
"Tredici" Colline Novaresi DOC, Cascina Montalbano

Ett slankt, syrarikt, elegant vin på i huvudsak Nebbiolo men med tillägg av Croatina.
Stilen ligger någonstans mellan nebbiolobaserade viner från Valtellina och
motsvarande viner från Langhe, det vill säga slank frukt i mineralisk tappning med
både röda och blå bär, frisk syra och integrerade tanniner. Något lättare än en
Barbaresco, men med lite mer kraft än ett traditionellt vin från Sassella i Valtellina.
Ett mycket komplext och aptitretande vin.

Årgång 2013
Druvsort 85% Nebbiolo och 15% Croatina
Alkoholhalt 13%
Produkttyp Rött vin
Ursprung Colline Novaresi DOC
Producent Cascina Montalbano
Altitud 430 meter över havet
Jordmån Stenig jord med inslag av porfyr. 
Skördeuttag 20 hektoliter per hektar
Skörd För hand
Jäsning & maceration Jäsningen sker utan tillsatta jäststammar och utan temperaturkontroll
Utveckling och lagring Vinet slutlagras i gamla ekfat i 2 år och 1 år på flaska

Kommentar

Färg: Ljus tegelfärg
Doft: Frisk och fruktig doft av körsbär, nypon och örter.
Smak: Frisk smak av körsbär, nypon och jordgubbar. Vinet har en vital syra som integrerar väl med de eleganta
tanninerna och den mera fruktdrivna stilen i detta vin.

Cascina Montalbano
Cascina Montalbano är Alessandro Cancellieres skapelse som år 2003 köpte denna vinegendom i Boca, driven
av sin dröm att bli en av vinodlarna i denna mytomspunna region i Alto Piemonte. Vingården är ynka 1,5 hektar
och den totala produktionen är endast 5.000 flaskor per år. Jordmånen består av rosa porfyr, en vulkanisk bergart
som innehåller en stor andel av olika mineraler, som i sin tur bidrar till de höga syrorna i vinerna från Cascina
Montalbano. Vinerna framställs utan tillsatt jäst och utan temperaturkontrollerade jäsningskärl. Således framställs
de med så liten påverkan som möjligt, och endast en liten del kopparsulfat används i vingården vid behov.
Vinerna lagras i källaren urgröpt ur berggrunden med anor från 1600-talet, och som idag stoltserar som ett
kulturarv. Vingården är planterad med nebbiolo, vespolina novarese och croatina. Endast gamla, stora ekfat
används för slutlagringen av vinerna Colline Novaresi DOC och Boca DOC. 
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