
Riesling Spätlese halbtrocken 

Familie Rauen håndplukker druerne i medio af oktober fra 44 år gamle vinstok. Derefter er de 

forsigtigt knust og udblødt i 6 timer på bær og skind, som er rig på aroma og mineraler. 

Druerne til Riesling Spätlese halbtrocken bliver gæret langsomt ved 18 ° C, således at de mange 

facetteret og den frugtagtig aroma kan udvikle sig i vinen.. 

Man mærker hurtig gule frugter, modne fersken, urter og krydret antydninger, kombineret med en 

forfriskende syrlighed, Riesling Spätlese har en god balance, en virkelig lang og en forfriskende syre 

i eftersmagen. 

Bør serveres ved 8-10 ° C og nydes sammen med en lidt krydret græskar creme suppe, et glas på 

terrassen eller som vin til forretten og gerne videre over ikke for tunge retter med lyst kød. Da vinen 

er ”halbtrocken” er den ganske udmærket at drikke uden mad. 

Rest sukker: 16 g/l 

Drue 100% Riesling 

 

 



Dianae -
Barbera d’Asti 
DOCG

Denne flaske er en hyldest til sundhed 
og glæde. 

Dianae er en Barbera, der kun indeholder de 
naturlige sulfitter, der opstår under gæringen, 
og den blev til som et eksperiment i forbindelse 
med et forskningsprojekt, der gik ud på at stu-
dere forbindelsen mellem kost og kræft.

Vin område: Cisterna d’Asti 

Årgang: 2013  

Drue: 100% Barbera 

Farve: Rubinrød 

Smag: Mild, frugtagtig, fyldig og fløjlsagtig 

Servering: Passer godt til gril og kødretter 

Alkoholprocent: 14% vol.   

Cantine Povero
- har mere end 150.000 vinstokke, 
- har mere end 140 km rækker i 45 hektar vinmarker
- har syv sorter af indfødte druer. 

Cantine Povero marker ligger 289 meter høje i fuld sol fra morgen til af-
ten: den ideelle forudsætning for en god modning. 

Hos Cantine Povero går man ind for bæredygtig udvikling, så de har fuld 
respekt for naturen, og traditionel dyrkning i vingården udføres ved hjælp 
af guidet skadedyrsbekæmpelse og de stoler på naturlige miljøvenlige 
teknologier uden brug af herbicider og kunstgødning.



Garavagna Barbera d’Alba 
 

Barbera d'Alba kræver særlig opmærksomhed både i aldring og i vinfremstilling etaper. Derfor 

bruger Fratelli Povero kun druerne fra deres egen "Garavagna" Vineyard.  

 

Barbera d'Alba har en intens rubinrød farve, buketten er særligt vinøs, rigelig og vedholdende. 

Smagen er tør og varm. Du finder hurtigt fersken, men også lakrids og krydderier.  

Den ideelle temperatur er omkring 18 ° C; 

 

Den bør serveres til en god stege, og den spiller også med modne oste. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



MARAMIA 
OMTALT I YEARBOOK OF THE BEST ITALIAN WINES FOR 2014 AF LUCA MARONI 
SOM “ÅRETS BEDSTE BIODYNAMISKE RØDVIN” MED 94 POINT. 

Historien om Tenuta Mara starter en dag, da en mand, som allerede har flere grader af succes med i 

bagagen, beslutter at drage ud på et nyt eventyr og dedikere det til sin hustru Mara. 

“Helt fra starten var det mit ønske at opkalde vingården efter min hustru, fordi hun altid har været der 

for mig og støttet mig i mine eventyr.” 

Tenuta Mara er ikke bare en almindelig vingård, men en kompleks og komplet organisme, hvor man 

helt fra starten har arbejdet med de holistiske principper i biodynamisk landbrugsdrift.  

På den biodynamiske vingård Tenuta Mara vokser vinstokkene til tonerne af klassisk musik: 

træblæseinstrumenter, harper og musikalske toner svæver gennem luften og favner planterne, som 

vokser og trives til Mozarts harmonier i en imponerende koncertsal under åben himmel. Melodierne 

akkompagnerer de forskellige stadier i vinfremstillingen – fra drue til vin og lagring i vingårdens kældre, 

hvor gregoriansk musik skaber en vidunderligt rolig og meditativ stemning. For at skabe denne unikke 

og næsten surrealistiske atmosfære er der installeret et avanceret lydsystem med BOSE-højttalere, som 

er placeret langs rækkerne af vinstokke og spreder de liflige toner ud over vingårdens arealer. 

