muncagota Riserva 
2015 (Piemonte, Italia)  
kr 499,90 (BU)

Lys rødbrun farge. Lukter 
av intens kirsebærfrukt 
sammen med lær, krydder 
og treverk. Stor konsen-
trasjon og smaker av  
syrlige kirsebær sammen 
med tre, lær og mineraler. 
Nokså voldsomme  
tanniner og heftig syre.
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11718001 Prod.  
del Barbaresco 

Montefico Riserva 2015 
(Piemonte, Italia)  
kr 499,90 (BU)
Nokså lukket i lukten der 
det går i forsiktig kirsebær 
sammen med lær og 
mineraler. Enorm konsen-
trasjon og smaker av 
syrlig kirsebærfrukt 
sammen med, nøtt, tre og 
mineraler. Lang ettersmak 
med heftige tanniner og 
massiv syre.
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Terningkast er gitt i forhold til kvalitet og pris. Poeng: 50-59: Svært dårlig vin. 60-69: Ikke noe bra dette heller. 70-79: Helt grei vin. 80-85: Godt nok. 86-89: Nå begynner det å bli meget bra. 90-95: Svært bra vin. 96-100: Eksepsjonell vin, blant de beste i verden.
Ba: Basisutvalg. Bu: Bestillingsutvalg. pa: Partivare.


