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San Giuseppe:  
Morellino di Scansano DOCG 
 
San Giuseppe gård, et gammelt stenlandskab i 
Fattoria Mantellassi ejendom, giver sit navn til 
denne Morellino di Scansano D.O.C.G. 
udvælgelse. Efter årgangen i januar måned 
udvælges og ældes årets bedste partier 
Morellino i små franske egetræ tønder i cirka 
seks måneder. Efter 2-3 måneders aldring af 
flasker kan denne vin prale med fremragende 
organoleptiske egenskaber: en overlegen glat 
og afbalanceret vinbuket og en behagelig frisk 
smag. 
 
TEKNISK DATABLAD 
 
GRUPPER: 85% Sangiovese, 10% Cabernet 
Sauvignon og 5% Ciliegiolo 
OPRINDELSE: Magliano i Toscana 
VINEYARD: Hillside med kalkholdig vulkansk 
tufa jord. Drueudbytte: 8.000 kg pr. Ha 
VINIFIKATION: Traditionel rødvinvinificering i 
rustfrie ståltanke 
Aldring og færdigbehandling: seks måneder i 
små eg tønder, efterfulgt af flere måneders 
flaske aldring	



	

Querciolaia:  
Alicante Maremma Toscana DOC 
 
Alicante var en af de første druesorter, der blev 
plantet i Fattoria Mantellassi. Fundet i hele 
Spanien, hvor det er kendt som Granaxa, og i 
Frankrig som Grénage, denne sort har mange 
biotyper. 
Det ankom sandsynligvis i Magliano i Toscana og 
Scansano bjergskråninger under den spanske 
besættelse i 1600. Querciolaia blev først 
produceret i 1977 og er en vin med en lang 
kælderliv og fremragende organoleptiske 
egenskaber. Det er almindeligt værdsat for sin 
sammensatte buket og sin varme, ujævn, glat og 
fløjlsagtig gane. 
 
TEKNISK DATABLAD 
 
GRUPPER: 100% Alicante 
OPRINDELSE: Magliano i Toscana 
VINEYARD: Hillside med kalkholdig vulkansk tufa 
jord. Drueudbytte: 5.000 kg pr. Ha 
VINIFIKATION: Traditionel rødvinvinificering 
med langvarig maceration på skindene 
ALDER OG AFSLUTNING: Tretten til seksten 
måneder i barrierer efterfulgt af flere måneders 
ældning af flasker 
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Le Sentinelle:  
Morellino di Scansano DOCG Riserva 
 
Le Sentinelle er toppen af linjen i Fattoria 
Mantellassis Morellino di Scansano D.O.C. 
produktion. Det får sit navn fra en 2,5 ha 
bakket vinmark, hvor druerne dyrkes. 
Denne vin er produceret med Morellino 
druer: en autoctonous Sangiovese klon, der 
gav sit navn til DOC appellation. 
I samarbejde med Vivai Cooperativi Rauscedo 
gennemførte Fattoria Mantellassi et 
klonudvalg af sorten Morellino i vinmarken Le 
Sentinelle. 
Takket være dette initiativ blev de tre 
Sangiovese-Morellino-kloner i Italien officielt 
anerkendt for første gang. 
 
TEKNISK DATABLAD 
 
DRIFTER: 85% Sangiovese, 15% Alicante 
OPRINDELSE: Magliano i Toscana 
VINEYARD: Hillside med kalkholdig vulkansk 
tufa jord. Grapudbytte: 5.000 kilo pr. Ha 
VINIFIKATION: Druer er omhyggeligt 
udvalgt. En traditionel rødvinsvinificering i 
tanke med små kapaciteter med langvarig 
maceration på skindene følger 
Aldring og færdiggørelse: 20 måneder i 
franske eg barriques, efterfulgt af flere 
måneders ældning af flasker 
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Anniversario:  
Morellino di Scansano DOCG Riserva 
 
Denne Riserva produceres med 85% Morellino-
Sangiovese druer og 15% Cabernet Sauvignon. 
Det er et udvalg, der blev aftappet for første 
gang i 2010 for at fejre 50-årsjubilæet for 
grundlæggelsen af godset. Denne vin ældes i 20 
måneder i franske eg-barriques og i 6 måneder 
på flaske. Fyldig og glat med sin røget smag af 
moden frugt og kakao er det en fornøjelse for 
ganen. Stor og lang er den perfekt, hvis den 
matches med vildt, rødt kød og krydret ost. 
 
