Le Tense Sassella

PRODUCENT: Nino Negri
LAND/REGION: Italien / Lombardiet
ARTIKELNR: 32341
PRIS: 199,00 kr
VINSTIL: Rött / Strama & nyanserade
DRUVOR: Nebbiolo (Chiavennasca)
ÅRGÅNG: 2018
ALKOHOL: 13,5 % vol
SOCKERHALT: 3 g/l
LAGRING: Vinet har god lagringspotential, mellan 5-7 år är optimalt.
FÖRSLUTNING: Naturkork

BESKRIVNING AV VINET:
Le Tense är gjort på 100 % Nebbiolo. Druvorna skördas för hand i början
av oktober och vinifieras under temperaturkontroll, där druvmusten först
ligger i ståltank, därefter låter de lagra 2/3 av vinet i gamla fat och
resterande på mindre franska fat i 20 månader. För att få fram den typiska
smaken laborerar Nino Negri med en bra mix av nya franska och
amerikanska fat, fat som har ersatt de stora gamla faten som tidigare
kännetecknade vingården. Vinet känns moget i stilen med inslag av
hallon, körsbär, nypon, kanel, kakao och rosor. La Tense uppvisar ett bra
djup med lång eftersmak av kryddor och katrinplommon som avslutas
med bra tanninstruktur. Under 1600-talet vaktades vinrankorna för att
undvika att någon obehörig skulle skada rankorna. Vinmakare Danilo
Drocco berättar mer i detalj om Le Tense i denna video.

MATCHA TILL:
Serveras vid 16-18º C till grillat eller rätter av lammkött, vilt– eller nötkött.
Fungerar även utmärkt till lagrade ostar.

Vingården Nino Negri påbörjade sin bana för mer än 100 år sedan,
där generation efter generation har jobbat hårt för att uppvisa
dagens höga kvalitet. Enligt dem själva är hemligheten utöver hårt
och beslutsamt arbete att alltid ligga i framkant när det kommer till
teknologi. Totalt äger de 31 hektar i de mest prestigefulla
områdena, områden som Sassella och Fracia. Le Tense produceras
i Valtellina, norr om sjön Como i provinsen Sondrio. Odlingarna är
skyddade från de kalla nordliga vindarna av de höga bergskedjorna
och får bra med sol under hela dagen. Uppkomsten av deras unika
vin kan delvis härledas till jordmånen som är torr med större
vinblock, det är därför inte ovanligt att se vinrankor som slingrar sig
mellan stenarna i området. Le Tense betyder ”skyddad”.
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