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SMAGNING

Af Peter Winding

Af thomAs ilkjær

Vejrmæssigt var 2005 i Barolo - og 
Barbaresco/Roero for den sags 
skyld - et år som kontinuerligt skif-
tede lune. Vinteren var mild og for-
året kom tidligt med beherskede 
temperaturer og begrænset regn. 
Til gengæld blev det varmt hen 
imod sommeren og juni lå tempe-
raturmæssigt langt over gennem-
snittet. Siden kom en helt tør men 
relativt kølig første halvdel af juli, 
mens den anden halvdel var eks-
trem varm. I august skiftede det 
igen med en relativt kølig måned 
med store lokale variationer i regn-
mængden gående fra næsten tørke 

Claudio Salaris og Gabriella Valota fra producentforeningen fremviser stolt de snart officielle zoneafgrænsninger i 
Barolo. Se kortet med de nye afgrænsninger på www.vinbladet.dk

2005-årgangen var præget af ustadigt høstvejr hvilket resulterede i relativt store 
kvalitetsforskelle mellem vinene. Thomas Ilkjær prøvede sig ved Alba Wines 
Exhibition igennem 150 af dem.

Barolo 2005 
- regn eller ikke regn, det var spørgsmålet

til stormramte områder med ned-
bør over gennemsnittet. Som be-
kendt er det først i begyndelsen af 
september, at det rigtigt bliver 
spændende for den sent modnende 
nebbiolo, og efter lidt regn i begyn-
delsen blev vejret stabilt med en fin 
modningsperiode med velkomne 
temperaturforskelle mellem dag og 
nat. Til gengæld kom regnen så i 
begyndelsen af oktober med 4-5 
dages afbrud i høsten. Temmelig 
afgørende i 2005 blev det, hvorvidt 
man fik druerne i hus inden himlen 
åbnede sig eller om man blev fanget 
på det forkerte ben og så sig nødsa-

get til at plukke lettere udvandede 
druer. Omtrent halvdelen af høsten 
var overstået da regnen kom, men 
pudsigt nok, havde samtlige produ-
center jeg talte med lige akkurat 
høstet inden det kritiske tidspunkt!

Imødekommende 
men svingende årgang
Enten har jeg mod al statistisk 
sandsynlighed kun talt med heldi-
ge/dygtige vinbønder, eller også 
skal man tage det som endnu et be-
vis for, at sandheden om en årgang 
ikke primært skal findes i hverken 
vejranalyser eller producentudtalel-
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ser men i glasset. Det fik jeg så rig 
mulighed for at gøre noget ved i lø-
bet af tre intensive majdage i Alba, 
hvor der som traditionen byder igen 
var indbudt til gennemsmagning af 
de nyeste årgange på markedet. I år 
havde jeg desværre ikke mulighed 
for at være med til smagningen af 
Roero 2005 og Barbaresco 2006, 
men med mere end 150 unge Baro-
lo-vine var der dog rigeligt at se til 
alligevel. Producentforeningen har 
generelt forhåndsvurderet årgangen 
til 8 på en 10-pointsskala, men det 
vil jeg vove at påstå er til den gene-
røse side for Barolo-vinenes ved-
kommende. De bedste af vinene 
svinger sig måske nok op i det leje, 
men antallet af vine i topsegmentet 
er for lavt, og der er for stor kvali-
tetsmæssig spredning til en så høj 
vurdering. Vurderet på samme skala 
vil jeg ligge mig på 7, og det er sna-
rere med en pil nedad end opad. 
Det er jo absolut ingen dårlig ka-
rakter, men baseret på sidste års 
smagning af Barbaresco-vinene fra 
2005 var forventningerne nok et 
nøk højere. Det hænger givetvis 
sammen med, at man i nabo-DO-

CG’en nogle kilometer mod nord-
øst stort set havde fået druerne sik-
kert i kældrene før regnafbrydelsen.