 
TEKNISK DATABLAD 
 
DRIFTER:  
85% Sangiovese, 15% Cabernet Sauvignon 
 
ALDRING OG FÆRDIGBEHANDLING:  
20 måneder i franske eg barriques, efterfulgt af 
flere måneders flaske aldring	



Donna Olimpia 1898 - Tageto 
Producent: Donna Olimpia, Bolgheri 
Årgang: 2013 
Alkohol: 13,5% 
 

Vinhuset - historie: 
Meget af jorden i Bolgheri blev drænet i 1800tallet til landbrugsjord og en af de 
helt store jordbesiddere, Gherardo della Gherardesca, byggede et mindre slot og 
forærede det til sin kone, Donna Olimpia, i året 1898, for at markere 25-årsdagen 
for deres ægteskab. Deraf gårdens navn.  
I dag drives vingården af Guido Folonari, der er en af arvtagerne til den kendte 
Ruffino-familie, kendt for storproduktion af Chianti-vine. Efter en splittelse i familen  
i 1999 besluttede Guido sig for at finde nye ”græsgange”. Han vidste egentlig 
ikke, hvad han præcist skulle kigge efter, men det skulle være steder som 
begejstrede ham. På ganske kort tid fandt han hele tre steder, som levede op til 
hans kriterier. Det var Donna Olimpia 1898 i Bolgheri, Tenuta d’Illuminata i 
Piemonte og Tenuta San Giorgio i Toscana. Hermed skriver Guido sig ind som 
producent af ”The three killer B’s”; Brunello, Barolo og Bolgheri! Det er i fint 
selskab med berømte producenter som Antinori og Gaja, som også har vingårde i 
alle tre distrikter. 
Donna Olimpia har ca. 60 hektarer vinmarker, heraf 45 hektarer med nye 
beplantninger. Der er bygget en ny og moderne kælder på 5000 m² designet til at 
være energibesparende og med en minimal miljøbelastning. Kælderen er samtidig 
udstyret med den nyeste tilgængelige teknologi, bl.a. er al belysning med LED, 
der bliver automatisk skruet op og ned afhængigt af tiden på dagen. 
Bolgheri i Toscana er Italiens vinhovedstad og selvom byen er ganske beskeden i 
størrelse, så rummer den fantastiske vinhuse som Sassicaia, Guado al Tasso og ikke 
mindst Donna Olimpia, i dag den største udfordrer til pladsen som en af Italiens 
topvine; Ornellaia. Som noget ganske specielt laves alle Bolgherivine stort set altid 
på de oprindelige franske druersorter; Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, 
Syrah og Cabernet Franc. 
 
Vin - produktion:  
Der knytter sige en historie til navnet ”Tageto”. Man mener, at Etruskerne, der 
boede her i området, lærte at dyrke vin og oliven fra ”Tagete”, et barn, som 
pludselig sprang op fra furerne lavet af en bondes plov. 
”Tageto” er produceret på Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot og Cabernet 
Franc. Høsten foregår i september, hvor druerne håndplukkes, sorteres og straks 
bringes videre til vineriet. Gæringen foregår i rustfri ståltanke hvor mosten får lang 

skindkontakt. Lagringen løber over 4-6 måneder i franske fade (50% nye og 50% ét år gamle) for derefter at lagre 
6 måneder på flaske inden frigivelse. 
”Tageto” var en stor overraskelse for os første gang, vi smagte vinen. Denne overordentlige prisdygtige vin 
oversteg langt vores forventninger om en simpel IGT vin fra Toscana. 
Helt sort i farven med lilla kanter i glasset. Stor næse, der oser af røde frugter, peperoni, chokolade og lakrids. 
Anbefales til kødretter med okse eller lam, gerne på grillen! Passer også til vildt og modne kraftige oste. 
 
