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Massolino Single Vineyard Barolo Margheria 2013
Från en av de viktigaste vingårdarna i Serralunga släpper vi nu Massolinos Margheria 2013. Vingården är cirka 1,5
hektar och ligger 340 meter över havet. Det här är ett komplext och balanserat vin med lång smak. 144 flaskor finns
tillgängliga på Systembolaget från och med 22 november.
Under de två senare veckorna i oktober skördades druvorna för hand och fick sedan jäsa under cirka tre veckor innan det lagras
på stora traditionella bottis i 30 månader. Efter buteljering vilar vinet på flaska i ytterligare ett år innan det släpps. Det var inte
givet att årgång 2013 skulle bli så omskriven som den sedan blivit men det har visat sig att Barolo från 2013 visat upp både
tillgänglighet, komplexitet och lagringspotential. Årgången har med facit i hand lyfts fram som en klassisk årgång, speciellt för
toppviner. Tack vare selektering av druvor och en försäkran om att enbart den bästa frukten fick jäsa har Massolino lyckats att
leverera ett vin med mycket liv, uttryck och fin struktur. Vingården Margheria har framför allt sandjord viket skapar detta
underbart eleganta och finstämda vin med nyanserade toner som hör till en klassisk Barolo.
Med en lång och anrik historia som startade i Serralunga d’Alba 1896 har familjen Massolino skapat viner från Piemonte av
högsta klass. Det finns inget i arbetet från vingården till den slutliga flaskan som inte hanteras minutiöst av familjen. Idag är
Massolino kända som en av topproducenterna i Piemonte som skapar eleganta och komplexa viner med stort djup och
finess. Samtliga av deras viner uppvisar en stor smakrikedom och komplexitet.
144 flaskor Barolo Margheria släpps 22 november på Systembolaget
Massolino Barolo Margheria 2013
Pris: 649 kr
Artikelnummer: 90038-01
Volym: 750 ml
Alkoholhalt: 14 %
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