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Først på DNvinklubb:
2010

Nedbør og lave temperaturer resulterte i en lav avling i 2010. Haglstormer ødela deler av vinmarkene i Serralunga d´Alba i april, La Morra i mai og Barbaresco i juni. I midten av august kom
tåken og regnværet som skapte frykt for råte. Men tåken lettet og september og oktober var både varm og tørr, noe som resulterte i gode forhold for den sent modnede nebbiolo.

2009

Stort snøfall i Alpene reddet årgangen fra å bli en plump og overekstrahert en. Flere av bøndene var bekymret etter en særdeles varm sommer, men vannreservene i fjellene bød på friskhet
utover høsten og reddet syrestrukturen i vinene. De fleste vinene er svært attraktive, men noen eksemplarer kan være preget av varm frukt.

2008

Det regnet godt i løpet av våren og sommeren i Piemonte så mange var i ferd med å gi opp håpet om å lage gode viner. En tørr høst med varme dager og kjølige netter reddet imidlertid
nebbiolo-druene og dermed de berømte Barolo- og Barbarescovinene. De tidlig modnede druene som barbera, dolcetto og moscato klarte seg ikke like godt. I tillegg må du ha kuttet godt i
vinmarken for å sørge for at de druene som ble igjen fikk anledning til å modne ordentlig. Med andre ord en litt svak årgang, men hvor de som jobber godt i vinmarkene nok har laget gode
Barolo- og Barbaresco-viner. Vinene er slanke og mineralske, de beste er klassiske og flotte viner.

2007

Som et resultat av en mild vinter og vår begynte innhøstingen så tidlig som i midten av august i Piemonte. Høyt sukkernivå på lik linje med årganger som 2003 førte til at produsentene hadde
hastverk med å få druene i hus. Hagel og storm preget høsten, men da var allerede de fleste druene i hus. 2007 er nok ikke Piemontes år, men de gode produsentene vil nok likevel vise seg fra
en bra side. Det som kjennetegner en nebbiolo fra 2007 er en flott tilgjengelighet og en sjarmerende sursøt frukt med moderate tanniner.

10876 Barolo Vigna Rionda Riserva 2007 
Massolino 
Piemonte, Italia
Kroner 670,- bestilling
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Vinternebbiolo
Januar og februarnyhetene: Få viner gjør seg bedre med litt modning enn de tanninrike vinene fra Barolo og Barbaresco. Her kommer årets første påfyll til kjelleren.
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Kroner 670,- bestilling
Moestue Grape Selections
94 poeng
Detaljert og floral duft med modne kirsebær, trøffel, mineraler, nøtter og treverk. Sammensatt og elegant på smak med syrlige kirsebær og treverk med modne strukturerte tanniner og lang
utgang. Drikk 2018 til 2030. Passer til lam. BDK
51125 Barbaresco Paje 2008
Roagna 
Piemonte, Italia
Kroner 419,90 bestilling 
Unico real wines 
92 poeng
Moden sursøt rød bærfrukt, teblader, skogbunn og treverk på duft. Strukturert slank frukt på smak med modne, faste tanniner og mineraler i utgang. Drikk 2016 til 2025. Passer til grillet kalv og
lam. BDK
99588 Barolo Rüncot Riserva 2007 
Elio Grasso 
Piemonte Italia 
Kroner 710,60 bestilling
92 poeng
Red & White
Krydret og aromatisk duft med hasselnøtter, kirsebærblomst og trøffel. Flott konsentrasjon av sursøt bitter frukt på smak med lange delikate tanniner og balanserende syre i finish. Drikk nå til
2020. BDK Passer til kalv og lam. BDK
59232 Barolo Cerequio 2009
Michele Chiarlo
Piemonte, Italia 
Kroner 499,- bestilling
92 poeng
Gaia Wine & Spirits
Salt lakris, tørkede blomster, moreller og tobakk på duft. Konsentrert leskende rød bærfrukt frukt på smak kombinert med en krydret og sammensatt utgang med strukturerte tanniner og pen
syre. Drikk 2018-2025. BDK
99571 Barolo 2008 
Aldo Conterno 
Piemonte, Italia 
Kroner 555,- bestilling
92 poeng
Moestue Grape Selections
Dufter av anis, tørkede blomster og moreller med streif av urter og treverk. Sammensatt og balansert på smak med nerverik kirsebærfrukt, nøtter og treverk kombinert med strukturerte tanniner.
Drikk nå til 2025. Passer til lam. BDK
56502 Barolo La Rocca e La Pira 2008
Roagna 
Piemonte, Italia 
Kroner 419,90 bestilling 
Unico real wines 
92 poeng
Dufter av kirsebær, tørkede urter, treverk, skogbunn og anis. Slank moden strukturert frukt på smak med klassiske tørre tanniner i finish. Drikk 2018 til 2025. Passer til lam og vilt på sikt. BDK
10875 Barolo Parafada 2009 
Massolino 
Piemonte, Italia 
Kroner 515,- bestilling
91 poeng
Moestue Grape Selections
Modne kirsebær, nøtter, treverk og rått kjøtt på duft. Konsentrert rik krydret frukt på smak med syrlige bær og lange delikate tanniner i finish. Drikk 2016 til 2025. BDK
49700 Barbaresco Serraboella 2009 
Cigliuti 
Piemonte, Italia 
Kroner 450,- bestilling
91 poeng
Moestue Grape Selections
Dufter av syrlige røde bær, steinfrukter, trøffel og nøtter. Syrlig og leskende frukt på smak med pen bitterhet og faste tanniner i finish. Drikk nå til 2020. Passer til lam. BDK
57147 Barbaresco Rombone 2009 
Fiorenzo Nada 
Piemonte, Italia
Kroner 382,90- bestilling
90 poeng
Nebbiolo Wines
Nøtter og syrlige modne bær på duft med streif av treverk. Stram rød plommefrukt på smak med treverk og strukturerte tørre tanniner i finish. Drikk 2018 til 2025. Passer til okse. BDK
8030 Barolo Riserva San Pietro 2006
Giovanni Viberti
Piemonte, italia
Kroner 449,20 bestilling
90 poeng
Interlope
Anis, treverk og moreller på duft med streif av ristede mandler. Delikat og konsentrert rød bærfrukt med krydder og mineraler på smak kombinert med en syrlig stram utgang med lett trepreget
finish. Drikk 2018-2025. BDK
8029 Barolo Riserva la Volta 2006
Giovanni Viberti
Piemonte, Italia
Kroner 449,20 bestilling
90 poeng
Interlope
Søte kirsebær, marsipan og anis med streif av velhengt kjøtt. Balansert på smak med moden rød frukt og modne tanniner med en lang syrlig utgang med treverk og mineraler. BDK
51065 Barolo 2008 
Brovia
Piemonte, Italia 
Kroner 385,- bestilling