Pris 1 flaske 149,-/119,- ved køb af 6 flasker. 



San Giorgio - Cacciacone 
Producent: San Giorgio, Montalcino 
Årgang: 2012 
Alkohol: 15% 
 

Tenuta San Giorgio drives i dag af Guido Folonari, der er en af arvtagerne 
til den kendte Ruffino-familie, kendt for storproduktion af Chianti-vine. 
Efter en splittelse i familien i 1999 besluttede Guido sig for at finde nye 
”græsgange”. Han vidste egentlig ikke, hvad han præcist skulle kigge 
efter, men det skulle være steder som begejstrede ham. På ganske kort tid 
fandt han hele tre steder, som levede op til hans kriterier. Det var Donna 
Olimpia 1898 i Bolgheri, Tenuta d’Illuminata i Piemonte og Tenuta San 
Giorgio i Toscana. Hermed skriver Guido sig ind som producent af ”The 
three killer B’s”; Brunello, Barolo og Bolgheri! Det er i fint selskab med 
berømte producenter som Antinori og Gaja, som også har vingårde i alle 
tre distrikter.  
Efter Guidos overtagelse blev Tenuta San Giorgio fuldstændig renoveret 
og udstyret med al den nyeste teknologi. Samtidig udskiftede de alle de 
gamle fade med nye træfade fra de bedste franske og slovenske bødkere. 
Også nye ståltanke blev installeret for at have fuldstændig styr på 
vinifikation og lagring.  
Navnet ”Cacciacone” er navnet på familien Cacciaconti, der i det 12. 
århundrede nogle af de smukkeste slotte og fæstninger i og omkring 
Siena.  
Cacciacone er produceret på druerne fra egne marker i Montalcino tæt på 
Siena. Alle stokke vokser i 350 – 450 meters højde på marker, der alle 
vender mod sydøst. Vinen er kun godkendt som ”IGT”, da vinen er 
produceret på druesorterne er Cabernet Sauvignon (50%) og Syrah (50%). 
Høsten foregår normalt i midten af oktober, og alle druer bliver 
håndplukket i små 20 kilos kurve for derefter at blive sorteret igen lige før 
selve vinifikationen. Efter endt gæring modner vinen 24 måneder på 
franske træfade, 50% nye og 50% ét år gamle fade. Herefter aftappes 
vinen, og den lagrer nu 6-8 måneder på flaske før frigivelse. 
Flot brillant med lilla toner i kanten. Der er modne mørke bær i duften, 
brombær og blåbær samt lidt kakao- og kanelnoter. Vinen slutter let 
krydret af med lidt sort peber, modne kirsebær og lidt mint, der giver 
vinen sin utrolige elegante karakter. Bør serveres ved 18 - 20° C. 
 
 
	

     
	
Pris 1 flaske 259.-/229.- ved køb af 6 flasker. 