Generelt er de bedste vine ka-
rakteriseret ved en fin balance og en 
umiddelbar tilgængelighed som 
ikke just er karakteristisk for ung 
nebbiolovin i de helt store, klassiske 
årgange. ”Molto piacevole” var en 
tilbageværende karakteristik fra 
producenterne selv, dvs. behagelig 
og imødekommende, og det vil jeg 
godt være med til at skrive under 
på. For de bedste vine, altså. I den 
anden ende af spektret er der en del 
vine, som tydeligvis har problemer 
med koncentrationen og virker 
tyndbenede med manglende tæt-
hed og længde. Sådanne vine finder 
man jo i enhver årgang, men antal-
let i år var markant højere end fx i 
topårgangen 2004. Med forbehold 
for de producentforskelle som altid 
eksisterer, vil jeg betegne 2005 som 
en fhv. hurtig årgang, der for de fle-
ste vines vedkommende formentlig 
vil toppe mellem 2010 og 2015. 
Det forekommer mig, at producen-
terne fra den sydlige og østlige del, 
dvs. Monforte d’Alba og Serralunga 

d’Alba har haft de største proble-
mer resulterende i vine med dårli-
gere balance mellem frugt og tan-
niner end vinene fra især La Morra 
og Barolo.

Barolo-zonen kortlagt
Den store nyhed i år, var at det nu 
også er lykkedes for producentfor-
eningen at nå frem til enighed om 
en officiel inddeling af Barolo-zo-
nen i større eller mindre geografiske 
enheder. En lignende inddeling har 
et stykke tid været på plads for Bar-
baresco, men det har været en al-
men opfattelse, at det ville tage me-
get lang tid, hvis det nogensinde 
skulle lykkes at lave noget tilsva-
rende for Barolo, hvor marknavne 
og brands har længere tradition og 
generelt har været mere i fokus. 
Men nu ligger listen med de 183 
”geografiske tillægsbetegnelser” al-
lerede klar og mangler blot den sid-
ste politiske godkendelse for at blive 
ophøjet til lov. Når dette sker, vil 
anvendelsen af navnene på etiket-
ten være begrænset til vine på druer 
fra det præcist definerede område, 
og vil man benytte sig af private 

92-94 point
Bovio “Vigna Arborina”

91-93 point
Cascina Adelaide “Cannubi”
Poderi Luigi Einaudi “Nei Cannubi”
Monfalletto “Enrico VI
Francesco Rinaldi e Figli “Cannubbio”

90-92 point
Ascheri “Vigna dei Pola”
Aurelio Settimo
Boroli “Cerequio”
Marchesi di Barolo “Sarmassa”

89-91 point
Cascina Ballarin “Bussia”
Boroli ”Villero”
Brovia “Ca’ Mia”
Poderi Aldo Conterno “Colonnello”
Gianni Gagliardo ”Serre”
Prunotto
Roberto Sarotto “Audace”

88-90 point
Cascina Ballarin ”Bricco Rocca”
Barale “Cannubi”
Bovio Gianfranco “Vigna Gattera”
Brezza G. & Figli “Cannubi”
Josetta Saffirio ”Persiera”

De bedste af 156 præsenterede Barolo 2005:
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marknavne kan dette kun ske i for-
længelse af de officielle betegnelser 
(se hele listen og kortet på www.
vinbladet.dk).

Arbejdet med at få defineret zo-
nerne har været udlagt til de enkelte 
kommuner, og det har resulteret i 
vidt forskellige størrelser. Fx har 
man i Monforte d’Alba med ca 350 
ha marker valgt at holde sig til blot 
10 store afgrænsede områder, der 
bedst kan betegnes som underzo-
ner, mens man i Serralunga d’Alba 
med lidt over 300 ha er gået mere 
detaljeret til værks og kommet frem 
til hele 39 enheder, som i mange til-
fælde er at betegne som enkeltmar-
ker eller cru’er. Samlet efterlader 
dette et noget broget billede, og 
spørgsmålet er da også, hvor stor 
betydning de officielle afgrænsnin-
ger vil få. Formentlig ikke ret stor i 
hvert fald ikke de første mange år. 
For det første er der i langt de fleste 
tilfælde tale om navne der allerede 
længe har været etablerede og an-
vendte og for det andet giver syste-
met fortsat ingen kvalitativ guid-
ning af forbrugerne. Pietro Ratti, 
der er præsident for Albeisa-orga-
nisationen som står bag Alba Wi-
nes Exhibition mener dog, at det 
potentielt er en vigtig forandring.

