Baleni uudiskiri – mai 2015

Meil on hea meel tutvustada Baleni kolmandat uudiskirja, kus esitleme viimasel ajal meie valikusse lisandunud uusi veine ja tootjaid.
Siin on kokkuvõte veinimajadest, kellega on võimalik järgnevatel lehekülgedel tutvuda.
Head avastamist!

Duclot Bordeaux Collection Case - Bordeaux
Domaine de la Vougeraie - Burgundia
Domaine omas Morey - Burgundia
Domaine Francois Feuillet - Burgundia
Domaine Pascal Lachaux - Burgundia
Domaine enard - Burgundia
Domaine Luneau Papin - Loire org
Champagne Louis Roederer

Bibi Graetz - Toskaana
Poggio San Polo - Toskaana
Gianfranco Fino - Puglia

Kracher - Burgenland
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Duclot Bordeaux Collection Case

Duclot Bordeaux Collection Case sisaldab Bordeaux veinide absoluutset paremikku. Need kastid jõuvad Eestisse juuni alguses. Saadavus
on väga limiteeritud, vaid üks komplekt kumbagi aastakäiku.

2012 aastakäik - 7 pudelit
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2008 aastakäik - 9 pudelit

Chateau Pétrus Robert Parker 98p
Chateau Lafite Rothschild Robert Parker 95p
Chateau Mouton Rothschild Robert Parker 97p
Chateau Margaux Robert Parker 94p
Chateau Haut Brion Robert Parker 95p
Chateau La Mission Haut Brion Robert Parker 94p
Chateau Cheval-Blanc Robert Parker 96p
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Chateau Pétrus Robert Parker 97p
Chateau Lafite Rothschild Robert Parker 98p
Chateau Mouton Rothschild Parker 94p
Chateau Margaux Robert Parker 94p
Chateau Haut Brion Robert Parker 96p
Chateau Latour Robert Parker 96p
Chateau La Mission Haut Brion Parker 96p
Chateau Cheval-Blanc Robert Parker 98p
Chateau Yquem Robert Parker 96p
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Domaine de la Vougeraie
2011 Vougeot 1er Cru 'Le Clos Blanc de Vougeot' Monopole
95% Chardonnay 4% Pinot Gris 1% Pinot Blanc | 13.5% vol.

Domaine de la Vougeraie on Burgundia üks juhtivaid tootjaid. Veinikelder asub Premeaux's, Nuits St Georges'st kohe lõunas ning
asutati alles 1999. aastal, kui Jean-Claude Boisset otsustas ühe veinimaja alla kokku koondada kõik oma parimad Burgundia valdused.
Domaine de la Vougeraie omab kokku 40 hektarit veiniaedu 27-s appelatsioonis, k.a. kuut grand cru'd (Musigny, Bonnes Mares, Clos
Vougeot, Charmes Chambertin, Mazoyéres, Corton Clos du Roi ja Corton Charlemagne).
Citeaux mungad istutasid esimesed veinipuud Clos de Vougeot aeda juba 1110. aastal. Vähesed aga teavad, et juba 905 aastat tagasi
valisid nad väikese maalapi (praegused La Vigna Blanche ja Clos Blanc de Vougeot) valgete marjasortide jaoks. Côte de Nuits ei ole just
tuntud valgete veinide poolest, aga see konkreetne vein on eksisteerinud juba 9 sajandit.
Täna kuulub kogu 2.28 hektari suurune Clos Blanc de Vougeot monopol-aed Domaine de la Vougeraie veinimõisale. Veiniaeda
hooldatakse biodünaamiliselt. 2011. aastal koristati viinamarjad septembri alguses 12 päeva jooksul. Viinamarjad pressitakse väga
aeglaselt ning kääritamine, osaliselt täiskobaratega, toimub tammevaatides. Vein laagerdub vaatides 15-18 kuud, millest 30% on uued.
Aroomis on delikaatne lillelisus, suurepärane tasakaal, kerge sidruni noot ning magus puuviljasus. Maitse on väga võimas, kompleksne,
mineraalne, mitmekihiline, tunda on vaniljekreemi, virsikuid ja õrna vürtsikust. Väga pikas järelmaitses on kena puuviljasus ning õrn
tamme noot. Soovitav kasutada Riedeli Oaked Chardonnay (Montrachet) klaasi ning juua aastatel 2015-2023.
Valmistatud vaid 12,826 pudelit ja saadavus on väga limiteeritud.
Decanter World Wine Awards - International Trophy for Best White Wine
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Domaine omas Morey
2012 Chassagne-Montrachet 1er Cru 'Les Embrazées'
100% Chardonnay | 13.5% vol.