Tamburini - Chianti Reserva 
Producent: Tamburini 
Årgang: 2015 
Alkohol: 14% 
 
Sangiovese kan være en svær drue at tøjle. Den kræver både en dygtig mand i 
marken og i vineriet. Og i dette tilfælde er det en dygtig kvinde, nemlig 
Emanuella Tamburini, der som femte generation står bag vinene i 
familiefirmaet. Hun var egentlig i gang med en uddannelse som jurist, men vin-
genet var for stærkt og hun uddannede sig i stedet til ønolog. I 2002 overtog 
hun styretøjet og brød med familiens mere end hundrede år gamle tradition 
med at sælge husets uaftappede vine til andre vinfirmaer i regionen. Emanuela 
besluttede at tappe og markedsføre vinene selv i stedet for blot at videresælge 
til andre. Og man smager straks, at det var en god beslutning! 
Familien har investeret heftigt i vingården, kaldet ”Il Castelluccio”, samt i 
markerne, som er blevet trimmet. Der produceres kun vine på omkring 25 
hektarer, men der er planer om at købe flere marker i de kommende år. 
Derudover har familien over 1000 oliventræer, hvor der produceres økologisk 
olivenolie. Porteføljen består i dag både af Chianti, Brunello, Super-Toscanere, 
Grappa og olivenolier.   
Man skal ikke altid blive drue-forskrækket, når man ser en klassiker som 
Sangiovese blandet med andre sorter. Vi er bestemt store fans af originalitet 
og egnstypiskhed, men med en drue som Sangiovese, kan det altså godt være 
et fint supplement at tilføre lidt andre sorter. At så Brunello-vinene klarer sig 
helt fint uden at blive blandet med andre sorter skyldes området, jordbunden 
samt klonen Sangiovese Grosso. Sangiovese kræver masser af varme og er 
samtidig langsom om at modne. Derfor kan vinen med højt indhold af 
Sangiovese ofte i knap så solrige og varme år give meget syrerige og 
stringente vine. Nogle producenter forlænger således macerationen for at 
vinen får mest mulig farve og styrke. Andre lader den malolaktiske gæring 
finde sted på fadene (Sangiovese nærmest ”suger” vanilje-tonerne til sig).  
Produceret på 90% Sangiovese og 10% lokale sorter, bl.a. Canaiolo og 
Colorino. Reglen for Chianti siger, at der skal være min. 80% Sangiovese i 
vinene. Der frit valg for de resterende 20%. Oftest bruges de lokale sorter, 
Canaiolo og Colorion, men også internationale sorter som f. eks. Cabernet S., 
og Merlot er tilladt. 
Billedet på etiketten er et portræt af Emanuelas bedstefar, Italo, som vinen 
også er opkaldt efter. Den ”almindelige” version er opkaldt efter faren, Mauro. 
Druerne til denne Riserva er håndplukkede og nøje sorteret i både mark og 
vineri. Emanuela holder gæringen af mosten nede ved små 25 °C, da hun 

mener det bevarer mest muligt af området originale duft og smag i den færdige vin. Først efter 24 mdr. på fade 
tappes vinen på flasker. Her ligger den yderligere 3 mdr., inden vi kan komme på markedet.  
Rubinrød farve i glasset med brunlige/teglstensfarvede kant. Godt krydret næse med klassiske Chanti-noter at 
viol, røde frugter, syrlige kirsebær, teblade og et strejf af vanilje. Virkelig stofrig vin, der samtidig er elegant og 
med god tør eftersmag. Suveræn madvin… 
En perfekt vin til de klassiske stegeretter af okse og kalv. 
 
Pris 1 fl. 149,-/125,- ved køb af 6 flasker. 



Tamburini - Il Moraccio 
Producent: Tamburini, Chianti 
Årgang: 2015 
Alkohol: 13,5% 
 
Vinhuset – baggrund: 
Tamburini-familiens landbrugshistorie går hele 5 generationer tilbage til slutningen 
af det 19. århundrede, hvor familiens kærlighed til vin- og olivendyrkning har dannet 
grundlag for deres daglige arbejde. I dag dækker gården over 50 hektar som alle er 
beliggende i det historiske centrum af Chianti i de toskanske bjerge i provinsen 
Firenze. Familiens produktion af vin og oliven er i dag kendte for deres høje kvalitet 
og traditionelle præg. Familien har investeret heftigt i markerne, som er blevet 
trimmet. Der produceres kun vine på omkring 25 hektarer, men der er planer om at 
købe flere marker i de kommende år. Derudover har familien over 1000 oliventræer, 
hvor der produceres økologisk olivenolie. Porteføljen består i dag både af Chianti, 
Brunello, Super-Toscanere, Grappa og olivenolier. 
Sangiovese kan være en svær drue at tøjle. Den kræver både en dygtig mand i 
marken og i vineriet. Og i dette tilfælde er det en dygtig kvinde, nemlig Emanuella 
Tamburini, der som femte generation står bag vinene i familiefirmaet. Hun var 
egentlig i gang med en uddannelse som jurist, men vin-genet var for stærkt og hun 
uddannede sig i stedet til ønolog. I 2002 overtog hun styretøjet og brød med 
familiens mere end hundrede år gamle tradition med at sælge husets uaftappede 
vine til andre vinfirmaer i regionen. Emanuela besluttede at tappe og markedsføre 
vinene selv i stedet for blot at videresælge til andre. Og man smager straks, at det 
var en god beslutning! 
 