- Jeg tror det er et meget vigtigt 
første skridt vi nu har taget. Jeg er 
optimist og betragter glasset som 
halvfyldt på vej mod noget bedre. I 
fremtiden vil navnene være beskyt-
tede i modsætning til nu, hvor der 
hersker anarki og ingen i princippet 
ved hvad et navn dækker over. Jeg 
mener, at det næste naturlige skridt 
vil være, at hæve kravene til fx høst-
udbytte, hvis man som producent 
ønsker at benytte den geografiske 
tillægsbetegnelse.

Direktøren for producentfor-
eningen Claudio Salaris er inde på 
noget af det samme.

- Vi er meget tilfredse med at 
dette arbejde nu er på plads. Det 
har været en diskussion lige siden 
starten af 80’erne og muligheden 
har formelt eksisteret siden den nye 
vinlov kom i 1992. Nu er der lavet 

et grundarbejde som måske i frem-
tiden kan anvendes til en officiel 
kvalitetsinddeling af Barolo-vinene. 
Man kan fx tænke sig, at man i 
bunden af pyramiden vil have vine 
blot med kommunenavn, efterfulgt 
af vine med de nye betegnelser og 
på toppen vine, hvor der yderlige er 
tillagt et specifikt marknavn med 
strammere krav til produktionen.

Tiden vil vise, hvorvidt dette bli-
ver en realitet. Foreløbig kan man 
imødese en periode med en del 
dobbeltnavne på etiketterne som 
ikke giver forbrugerne særligt me-
get yderligere information.

Færre vine, flere besøg
Antallet af vine på Alba Wine Ex-
hibition er faldet de senere år da 
flere producenter end tidligere væl-
ger ikke at være med. Det skyldes 
for manges vedkommende, at der i 
dag er så mange smagninger og ar-
rangementer at det er umuligt at 
være deltage overalt, men utilfreds-

hed med reglen om at de kun må 
indsende to vine og visse journali-
sters deciderede nedsabling af deres 
vine spiller også ind. En del af de 
mest berømte topproducenter glim-
rer også ved deres fravær, og oven-
stående liste, skal derfor ikke tages 
som et udtryk for årgangens absolut 
bedste vine. Fordelen ved færre vine 
er, at der bliver mere tid tilovers til 
de producentbesøg, der er beløn-
ningen efter de mange timers slid 
ved smagebordet. I år besøgte jeg 
bl.a. to huse, som begge repræsen-
terer en vinstil jeg personligt sætter 
højt: elegante, fhv. slanke vine med 
et klassisk, stramt nebbiolopræg 
men med stor tæthed i frugten.

Cigliutti
Dette hus har jeg først rigtigt stiftet 
bekendtskab med i de senere år, 
men nu har jeg tænkt mig at følge 
dem tættere. 71-årige Renato Cig-
liutti fremstiller med god hjælp fra 
sine døtre en række glimrende vine 

Winemakers Dinner med årets 
vinbonde Mónika Debreczeni, 
ejer af den ungarske vingård Vylyan, 
torsdag den 26. november kl. 18 i
 La Tour, Vandtårnet i Middelfart, 
Teglgårdsparken 2, 5500, Middelfart 
– www.la-tour.dk

Pris 595 kr inklusiv smagning og 
middag. Der er kun 20 pladser, 
som kan reserveres ved indbetaling 
af 595 kr til konto 0913 9663355 
eller ved at sende en check til 
Vinbladet, Vandværksvej 11, 
5690 Tommerup.