Kui legendaarne Bernard Morey 2005. aastal pensionile jäi, otsustasid 2007. aastal ta pojad omas ja Vincent pere valdused omavahel
ära jagada. Morey nimi ei ole Chassagne-Montrachet's võõras, sest nende perekond on seal elanud juba 1643. aastast alates. omas on
tuntud oma ülihoolika töö poolest veiniaias ning teda peetakse Burgundia uue põlvkonna üheks tõusvaks täheks. Selle eest kõneleb ka
fakt, et Domaine de la Romanée-Conti palkas ta hoolitsama oma Montrachet grand cru aia eest.
omas omab kokku 8 hektarit veiniaedu kuues appelatsioonis ning veinimaja aastane kogutoodang on 60,000 pudelit, millest 45,000
on valged veinid. Kääritamisel kasutatakse ainult looduslikku (indigeneous) pärmi ning vein on laagerdunud 11 kuud tammevaatides.
Sulfiite lisab omas väga vähe, kuna ta lisab aasta jooksul SO2-e väikeste koguste kaupa. Üldiselt lisatakse ühe korraga ning seetõttu
tunduvalt suurem kogus. omase meetod võimaldab sulfiitidel veiniga paremini integreeruda ning lõpptulemuseks ongi sulfiitide väga
väike kogus. 2011.aastal alustas veinimaja üleminekut täielikult orgaanilisele veinivalmistamisele.
Morey Les Embrazées veiniaed on istutatud 1961. aastal. See veiniaed on kerge kaldega nõlvakul, mille pinnas on väga kivine,
fossiiliderikas ja toiteainevaene. Kivine pinnas hoiab hästi sooja ja selle järgi on see aed ka oma nime saanud.
2012 Les Embrazées'i aroom on kompleksne, tunda on pirni, tsitruselisi, valgeid lilli ning kergelt ka vaiku. Maitse on energiline, ümar,
heas tasakaalus, esile kerkivad tsitruselised noodid, valged puuviljad, värsked ürdid ja kerge vürtsikus. Tammest tulevat nüansi on tunda,
kuid see on väga hästi integreeritud. Järelmaitse on pikk ja väga kuiv. 2012 aastakäik on pigem mineraalne kui mesine ja eksootiline.
Soovitav kasutada Riedeli Oaked Chardonnay (Montrachet) klaasi. Vananemispotentsiaal 2020+
Stephen Tanzer's International Wine Cellar 92p
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Domaine Francois Feuillet
2009 Clos de la Roche Grand Cru, Morey Saint Denis
100% Pinot Noir | 13.5% vol.

Francois Feuillet ja David Duband on koos veini valmistanud 1991. aastakäigust alates. David Duband oli 90mnendate alguseks juba
Beaune veinikooli lõpetanud ning endale ka nime teinud oma isa väikses veinimõisas töötades ja teda peeti üheks Burgundia
lootustandvaimaks nooreks veinimeistriks. Praegu kuulub kokku veinimõisale 1.6 ha grand cru, 3.2 ha premier cru ning 4.6 ha village
tasemel veiniaedu. Aastane kogutoodang on vaid 1,500 kasti. David Duband'i veine leiab vähemalt 16-st Prantsusmaa kolme tärni
Michelini restoranist.
Clos de la Roche on 16.9 ha suurune Morey Saint Denis üks neljast grand cru aiast (alates 1936), mida tihti loetakse selle piirkonna
parimaks grand cru'ks, kuna sealses pinnases on kõige suurem mergeli ehk savika lubjakivi sisaldus. See annab Clos de la Roche
veinidele rohkem kontsentratsiooni, tugevama struktuuri ning pikema vananemispotensiaali.
Francois ja David'i veinivalmistamine järgib biodünaamilisi põhimõtteid alates 2006.aastast. Saagikus hoitakse väga madal, Clos de la
Roch'i puhul 30 hl/ha kohta. Francois'le kuuluv Clos de la Rochi veiniaed on 0.41 hektarit ning 65 aastat vana. Kääritamine toimub
vähemalt 80% ulatuses täiskobaratena 18 päeva jooksul. Teiste kobarate puhul eemaldatakse viinamarjad kääridega vartest ükshaaval
jättes väikese varreosa iga marja külge (pedicelle treatment). Selle tulemusena on vein värskem ning annab meeldiva küpse noodi. Vein
laagerdub 14-16 kuud tammevaatides, millest 40% on uued ning 60% 1-3 aasta vanused vaadid. Veini ei ole filtreeritud ega
selgindatud.
2009 Clos de la Roche aroomis on tunda suitsu, tõrva, trühvleid, lagritsat, mustikaid, mustsõstart, vaniljet ning vürtsikust. Maitse on
väga mineraalne, siidine, elegantne, samas jõuline ning rikkalike pehmete tanniinidega. Aastane toodang on vaid 900 pudelit. Soovitav
kasutada Riedeli Sommeliers Burgundy Grand Cru klaasi. Vananemispotentsiaal 2025+
e Wine Advocate 93p
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Pascal Lachaux
2008 Chambertin 'Clos de Beze' Grand Cru, Gevrey-Chambertin
100% Pinot Noir | 13.5% vol.