Vin – produktion: 
Høsten af Sangiovese finder sted i slutningen af september og løber langt ind i 
oktober. Man skal ikke altid blive drue-forskrækket, når man ser en klassiker som 
Sangiovese blandet med andre sorter.  Og denne Il Moraccio produceret på 90% 
Sangiovese og 10% Merlot. Vi er bestemt store fans af originalitet og 
egnstypiskhed, men med en drue som Sangiovese, kan det altså godt være et fint 
supplement at tilføre lidt andre sorter. Sangiovese kræver masser af varme og er 
samtidig langsom om at modne. Derfor kan vinen med højt indhold af Sangiovese 
ofte i knap så solrige og varme år give meget syrerige og stringente vine. Nogle 

producenter forlænger således macerationen for at vinen får mest mulig farve og styrke. Andre lader den 
malolaktiske gæring finde sted på fadene (Sangiovese nærmest ”suger” vanilje-tonerne til sig). 
 
Druerne hos Tamburini bliver håndhøstede og efterfølgende gæret på rustfrie ståltanke for derefter at lagre på 
franske fade i 6-8 måneder. 
 
Vinen er rubinfarvet i farven og har en rigtig fin intens duft af vanilje og en let anelse af lakrids og egetræ fra 
fadene den har lageret på. Bliv ikke skræmt af biddet og friskheden i smagen. Det er netop dette, der gør vinen 
perfekt sammen med mad. 
Skønt at Emanuella bruger lidt Merlot til at give vinen det sidste ”pift” og bundklang i vinen. 
Prøv f.eks. vinen af til en ret med tomater og krydderurter, til hårdt grillet kød, lidt saltede pølser eller faste/tørre 
oste. Vinen står i øvrigt også rigtigt flot til de lidt stærkere retter. 
 
Pris 1 flaske 225,-/175,- ved køb af 6 flasker. 



Tamburini - Somnio Brunello di Montalcino 
Producent: Tamburini, Chianti 
Årgang: 2014 
Alkohol: 14.5% 
 
Vinhuset – baggrund: 
Tamburini-familiens landbrugshistorie går hele 5 generationer tilbage til 
slutningen af det 19. århundrede, hvor familiens kærlighed til vin- og 
olivendyrkning har dannet grundlag for deres daglige arbejde. I dag dækker 
gården over 50 hektar som alle er beliggende i det historiske centrum af 
Chianti i de toskanske bjerge i provinsen Firenze. Familien har investeret heftigt 
i vingården, kaldet ”Il Castelluccio”. Der produceres kun vine på omkring 25 
hektarer, men der er planer om at købe flere marker i de kommende år. 
Derudover har familien over 1000 oliventræer, hvor der produceres økologisk 
olivenolie. Porteføljen består i dag både af Chianti, Brunello, Super-Toscanere, 
Grappa og olivenolier. 
Sangiovese kan være en svær drue at tøjle. Den kræver både en dygtig mand i 
marken og i produktionen. I dette tilfælde er det en dygtig kvinde, nemlig 
Emanuella Tamburini, der som femte generation står bag vinene i 
familiefirmaet. Hun var egentlig i gang med en uddannelse som jurist, men vin-
genet var for stærkt og hun uddannede sig i stedet til ønolog. I 2002 overtog 
hun styretøjet og brød med familiens mere end hundrede år gamle tradition 
med at sælge husets uaftappede vine til andre vinfirmaer i regionen. Emanuela 
besluttede at tappe og markedsføre vinene selv i stedet for blot at videresælge 
til andre. Og man smager straks, at det var en god beslutning! 
 