Maramia er flot og en intens rubinrød farve. Fyldig og rig duft, der øjeblikkeligt leder tankerne hen på 

romagna og sangiovese. Et strejf af vilde jordbær og ingefær med balsamiske noter og en diskret duft 

af mandel til allersidst. 

 

Smagen er fyldig og rund med elegante, fede tanniner 

Prøv Maramia, lidt køligt til en fisk. Vinen er også velegnet til gode og modne oste. 

Druer: 100 % Sangiovese. 

Alkohol: 13,5% 

 



Campedel 

Campedel er en fyldig rødvin rig på aroma takket være den anden gæring på Amarone presserester. 

Campedel" er en unik vin produceret på Gnirega Hill i hjertet af Valpolicella Classica dalen i en 

højde af 300 meter over havets overflade. Jorden er hovedsageligt kalk og leret. Takket være disse 

funktioner kan vinstokkene sagtens bære tørkeperioder.  

 

Druerne bliver håndplukket i slutningen af september og begyndelsen af oktober hvor kun den 

bedste kvalitet af druer bliver brugt. Druerne bliver placeret i træbakker og tørret på en særlig tørring 

plads omkring 60 dage. Druerne presses i slutningen af november.  

IGT "Campedel" er lageret 30 måneder i rustfrie ståltanke for at holde integriteten og entydighed af 

vinen. 

Rubinrød vin med lilla højdepunkter. Dens bouquet er intens og kompleks, og minder om marasca 

kirsebær, kirsebær, hindbær, blomme, ingefær, kanel, læder, vanilje og tobak. Stor fylde og saftig 

smag med power og megen intensitet. En meditations-vin, som skal nydes i store glas og gerne på 

karaffel mindst 3 timer før servering.  

 

Campedel er den perfekte vin til at ledsage modne og faste oste, stege og braiseret kød. Vi anbefaler 

også at smage den med nogle lokale traditionelle retter som udstoppet and, kalkun med granatæble, 

duer på spid.  

 

Bør serveres ved 18 grader.  

Grapes: Corvina 40%, corvinone 40%, croatina 20%. 

 

14% Vol. 

 

 

 



VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO 

 

En harmonisk og elegant rødvin lavet på de klassiske druer fra Veneto, Corvina og Rondinella.  

Den granatrøde, meget intens rubinrød giver vinen en utrolig flot farve. Duften er meget intens med 

duft af sorte kirsebær og lakrids Smagen er fyldig med masser af røde bær, hvor især kirsebær træder 

frem. Lang og behagelig eftersmag afrunder vinen. 

 

En stor, beroligende rødvin til fordybelse alene eller med en solid gryderet og gode oste. 

 

Servering temperatur: 18-20 ° C 

 

Alkohol: 13,5% 

 

Reducerende sukkerarter: 4-6 g / l 

 

Druer: Corvina 70%, Rondinella 20% Molinara 10% 
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PRIMITIVO IGT PUGLIA 

 

  

Denne rødvin kommer fra Puglia i det sydlige Italien og er lavet på 100% Primitivo.  

Denne Primitivo fra Cantina Danese er i fin balance med den krydret smag og lange eftersmag. 

En vin der er rund, blød og med en masse modne bær i smagen. Intens med duft af røde modne frugt. 

Smagen er fyldig med bløde tanniner, let krydret og holder en alkoholprocent på 14%.  

Passer godt til kød, vildtretter, sammenkogte retter med pasta, eller til din ynglings ost. 

 

Druer: Primitivo 100% 

 

Servering temperatur: 18- 20 ° C 

 

Alkohol: 14% 

 

 

Reducerende sukkerarter: 10 g / l 

 



Montecastro 

Bodegas y Viñedos Montecastro er en ny virksomhed grundlagt i 2001, som allerede har opnået stor 

international anerkendelse. 

 

Druerne dyrkes biologisk, og selve vinfremstillingen foregår ved hjælp af den mest moderne teknologi 

samt mange generationers know-how. 

 

Denne fantastiske vin er lavet af druer fra 6 særligt udvalgte Pagos/ marker (fransk= Cru) der er fra 6 

og op til over 100 år gamle. 

 

Vinen har lagret på nye fade og fade, der har været anvendt en gang tidligere (70% fransk eg, 25% 

amerikansk eg og 5% østeuropæisk eg), 

 

Druesammensætningen består af 96% Tinto Fino/Tempranillo, 3% Merlot og 1% Cabernet 

Sauvignon. 