WINEMAKERS DINNER

MØD ÅRETS VINBONDE
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fra de ca. 6,5 ha på Serraboella og 
Bricco di Neive i den østlige del af 
Barbaresco-zonen. Han er 5. gene-
ration på gården, men de første fla-
sker blev først aftappet i 1964. 45 år 
senere fremstår Cigliutti som et 
godt eksempel på den middelvej 
mellem traditionelt og mere mo-
derne vinificerede vine som nu næ-
sten er blevet normen. Barriques 
holdt sit indtog i kælderen allerede 
i 1985, men blev først anvendt til 
Barbaresco-vinene fra og med 1997. 
I dag lagres Serraboella-versionen 
for 40 % vedkommende på en blan-
ding af barriques og tonneaux mens 
Barbaresco Vigna Erte udelukken-
de lagres på store botte af slavonsk 
eg. Macerationen varer typisk 12-
15 dage. Renato er en ægte ”conta-
dino”, en vinbonde af den gamle 
skole, eller rettere sagt uden skole 
for han har lært sig at lave vin i 
marken og kælderen.  

Min søster Silvia er uddannet 
ønolog, fortæller Claudia Cigliutti, 
men min far har aldrig bekymret 

sig om teorien bag. Det var fx Gior-
gio Rivetti, der for mange år siden 
fortalte ham, at det der skete i fa-
dene efter et stykke tid kaldes for 
malolaktisk gæring.

Samme højtestimerede Giorgio 
Rivetti (La Spinetta) er i øvrigt en 
stor beundrer af Cigliuttis vine, og 
som sagt istemmer jeg gerne koret 
af beundrere. Vinene er kendeteg-
net ved en upåklagelig balance i en 
frugtfokuseret stil med respekt for 
druesorternes særkender. Barbera 
d’Alba Serraboella 2006 fx, som er 
en syrerig, meget ren og indbyden-
de vin i en ukompliceret men ikke 
simpel barbera-stil, som der efter-
hånden er langt imellem på dette 
niveau. Også Barbera d’Alba Cam-
pass 2006 på en ifølge Claudia tid-
ligt modnende klon og med 50 % 
barriqueslagring er glimrende. Saf-
tig og frugtdrevet med et velinte-
greret fadpræg og en høj ”drinkabi-
lity-score”. Barbaresco Vigne Erte 
er fra et særligt meget stejl parcel og 
fremviser i 2006 en lys og saftig 

nebbiolofrugt med røde bær og flo-
rale, næsten parfumerede toner i 
duften. Tanninerne er unge og 
stramme i den ranke vin, men der 
er flot frugt hele vejen og stor in-
tensitet. Vinens første årgang var 
2000, så der er med stor sandsynlig-
hed endnu bedre ting i vente, når 
stokkene bliver ældre. 2005 ligger 
på samme linje med en meget ele-
gant, floral næse og en kølig, mine-
ralsk tone i strukturen som matcher 
den modne frugt godt. Kan en vin 
være både tør og saftig? Det fore-
kom mig at denne var det. Barbare-
sco Serraboella 2005 er fra de ældre 
markparceller med en kraftigere og 
fyldigere vin som resultat. Bærto-
nerne er mørkere, smagen bredere 
og i baggrunden spiller fadpræget 
andenviolin mens frugten præger 
eftersmagen.

Cigliuttis vine forhandles af Lø-
gismose, www.loegismose.dk og 
Gerbola Vin, www.gerbolavin.dk

G. D. Vajra
I Barolo-kommunens aller vestlig-
ste del finder man den lille flække 
Fraz. Vergne. Her huserer Aldo og 
Milena Vajra, et fantastisk sympa-
tisk og hjerteligt ægtepar, der igen-
nem en lang årrække har fremstillet 
vine på et konstant højt niveau. 
Desuden har Aldo en svaghed for 
specialiteter som altid gør en smag-
ning på gården til en fornøjelse. Fx 
er det sjældent man i Piemonte be-
gynder en smagning med to årgan-
ge af en Riesling-vin, men Vajras 
Langhe Bianco er fremstillet på 
Riesling fra Fossati-marken, oprin-
deligt plantet i 1986 med en Al-
sace-klon, men i dag også med flere 
stokke af tysk oprindelse. Både 
2006 og 2007 er rige og fyldige vine 
men med en druesortstypisk mine-
ralitet og friskhed som skærer igen-
nem og balancerer den næsten tro-
piske frugt perfekt. Dolcetto d’Alba 
Coste&Fossati 2007 er tæt og saf-
tig med en særdeles fuldmoden 

