Altar Uco Edad Moderna Malbec
Argentina / Mendoza / Uco Valley

Altar Uco er et kontinuerlig og evig prosjekt. En konstant søken etter å finne det rene og delikate uttrykket av
sitt terroir, som betyr mer enn bare stedet der druene vokser, men også uttrykket og forståelse av området. For
Altar handler om opprinnelse, terroir og hver enkelt helt unike vin. Vinmakeren bak Altar Uco, Juan Pablo
Michelini, søker etter å lage ?stille viner? Det vil si at det er minimalt med intervensjon i hele prosessen. Søken
etter det naturlige, stille og unike i hvert enkelt vin. Deres unge viner, Edad Moderna, er Altar Ucos mest
tydelige og klareste uttrykk. Vinen er ikke ung fordi den må drikkes med en gang, men fordi den kun har ligget
en kort stund i kjelleren. Druene kommer fra gamle kvalitetsvinstokker, fermenteres og ligger kun en kort stund
på sementtanker før den tappes på flaske. Denne kombinasjonen av gamle vinstokker, druetype, minimal
intervensjon og fermentering på sementtanker gir en moderne vin laget på en naturlig måte slik det ble gjort
opprinnelig.
Druene til Edad Moderna Malbec kommer fra vinstokker i Gualtallary, Uco Valley, Mendoza. Altar Uco
fokuserer spesielt på de øvre områdene i Gualtallary som ligger 900-1700 moh og er en av Argentinas mest
anerkjente og prestisjetunge vinområder. Altar Uco Edad Malbec er en gastronomisk kraftig vin med mye
karakter og personlighet. Ren og tydelig med naturlig balansert harmoni. Den er frisk og elegant.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

Uco Valley

Produsent

Altar Uco

Årgang

2021

Druetyper

100% Malbec

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i noen år

Karakteristikk

Rubinrød farge med lilla kanter. Aroma av mørke bær og urter. Ren, frisk og
kraftig med naturlig balansert syre. Smak av mørke bær og urter. Fine tanniner og
god lengde.

Passer til

Passer til rødt kjøtt, lam og storvilt

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

13709701

5998562

kr. 235,80

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Kategori 6

Sukker: 1,9 g/l

Syre: 5 g/l

Høyoppløselig bilde

Robert Parker -93 poeng

En flott og fersk ueiket konsentrert
malbec som trenger et halvt år til
og som tåler 7-8 år. Meget godt
kjøp.

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her:
· https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen ·

Best Cellars AS · Karenslyst Allè 10, 0278 Oslo · tlf: 24 11 17 00 · www.bestcellars.no