 

Farven er mørk kirsebærrød. 

 

Bouqueten har intense toner af røde og sorte bær, krydderier og aromatiske urter med mineralske 

strejf og elegance fra det ædle egetræ. 

 

Montecastro er en elegant og kraftfuld vin, der byder på alle de kvaliteter, man forventer af en stor 

Ribera del Duero: Fylde, krop, blødhed, balance, elegance og karakter. 

 

Servering ved 16-18° C. 

 

 



Barbera d'Alba DOC Lirano Soprano 

Rivetto blev grundlagt af familien i 1902. Pragtfuldt beliggende mellem landsbyen Sinio og det 

fantastiske slot, Serralunga dAlba. De omkringliggende vinmarker er højtliggende og sydvestvendte, 

det optimale for at dyrke de bedste druer.. 

RIVETTO anerkendes af den internationale vinpresse som en af de virkelig seriøse producenter i 

regionen. 

Barbera er en indfødt Piemonte drue som i den nedre Langa er kendetegnet ved fremragende farve 

koncentrationer og høj surhedsgrad, med en fremragende frugtagtig komponent og god evne til 

aldring 

Så efter hårdt og seriøst arbejde er RIVETTOS vine i dag blandt Piemontes bedste. Denne Barbera 

vin stammer fra hjertet af regionen, nemlig Sinio. Lirano Soprano er beliggende på den øverste del af 

Lirano bakken 390 meter oppe, nyder en pragtfulde position på klippefremspring, det giver Barbera 

druerne god surhedsgrad og med sen modning. Disse betingelser sikrer en vin med en styrke og 

raffinement, der er enestående i Langa. Optimal garvesyre og aromatisk udvikling over tid. 

 

Druerne er håndplukket og inden høsten allerede blevet selekteret 3 gange, hvorved kun de 

allerbedste druer benyttes. Herefter fjernes stilkene, druerne presses og koldmacereres i 2 dage, for 

så at blive fermenteret i 25 dage ved kontrolleret temperatur. 

RIVETTO lader nu vinen lagre 24 måneder i nye 225 liters franske egetræsfade samt 12 måneder i 

flasken. Alt dette giver en stor elegant og klassisk Barbera af bedste kvalitet som skal opleves. 

Muskuløs, men smukt udskåret Barbera, dyb mørk kirsebær farve, aroma af mørke kirsebær, fuld af 

ekstrakt, koncentreret med bløde, fløjlsagtige tanniner. 

Bør serveres ved omkring 16 grader og nydes sammen med f.eks. rødt kød, vildt eller en god 

mellemlagret ost. 

Drue: 100% Barbera 

 



Amarone Le Quare 

Amarone i Serie A.... EN TOP AMARONE I ALLE FLASKE STØRRELSER  

 

Farven på denne fyldige top vin er intens rubinrød med granatrøde spots. Den har en skøn duft af 

vanille, kirsebær og rose. En virkelig fantastisk vin at meditere over! Denne Amarone passer perfekt 

til stegt eller grillet kød og vildt. Kan ligeledes nydes til oste.  

 

Vinmarkerne ligger i hjertet af Valpolicella Classica dalen på Gnirega bakken i en højde af 300 meter 

over havets overflade. Markerne ligger på terrasser, som strækker sig langs bakkerne mod syd. Jorden 

er leret og meget kalkholdig.  

 

Druerne bliver håndplukket i slutningen af september og begyndelsen af oktober hvor kun den 

bedste kvalitet af druer bliver brugt. Druerne bliver anbragt i træ bakker og opbevares der ifølge en 

gammel tradition i omkring 120 dage. I denne periode fordamper vandet fra druerne og sukkerarter 

koncentreres til 30-50%.  

 

I slutningen af januar og 40 dage frem bliver vin produceret. Vinen ligger 6 måneder på ståltank og 

derefter 2 år på egetræsfade med en kapacitet på 15 hl. Bør serveres ved 19 grader.  15% Vol  

 

Druer: 50% Corvina, Corvinone 20%, Rondinella 20%, Croatina 10%  

 

En rigtig flot Amarone med fyldig, frugtig smag og bløde tanniner. En superlækker vin i perfekt 

balance og uden spritkant.  

 

Amarone della Valpolicella Classico fra Gamba, har fået 5 stjerner af 5 i VinAvisen  

 

 

 


