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Finare Vinare 
Vad var det i flaskan ?

fredag, juli 30, 2010...

2000 Bressan "Ego" Venezia-Giulia IGT ser väl utvecklat ut i sin transparent rödbruna dress. Den 
vidöppna doften förtjänar epitetet "intellektuell stimulantia", med sina eleganta toner av mognande 
cabernet franc. Här finns så mycket fint att sniffa på: cederträ, jord och kryddor samt raffinerade 
bärparfymer som minglar nere i den multnande undervegetationen, med en positiv grönhet av mynta 
och vinbärsblad. Detta får oss att tänka på riktigt fin gammal bordeaux! 
I munnen är tanninerna ganska lätta och nedsmälta - inte direkt bordeauxlika - medan de höga, 
italienska syrorna leder den läskande, medelfylliga, något kryddiga smaken framåt mot nästa klunk 
- och nästa... det här är ett vin man vill dricka mer av, vilket bevisas av att alla fyller på hela tiden 
och flaskan tar slut illa kvickt. Druvorna visar sig vara schiopettino och cabernet franc som vuxit i 
Mariano del Friuli, och såväl terroiren som själva vinmakningen bjuder på flera intressanta detaljer. 
Skitgott vin, en verkligt spännande ny bekantskap. Tack, Martin! (91-92)
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