Renato Cigliutti (tv.) sammen med en af sine beundrere, Giorgio Rivetti.
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Feriehus – lejlighed i Bourgogne
Bouilland er en smuk, lille landsby, der ligger 

15 kilometer fra Beaune. Her er ingen vinmar-

ker, til gengæld er der en storslået natur, der 

er ukendt for de fleste danskere. Der er ten-

nisbane og kun 7 kilometer til Bourgognes 

storslåede kanalsystem på 800 kilometer, i 

dag med cykelstier på begge sider af kanaler-

ne. Jasper Morris og Becky Wassermann 

(omtalt her i dette nummer) har begge smuk-

ke lejligheder til leje, blot to blandt mange i 

den lille by. Nærmere oplysninger  på 

40252284.

bærfrugt der næsten giver sødmeas-
sociationer. På grænsen til balance 
indtil Aldo i praksis demonstrerer 
at ”Dolcetto med salami og lufttør-
ret skinke er et bryllup i munden”.

Barbera d’Alba 2006 har et højt 
syreniveau, men i kombination med 
den modne kirsebær- og brombær-
agtige frugt bliver resultatet saftigt 
og ikke syrligt, tæt men ikke fed-
mefuldt. Superiore-udgaven i sam-
me årgang er også flot med et velin-
tegreret fadpræg og en mere intens 
bærfrugt. I porteføljen findes også 
både den ærkepiemontesiske Freisa 
Kyè med sin karakteristiske parfu-
merede, florale næse og markante 
syre- og tanninstruktur samt spe-
cialiteten Albarossa, en gammel 
krydsning Barbera x Nebbiolo di 
Dronero, som i de senere år er duk-
ket op flere og flere steder. Fadprø-
ven fra 2007 er intenst blålilla, me-
get tæt og lækker saftig.

Det er vine som disse, der giver 
det ellers traditionshengivne vinhus 
et twist og en ekstra dimension, 
men der skal da ikke hersker nogen 
tvivl om, at det er Barolo-vinene, 
der udgør den afgørende top på 
kransekagen. Barolo Albe 2004 er 

Aldo Vajra hos hvem en smagning 
ofte ender med et lærerigt foredrag om 
fx jordbund og bjergarter.

en blanding af parceller på La Volta, 
Fossati og Coste di Vergne beplan-
tet for ca. 20 år siden med mange 
forskellige Nebbiolo-kloner inklu-
siv nogle fra Alto Piemonte. Den 
lagres primært på store 50-hektoli-
ters botte. Duften er elegant og lys 
med modne jordbærtoner, violer og 
lidt kommen. I munden suppleres 
den lyse men modne og tætte frugt 
af et markant tanninbid. Barolo 
Bricco delle Viole 2005 bl.a. fra 
stokke plantet af Aldo fars i 1949 får 
2-3 ugers maceration og lagres på 
25-hektoliters botte. Den har en 
meget indtagende om end lidt af-
dæmpet duft med vibrerende, lys 
bærfrugt, lidt kamfer og violer. Sma-
gen er helt ren, med en helt tæt, in-
tens og saftig bærfrugt og en rank, 
næsten mineralsk struktur med af-
sluttende stramme tanniner. Alt for 
ung, men meget fristende. Barolo 
Bricco delle Viole 2004 ligner den 
til forveksling, men er en anelse dy-
bere og rigere i frugten og om muligt 
endnu mere elegant og perfekt ba-
lanceret. Barolo delle Viole bringer 
Vajra ind blandt toppen i Barolo.

Vajras vine forhandles af Simon-
cini, www.simoncini.dk

vi ”skræddersyr” Deres vinkælder!

www.eksklusive-vinreoler.dk