Arnoux nimi on Vosne-Romanées teada juba 19. sajandi keskpaigast. Kuni 2007. aastani oli veinimaja nimi Robert Arnoux ning peale
seda Domaine Arnoux-Lachaux. Praegu juhib mõisa 14 hektari suuruseid valdusi viies põlvkond Pascal Lachaux juhtimisel. Burgundia
veinide ühe suurima asjatundja Allen Meadowsi arvates on Domaine Arnoux-Lachaux veinid Vosne-Romanée ühed parimad. Domaine
on kuulus oma pikaealiste veinide poolest, mida samas võib ka nautida noorelt. Pascal'i veinid on väga stiilipuhtad, elegantsed ning tihti
kreemja tekstuuriga.
Pascal Lachaux nime kandvad veinid on Domaine Arnoux-Lachaux väga väike negociant äri, mis tähendab, et viinamarjad on ostetud
väga hoolikalt valitud kasvatajatelt. Neid veine valmistab Pascal sama hoolikuse ja lähenemisega nagu Arnoux-Lachaux sildi all ning isegi
samas veinikeldris.
Gevrey-Chambertin'is on kokku üheksa grand cru aeda, millest kuulsaimad ja hinnatuimad on kaks naabrit - Chambertin Clos de Béze
ning Chambertin. Clos de Béze on kokku 14.7 hektari suurune ning paikneb Chambertin'ist vähe kõrgemal nõlvakul ning on seetõttu
elegantsema stiiliga ning natuke madalama alkoholi ja tanniinidega kui Chambertin. Mõnikord nimetatakse Clos de Béze naiselikuks
Chambertin'i alter egoks. Clos de Béze veiniaia omanikke on umbes 15 ning kogu grand cru aastane toodang on 5,000-5,700 kasti.
Pascal Lachaux Clos de Béze aroomis on tunda tumedaid ja punaseid marju nagu mustsõstart, karusmarja ja maasikaid, muskaati,
sammalt, metsaalust, lagritsat ja münti. Maitse on külluslik, elegantne, kompleksne, üpris jõulise struktuuriga tunda on
kontsentreeritud puuviljasust. Järelmaitse on üli pikk ning mineraalne. Soovitav kasutada Riedeli Sommeliers Burgundy Grand Cru
klaasi. Vananemispotentsiaal 20+ aastat.
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Domaine enard
2011 Givry 1er Cru 'Clos Saint Pierre', Cote Chalonnaise
100% Pinot Noir | 13% vol.

