Paolo Scavino Barolo Bricco Ambrogio
Italia / Piemonte / Piemonte

I 1921 grunnla Paolo Scavino eiendommen i Castiglione Falletto, i hjertet av Langhe-området. Dette er det
mest kjente området i Piemonte, og her lages de berømte Barolo-vinene. Vingården eies og drives i dag av
Paolos sønn, Enrico, og hans to døtre Enrica og Elisa.
Paolo Scavino har lenge blitt regnet som en av de aller beste produsentene og innovatørene i sitt område.
Hans Baroloer er nydelige og fruktige, og helt annerledes enn den mange av de tradisjonelle vinhusene lager.
Druene vokser i jordsmonn dominert av kalkholdig mergel og kalksten i området Roddi i Barolo. Druene høstes
i begynnelsen av oktober.
Bricco Ambrogio er en ukjent, men fantastisk cru. Dette er en liten vinmark på tilsammen 2 ha, der Scavino eier
hele. Vinrankene ble plantet i 1965-1970-1972-1977-1999 og 2002.
Sørvest beliggenhet, 250-280 m.o.h. I dette området er det lange tradisjoner for å lage de aller beste vinene,
og det er kun midt i åssiden der lyset og jordsmonnet er aller best at vinbøndene planter denne vanskelige og
delikate druen, som skal brukes til de aller beste vinene, nemlig Barolo!

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOCG

Produsent

Paolo Scavino

Årgang

2013

Druetyper

100% Nebbiolo

Vinifikasjon

Maserasjon og gjæring foregår på roterende temperaturkontrollerte ståltanker.
Malolaktisk gjæring på eik.

Lagring

Vinen ligger så på fransk eik, barrique, i 1 år og 40 hl fat i 1 år, deretter 12
måneder på flaske før den slippes på markedet.

Analyse

Alkohol: 14,5 %

Holdbarhet

Lagringspotensiale 12 - 15 år

Karakteristikk

Meget rik, moden og fyldig med aroma rik på plommer, nektariner og rosebusker.
Preg av moden frukt i smaken. Fløyelsbløte tanniner med lang, fruktig ettersmak.

Serveringstemperatur

16-18° C

Passer til

Passer ypperlig til rødt kjøtt, lam, små- og storvilt.

Webside

www.paoloscavino.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

1,5 L

5761905

2536258

kr. 1 449,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

3

Bestillingsutvalg

121179
Status: Skaffevare

Sukker: 2,9 g/l

Syre: 5,9 g/l

Høyoppløselig bilde

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her:
· https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen ·
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