Vin – produktion: 
Brunello di Montalcino er fyrtårnet blandt Toscanas traditionelle vine. Rødvinen 
er fremstillet på 100 % Sangiovese Grosso, som i Montalcino også kendes som 
Brunello, deraf navnet. Sangiovese Grosso er en lokal klon af Sangiovese, og 
den leverer fremragende præstationer omkring landsbyen Montalcino i 
Toscana. Sangiovese betyder ”Jupiters blod”, og er den mest udplantede blå 
druesort i Italien. Den kendes først og fremmest fra Toscana, hvor den 
anvendes til Brunello di Montalcino, Chianti og mange andre vine. 
Smagsmæssigt kan Sangiovese-vine variere meget; hos nogle vine kan smagen 
minder om kirsebærsten og læder, hos andre præges smagen af syltede 
blommer. 
Druerne er håndplukkede og omhyggeligt sorteret. Vinen har gennemgået en 
maceration, dvs. udblødning, i 10-15 dage, hvor der udtrækkes tanniner, farve- 

og smagsstoffer fra drueskallerne. Den alkoholiske gæring har efterfølgende fundet sted i temperaturstyrede 
trætanke. Efter endt gæring har vinen lagret i 5. år i franske Tonneaux (500 liters) egetræsfade. Dernæst tappes 
vinen på flaske, hvor den ligger i 8-12 måneder før frigivelse. 
Vinen har en intens, dyb rød-lilla farve i glasset. Duften er kompleks, frisk og sød med noter af blomme, kirsebær, 
brombær og hindbærsyltetøj kombineret med hints af chokolade, cigarkasse, vanilje og lakrids. Smagen er kraftig 
og fyldig på den ene side, og overraskende blød med søde tanniner på den anden side. En vin, der leverer en 
forbavsende kombination af kraft og blødhed, der munder ud i en lang, elegant og vedvarende eftersmag. 
Velegnet til rødt kød, vildt, braiseret kød og krydrede oste. Servér vinen ved 17-19 ºC.  
 
Pris 1 flaske 449,-/399,- ved køb af 6 fl.	 



Pian delle Vigne, Montalcino
Antinoris Brunello di Montalcino ejendom, Pian delle Vigne, befinder sig seks 
kilometer syd for byen Montalcino, oppe over Orcia floddalen. Ejendommen, der 
har tilhørt Antinori familien siden 1995, tager sit navn fra en gammel banegård fra 
det 19. århundrede, beliggende i udkanten af godset. Pian delle Vigne omfatter i 
alt 184 hektar, hvoraf de 65 er tilplantet med vinstokke. Der er endvidere to hektar 
med olivenlunde og 117 hektar med skov. Vinmarkerne er udelukkende tilplantet 
med Sangiovese druer, der lokalt er kendt som "Brunello". Eksponeringen af 
markerne er overvejende sydøst og dermed ideel. Jordbunden er hovedsagelig 
ler- og kalkholdig og er rig på sten.

Pian delle Vigne, Brunello di Montalcino DOCG
Høstudbytterne holdes lave og i starten af juli måned høstes "grønt", således at 
kun de bedst eksponerede klaser er på stokkene, når høsten går i gang. Druerne 
håndsorteres, afstilkes, knuses og gærer herefter på ståltanke ved maksimalt 
27° C. Vinen gennemgår en komplet malolaktisk gæring, og lagres herefter i 24 
måneder på fade, der er imellem 30 og 80 hl. Efter aftapning flaskelagres vinen 
yderligere 14 måneder før den sendes på markedet.

Blød og kompleks Brunello
Vinen er rubinrød med granatrøde reflekser. Duften er usædvanligt intens med 
noter af blomster som violer og af frugt som blomme og solbær samt et fint og 
velintegreret strejf af egetræ. Du finder også komplekse noter af krydderier, 
chokolade, læder og tobaksblade. Vinen er fyldig, elegant med silkebløde 
tanniner. Der er en flot eftersmag med spændstig syre og mineralsk friskhed. 
Pian delle Vigne Brunello er en oplevelse til f.eks. dyrevildt, lam eller oksekød.

2013 BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
Pian delle Vigne - Antinori - Brunello di Montalcino, Toscana, Italien

Rødvin - Sangiovese
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