enard'i perekond on tagasihoidlikus Givry külas elanud juba 1760. aastast saadik. Givry asub Côte Chalonnaise alamregioonis, Côte
de Beaune'ist lõunas ning selle piirkonna veine loetakse Côte Chalonnaise parimateks. Domaine enard on muuhulgas ka üks
suurimad Montrachet grand cru omanikke. Kokku on Montrachet grand cru 8 ha ning enard'ile kuulub sellest 1.83 hektarit.
Viimased paarkümmend aastat müüs Domaine enard praktiliselt kogu oma veini Remoissenet negociant firmale, kuid alati müüdi
väike kogus ka enard'i sildi all, näiteks Paavstile ja Charles de Gaulle'ile. See on nüüd muutunud ning alates 2005. aastast müüb
domaine ainult oma nime all veini. Muuseas, Givry veinid olid ka kuningas Henry IV lemmikud.
Clos Saint Pierre on 2.12 hektari suurune monopol-veiniaed, mis on Premier Cru klassifikatsiooniga. Givry'is ei ole ühtegi grand cru
aeda, aga küllaltki palju Premier Cru aedu. Kuulsa veiniajakirjaniku Hugh Johnson'i hinnangul on Domaine enard viie parima Givry
tootja hulgas ning 2011 aastakäik on tema hinnangul hetkel joomisküps, kuigi veini vananemispotentsiaal on 10+ aastat.
2011 Givry Clos Saint Pierre kääritamine toimub mõisa 17. sajandist pärit keldris suurtes avatud tammevaatides (foudre) kaks nädalat.
Vein laagerdub tammevaatides 12-16 kuud, millest ainult 5% on uued vaadid. Givry'id on üldiselt puuviljased veinid, mis on kergmad
kui teised Côte Chalonnaise piirkonna punased ning neid saab juua ka nooremalt. Samas Clos Saint Pierre on väga struktureeritud ning
üks pikema elueaga Givry veine.
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Domaine Luneau Papin
Robert Parker: "Luneau Papin Muscadet's are among the world's greatest white wine values. No Muscadet estate is rendering consistently finer
or more intruiging wines than Luneau Papin, and given the prices asked there is no excuse for any wine lover not making their acquaintance."
Luneau Papin on Muscadet'i kuningas. Neid veine leiab paljudest maailma parimatest restoranidest ja kuigi arvatakse, et Muscadet'i
peaks üldiselt jooma noorelt siis nende puhul see kindlasti ei kehti. Veinimõisale kuulub 40 hektarit veiniaedu, millest 38 ha on Melon
de Bourgogne. Praegu juhib veinimaja üheksas põlvkond, kes valmistab veiniaia põhiselt üheksat erinevat Muscadet'i. Kogu
veinivalmistamine on orgaaniline. Veinipuud on väga vanad, vahemikus 45-75 aastat. Kõik viinamarjad koristatakse käsitsi ning
pressitakse õhusurvega (pneumatic). Saagikus on keskmiselt 40-50 hl/ha kohta ja kääritamine kestab neli nädalat 20 kraadi juures.

2013 Pierre de la Grange, Muscadet Sevre et Maine Sur Lie
100% Melon de Bourgogne | 11% vol.
Pierre de la Grange veiniaia vanus on 45+ aastat ning pinnases on peamiselt kvartsirikas vilgukivi (micaschistes) ja gneiss. Vein laagerdub
maaalustes 40-80 hl suurustes betoonmahutites settega kontaktis 7 kuud ning pudeldatakse kevadel.
Aroom on värkse ja puuviljane, tunda on apelsinikoort, valgeid lilli, mandleid, virsikuid ja pirne. Maitse on väga sile, pehme ja ümar,
tunda on sidrunikreemi. Üllatav kontsentratsioon ja struktuur. Väga elegantne, puhas, mineraalne ja kergelt soolakas kauakestev
järelmaitse. Sobib väga hästi aperitiiviks, toitudest ideaalne kaaslane kitsejuustuga, homaaridega, erinevate merekarpidega ning paljude
valgete kaladega. Serveerida 10 kraadi juures. Vananemispotentsiaal kuni 10 aastat.

2013 L d'Or, Muscadet Sevre et Maine Sur Lie
100% Melon de Bourgogne | 12% vol.
L d'Or on 2.5 ha suurune 50 aastane veiniaed, mille pinnases domineerib graniit. Vein laagerdub maaalustes 40-80 hl suurustes
betoonmahutites settega kontaktis 11 kuud.
Aroom on puuviljane ja suurepärases tasakaalus, tunda on rohelisi pirne ja virsiku koort. Maitse on väga mineraalne, samas ümar ja soe,
tugevat puuvijlast mineraalsust taltsutab huvitav mee ja mesilasvaha nüans. Väga kauakestev järelmaitse. Toitudest sobib ideaalselt
paljude valgete kaladega nagu haug ja ahven, kammkarpidega ning 18 kuud vana Comté juustuga. Serveerida 12 kraadi juures.
Vananemispotentsiaal 15+ aastat.

2012 Excelsior, Muscadet Sevre et Maine Sur Lie
100% Melon de Bourgogne | 12% vol.
Excelsior on 'Goulaine' cru communal (grand cru) tähistusega vein. Lisaks päritolu erinevustele kehtivad nendele veinidele rangemad
reeglid nagu madalam saagikus ja nõue, et vein peab settega kontaktis olema vähemalt 24 kuud. Excelsior on üksikaia vein, mille
veinipuud on 80 aastased. Pinnases on peamiselt kvartsirikas kiltkivi (schistes) ja vilgukivi (micaschistes). Saagikus on 35 hl/ha kohta.Vein
laagerdub väikestes maaalustes betoonmahutites settega kontaktis 36 kuud.
Aroom on väga kompleksne, sügav ja puhas, tunda on rohelist õuna, sidrunit ja sidrunheina. Maitse on täidlane, fokusseeritud, hea
tasakaalu ja struktuuriga. Pikas järelmaitses tuleb esile mineraalsus ja meeldiv happesus. Serveerida 12-14 kraadi juures ning soovitavalt
dekanteerida. Vananemispotentsiaal 20+ aastat.

