Molino Barbera d’Alba Superiore
Från en vingård i Treiso med anor från 1950-talet kommer här ett otroligt välbalanserat vin
gjort på druvan Barbera. Makat vinet har givetvis producenten Agricola Molino gjort.

TYP:

Rött vin

PRODUCENT:

Azienda Agricola Molino

LAND:

Italien

URSPRUNG:

Piemonte

ÅRGÅNG:

2018

ALKOHOLHALT:

15 %

STORLEK:

750 ml

ARTIKELNR:

50645

DRUVA:

Barbera (100%)

PASSAR TILL:

Lamm, Nötkött, Ost

MÄRKNING:

ANTAL PER KOLLI:

SOCKERHALT:

189 kr

Karaktär

Om producenten

Vacker rubinröd färg i glaset. Doften är intensiv och fruktig
med inslag av vårblommor. I gommen breder vinet ut sig och
bjuder på god rondör och hög fruktkoncentration. I avslutet
finns en viss angenäm kryddighet.

Azienda Agricola Molino är ett ungt företag byggt av
människor med lång erfarenhet i vinvärlden. 1991 köpte
Virgino Molino från San Damiano d’Asti tillsammans med
sina söner Tommaso, Franco och Dario en liten bit mark i
Treiso och på den vägen är det. Dario stod snart med en
rejäl utbildning i önologi medan bröderna tog sig an skötseln
av vingården. 2013 anslöt minstingen Marco till övriga
familjen. Marco hade studerat statskunskap och därför var
det kanske logiskt att han fick ta ansvar för att marknadsföra
familjens viner utomlands.
Idag består Azienda Agricola Molino av 16 hektar vingård.
Arbetet i odlingarna leds av Franco, som är en varm
anhängare av low impact farming. Vingårdarna, väl
inbäddade i omgivande skogar och natur för att optimera
den biologiska mångfalden, återfinns i trakterna av Treiso,
Guarene och Costigliole d’Asti. För bara några år sedan
hade få hört talas om den här unga och ytterst målmedvetna
producenten. Idag haglar de positiva omdömena och
toppnoteringarna över Agricola Molinos barbaresco- och
barberaviner. Vi är minst sagt nöjda med att ha dem ombord
på Terrific Wines-tåget.

Passar till
Nötkött men även till lite kryddigare maträtter.

Vinifikation
Sen skörd.
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