8

Baleni uudiskiri – mai 2015
Champagne Louis Roederer
2005 Cristal Brut Vintage
55% Pinot Noir 45% Chardonnay | 12% vol.

Reimsi linnas paiknev Louis Roederer on koos Bollinger'iga üks väheseid siiani pereomanduses olevaid šampanjamajasid. Neile kuulub
Champagne piirkonnas 240 hektarit, olles sellega üks suurimaid veiniaedade omanikke. Roedereri lipulaev on ainult parimatel aastatel
valmistatav aastakäigu šampanja Cristal, mille ajalugu ulatub tagasi 19. sajandisse kui seda valmistati vaid Vene tsaari tarbeks.
2005. aastakäik on valmistatud 55% Pinot Noir ja 45% Chardonnay viinamarjadest, mis pärinevad ainult grand cru aedadest. Cristal'i
valmistamiseks kasutatavad veiniaiad on väga kriidise pinnasega, mis annab sellele veinile iseloomuliku elegantsuse ning mineraalsuse.
Veinipuude keskmine vanus on 32 aastat ning esmane kääritamine toimub 80% terasmahutites ning 20% suurtes tammevaatides. Veini
küpsemisperiood pärmisettel kestab 6 aastat ning dosage on 8-9 grammi liitri kohta.
2005 Cristal on kirgas ja peene mulliga. Aroom on värske, elegantne, samas rikkalik ja külluslik. Tunda on valgeid puuvilju nagu õuna,
küpseid kollaseid luuvilju ning kergelt happeseid tsitruselisi nagu mandariine ja apelsine. Pärast mõnda minutit tulevad esile tüüpilised
Chardonnay noodid - valge akaatsia, kuivatatud puuviljad ja koorene karamell. Maitse on veinilik, täidlane ja pehme. Tunda on küpseid
puuvilju, mineraalsust ning kauakestvas järelmaitses õrnalt võiseid ja magusaid noote.
2005 eristub teistest aastakäikudest just oma aromaatsuse ja tüüpiliste Chardonnay nootide poolest. Väga heas küpsuses viinamarjad
võimaldasid teha šampanja, mis on väga veinilik, elegantne ning püsiv. Meenutab pisut isegi valget Burgunderit. Soovitatav tarbimisaeg
2015-2022. Saadaval väga limiteeritud koguses! Serveerida Riedeli uuest Veritas sarja Champagne klaasist.
Gilbert & Gaillard 99p Wine Enthusiast 97p Jancis Robinson 18p
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Bibi Graetz - Testamatta

Antonio Galloni: "In a region abundant with an ocean of average wines, those that emerge from Bibi Graetz's tiny estate are nothing short of
extraordinary. is is a superb set of releases and I can't recommend the wines highly enough."
Wine Advocate: "One of Italy’s finest growers...Bibi’s wines always make me smile because they have an almost childlike joy about them”
Bibi Graetz on väike butiikveinimaja, mis on suhteliselt lühikese ajaga (esimene aastakäik oli 2000) jõudnud Itaalia kultustootja
staatusesse. Veinimaja asub Firenze külje all Fiesole linnas. Bibi armastab väga vanu veinipuid ning toodab enamus oma veinid just
vanade puude saagist, mis on 40-60+ aasta vanused. Ta kasutab ainult Fiesole piirkonnale omaseid marjasorte - Sangiovese, Caniolo
ning Colorino. Sealne pinnas koosneb peamiselt savist, liivast ja lubjakivist ning on fosfori, kaaliumi ning magneesiumi rikas.

Casamatta Bianco, Vino Bianco
60% Vermentino 30% Trebbiano 10% Moscato | 12% vol.
Casamatta (tõlkes 'crazy house') on Bibi Graetzi tõlgendus heast Toskaana majaveinist, mis valmistatakse Solera meetodil, ehk vein on
segu viimasest 2-3 aastakäigust. Orgaaniselt valmistatud viinamarjadest, mis tulevad Maremma piirkonnast. Kääritamine ja veini
laagerdamine toimub ainult terasmahutites.
Aroom on meeldivalt lilleline, tunda on virsikut, sidrunit, laimi, münti ja jasmiini. Maitse on mineraalne, täidlane ning hea happesus
hoiab maitse väga värske ja särtsakana. Aastane toodang on 10,000 kasti ja esimene aastakäik oli 2004. Mõeldud joomiseks kohe, kuid
vananemispotensiaal on 3-5 aastat.
James Suckling 90p ('one of Tuscnay's great-value wines')

Casamatta Rosso, Vino Rosso
100% Sangiovese | 12.5% vol.
Orgaaniselt valmistatud vein 100% Sangiovese viinamarjadest, mis tulevad enamasti Maremma piirkonnast. Kääritamine toimub
terasmahutites ning vein tammes ei laagerdu. Casamatta Rosso aroomis on tunda kuivatatud kirsse, mustsõstart, ploome ning
vürtsikust. Maitse on väga värske, marjane, kergete elegantsete tanniinidega, heas tasakaalus happega, väga pehme ning keskmise
täidlusega. Tunda on mustsõstart, kirsse, tubakat ning kerget vürtsikust. Aastane toodang on 10,000 kasti ja esimene aastakäik oli 2003.
Mõeldud joomiseks kohe, kuid vananemispotensiaal on 5-7 aastat.
James Suckling 90p ('one of Tuscnay's great-value wines')

2012 Le Cicale di Vincigliata, Chianti DOCG
100% Sangiovese | 12.5% vol.
See Chianti pärineb Firenze, Pontessieve ja Fiesole veiniaedadest. Viinamarjad koristatakse käsitsi septembri teisel poolel ja oktoobri
alguses. Kääritamine ning veini laagerdus toimub ainult terasmahutites. Enne müügile tulekut puhkab vein veel pudelis 7 kuud. Selle
veini esimene aastakäik oli 2011. Aastane kogutoodang on 3,300 kasti.
Väga elegantne näide Sangiovesest ning Chiantist. Aroom on väga värske ja marjane, tunda on kirsse, punaseid marju ning õrna
vürtsikust. Keskmise täidlusega maitse ning väga pehmed tanniinid. Jääksuhkur 1 g/l kohta happesus 5 g/l kohta.
James Suckling 91p (2011)
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2012 Soﬀocone di Vincigliata, Toscana IGT
90% Sangiovese 7% Canaiolo 3% Colorino | 13.5% vol.
Selle üksikaia veinipuud on keskmiselt 45 aasta vanused. Veiniaed on ideaalse lõunapoolse asetusega 250 meetri kõrgusel merepinnast.
Kääritamine toimub terasmahutites 15-18 päeva, pärast mida laagerdub vein väikestes Prantsuse tammevaatides 18 kuud (5% uued
ning 95% teise aasta vaadid). Veini nime päritolu kohta tasub kindlasti ära vaadata Bibi tutvustav Youtube video.
Aroomis on tunda kohvi, nahka, tubakat, küpseid kirsse, metsmarju ning õrnalt tammest tulevat vaniljet. Maitse on pehme ja siidine,
esile tuleb ülipuhas kirsi noot, vaarikas, maasikas, aniis, lavendel ning pinnaselisus. Väga kompleksne, eelkõige elegantne, heas tasakaalus
ning kergesti joodav vein. Väga kauakestev järelmaitse. Esimene aastakäik oli 2002 ning aastane toodang on 15,000 pudelit.
Vananemispotentsiaal kuni 15 aastat.
James Suckling 92p (2011)

2011 Testamatta, Toscana IGT
100% Sangiovese | 14% vol.
Testamatta on valmistatud veinimõisa parimatest Sangiovese viinamarjadest. Veini valmistamine on orgaaniline. Veiniaia vanus on
vahemikus 40-65 aastat ning on ideaalse lõunapoolse asetusega 250 meetri kõrgusel merepinnast. Saagikus on väga madal, üks veinipuu
annab vaid 500 grammi viinamarju. Kääritamine toimub 225 liitri suurustes avatud Prantsuse tammevaatides, pärast mida laagerdub
vein 18 kuud tammes ning 6 kuud pudelis enne müügile tulekut.
Aroomis on tunda metsmarju, ploome, kuivatatud lilli, seedrit, nahka, jasmiini ning kergelt ka tumedat šokolaadi ja vaniljet. Võib
kohati meenutada Burgundia veinidele omaseid aroome. Maitse on täidlane, jõuline ning tanniinid on äärmiselt siidised ja rafineeritud.
Maitses on tunda mustsõstart, küpseid puuvilju ning piimašokolaadi. Ülipikk, pehme ja samas väga jõuline järelmaitse, mis kestab
minuteid. Aastane toodang on vaid 1,000 kasti. Vananemispotentisaal 15+ aastat. Saadavus väga limiteeritud!
James Suckling 98p

Top 100 Italian Wines by James Suckling in 2014 #8

James Suckling: "One of Tuscany's true cult wines. It's a pure Sangiovese that has the race and breed of a grand cru Burgundy. ink of
Domaine de la Romanee-Conti's La Tache."
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Poggio San Polo
2010 Brunello di Montalcino DOCG, Toscana
100% Sangiovese | 14.5% vol.

Juhtiv Amarone tootja Marilisa Allegrini ostis Toskaanas Poggio San Polo veinimõisa 2006. aastal ning viimase 10 aastaga on sellest
saanud Montalcino üks hinnatumaid veinimõisasid. San Polo veinimõis asub Montalcino ida osas 22 hektaril ning nende Brunello on
klassikaline, aga natuke täidlasem ja rikkalikum kui Brunello'd, mis tulevad Montalcino põhja osast.
Veiniaed on kaltsiumi- ja savirikas ning asub 450 meetri kõrgusel merepinnast. Veinipuude keskmine vanus on 25 aastat. 2010
aastakäik koristati käsitsti oktoobri esimesel nädalal. Kääritamine toimub betoonmahutites 28-30 kraadi juures 22 päeva. Vein
laagerdub uutes keskmise röstiga 500 liitri suurustes Prantsuse tammevaatides 24 kuud ning enne müügile tulekut pikalt ka pudelis.
Aroom on väga puhas, selge ja intensiivne; tunda on väikeseid punaseid marju, ploomi, moosi, kannikesi, alusmetsa, vaniljet, kohvi,
lagritsat, münti ja magusaid vürtse. Maitse on täidlane, soe, väga elegantne ja siidiste tanniinidega; tunda on Morello kirssi, kaneeli ja
Vahemere maitsetaimi. Vein on nauditav juba täna, kuid vananemispotentsiaal on 15+ aastat. Toitudest sobib ideaalselt punase lihaga,
metslooma lihaga, trühvlitega ning vanemate juustudega. Soovitatav on veini serveerida 18-19 kraadi juures ning eelnevalt mõni tund
dekanteerida.
2010 oli Montalcinos väga hea aastakäik ning seda on nimetatud isegi läbi aegade parimaks (10/10p).
Robert Parker 94+p
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Gianfranco Fino
2012 Es Piu Sole, Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG
100% Primitivo | 15% vol. | 375 ml

Gianfranco Fino on Itaalias tõeline superstaar. 2004. aastal ostis ta Mandurias väikese 1.2 hektari suuruse veiniaia. Praegu omab ta
kokku 8 hektarit Primitivo ja Negroamaro viinamarjaaedu. Gianfranco eesmärk on algusest peale olnud saavutada maksimaalne
kvaliteet ilma igasuguste kompromissideta. Seejuures pöörab Gianfranco isiklikult tähelepanu ka kõige pisematele detailidele. Es'i
veinipuud on keskmiselt 60 aasta vanused ja pinnases domineerib punane savi. Kõik veinipuud on pookimata ja Gianfranco ei kasuta
ühtegi kemikaali ega väetist.
Veini nimi on pärit Sigmund Freud'ilt, kes nimetas Es'iks instinkti ja metsikut kirge. Sama loogikat on kasutatud kõikide Fino veinide
valmistamisel - eirates kõiki reegleid, loogikat ja piiranguid ning tehes otsuseid pigem instinktiivselt. Tähelepanuväärne on kindlasti ka
see, et nende Primitivo Es on valitud kolmel järjestikusel aastal Itaalia parimaks punaveiniks.
Uue tootena valmistab Gianfranco üliväikeses koguses looduslikult magusat veini Es Piu Sole, mis tähendab tõlkes rohkem päikest. 60
aasta vanuste Primitivo veinipuude marjad jäetakse küpsema puule nii kauaks kui võimalik, et saavutada maksimaalne marjade küpsus
ja suhkrusisaldus. Saagikus on äärmiselt madal, vaid 200 grammi ühe veinipuu kohta. Marjad koristatakse käsitsi väikestesse kastidesse
ja seejärel transporditakse jahutatud autodega keldrisse. Peale pehmet purustamist jäetakse veinivirre seisma koos kestadega kaheks
nädalaks 600 liitri suurustesse tammevaatidesse. Vein laagerdub 9 kuud väikestes Prantsuse tammevaatides ning 9 kuud pudelis.
Veinil on läbipaistmatu rubiinpunane värvus, aroomis intensiivsed üliküpsed puuviljad, must ploom, kirss, järgnevad vürtsid, kakao ja
kohviuba. Maitse on meeldivalt magus, väga kompleksne ja külluslik, velvetise tekstuuriga, lõppmaitses tunda küpsed puuviljad ja
tubakas. Aastane toodang on vaid 1,200 pudelit. Saadavus väga limiteeritud!
Veronelli 94p
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Kracher TBA Collection Case 2012
Kracheri nimi on kindlasti teada kõigile dessertveini sõpradele. Tegemist on vaieldamatult ühe kõige kuulsama Austria veinimajaga.
Veinivaldused asuvad Seewinkeli piirkonnas Burgenlandis, Austria-Ungari piiril, kus soe ja niiske kliima annavad head võimalused
Botrytis cinerea väärishallituse tekkeks. Pärast oma isa Aloisi surma 2007. aastal on 20 hektari suuruse veinimaja eesotsas Gerhard
Kracher.
Kracher'i hiliskorje ja väärishallitusega dessertveinid on maailma ühed hinnatumad. Neid valmistatakse vaid parimatel aastatel ning on
üldiselt nummerdatud 1-10, vastavalt kontsentratsioonile. Lisaks on nendel veinidel kaks stiili – 'Zwischen den Seen' ning 'Nouvelle
Vague'. Esimese puhul laagerduvad veinid terasmahutites ja/või suurtes tammemahutites ning teise stiili puhul väikestes Prantsuse
tammevaatides. Veinipuude saagikus on väga madal, keskmiselt kolm kobarat ühe puu kohta ning malolaktilist kääritamist kõrge
naturaalse happesuse säilitamiseks kunagi ei rakendata.
Kracher Collection Box sisaldab ühe aastakäigu kõiki erinevaid Trockenbeerenauslese (TBA) veine. 2012 aastakäigu TBA'sid valmistas
Gerhard kokku kümme ning kõik on esindatud selles väga limiteeritud kollektsioonis. Kokku valmistatud 320 kasti. Hetkel on saadaval
veel vaid üks komplekt.
No 1 Rosenmuskateller | No 2 Rosenmuskateller | TBA No 3 Scheurebe | TBA No 4 Chardonnay | TBA No 5 Welschriesling
TBA No 6 Grande Cuvée | TBA No 7 Welschriesling | TBA No 8 Chardonnay | TBA No 9 Muskat Ottonel | TBA No 10 Scheurebe
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Kracher
2013 Grüner Veltliner St. Georg, Burgenland
100% Grüner Veltliner | 13% vol.

Selle konkreetse Grüner Veltlineri sildil on lisaks Kracher'ile ka teise kuulsa austerlase Aldo Sohm'i nimi, kes on kuulsa New York'i
restorani Le Bernardin peasommeljee ning 'Best Sommelier in the World 2008 by World Sommelier Association'. 2008. aastal tuli kahel
sõbral idee koos veini teha. Marjasordiks valiti Grüner Veltiner ja piirkonnaks Weinviertel.
Viinamarjad pärinevad St. Georg'i nimelisest aiast. Pool veinist on kääritatud ja laagerdatud 100% uutes 1000 liitri suurustes
tammemahutites ja teine pool 100% uutes väikestes Prantsuse tammevaatides, kokku 12 kuud. Jääksuhkur veinis on 1.8 g/l kohta.
2013 St. Georg on värvuselt kirgas rohekas-kollane. Aroom on väga külluslik ja kreemjas, eristuvad delikaatsed lillede ja eksootiliste
puuviljade nüansid. Maitse on elav ja kerge ja väga elegantse tekstuuriga. Järelmaitses eristuvad tsitrusviljad, küps pirn, õunad ja särtsaka
valge pipra vürtsikus. Sobib ideaalselt kõrvitsa ravioolide, Quiche Lorraine ja Wiener Schnitzel'iga. Soovitatav on vein dekanteerida
ning serveerida 10-12 kraadi juures.
Falstaﬀ 91 p

2013 K, Burgenland
34% Welschriesling 33% Scheurebe 33% Chardonnay | 13.5% vol.
K on Gerhard'ile väga tähendrusrikas vein. Ta soov oli valmistada vein, mis oleks sarnases stiilis nagu ta vanaisa kunagi seda tegi.
Tulemuseks on kergelt magusa stiili moderne tõlgendus. Vein on kääritatud ja laagerdatud 100% uutes tammevaatides kokku 12 kuud.
Vein on poolkuiv, jääksuhkru sisaldus on 13.5 g/l kohta.
Aroomis on atraktiivsed kuivatatud aprikoosid, rabarber, kuldsed rosinad ja apelsinikoor. Maitse on pehme ja magusust hästi
tasakaalustava värskendava happega. Tunda on küpset apelsini ja erinevaid tsitrusvilju. Väga meeldiv kauakestev järelmaitse. Sobib väga
hästi vürtsika Aasia köögiga, sushiga, küpsetatud mereandidega ja tugevamaitseliste küpsete juustudega.
Falstaﬀ 91 p
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