
 
 

Kære alle kunder 
 

Hermed udsender vi seneste nyhedsbrev, hvor I kan læse lidt om vores spot på 2018 årgangen 
hos vores ”Supertanker fra Piemonte” – La Ca Növa, nye anmeldelser fra Flaskehalsen og 
JydskeVestkysten samt et par nye tilbud.  
 

Nye vine fra La Ca Növa – årgang 2018 er landet.  
 
Så er det nu I skal slå til, hvis I vil nå at smage de skønne 
barbaresco-vine fra La Ca Növa. Specielt med disse vine oplever vi 
en stigende efterspørgsel, som vi aldrig har set før – folk bestiller i 
hele kasser, og de ryger derfor hurtigt. Det forstår vi godt, for de 
smager ganske enkelt forrygende. De paller vi har fået på lager nu, 
er de sidste, vi har fået fra vingården, og vi får desværre ikke flere.  

Vi har i år også valgt at indkøbe deres ”almindelige” barbaresco, og 
tilbyder derfor hele 3 forskellige. 

Montestafano 2018: 
  
Enkeltmarksbarbaresco fra Montestafano-marken. Af de tre vine er denne den mest 
volumiøse i udtrykket. Frugten er tættere og en kende varmere – stort smag! 
 
La Ca Növa laver i alt 3 forskellige barbaresco’er, og denne vin fra Montestafano-marken 
fremstår uden tvivl som den tætteste i frugten. De rødfrugtige noter dominerer men virker 
her en kende mere ekstrakteret, fokuseret og ekspressiv i udtrykket. Dyb og bølgende 
kirsebærfrugt fornes med karakterfulde aromaer af æteriske olier, hvor både kamfer og 
revet appelsinskal strømmer op ad glasset. Stilistisk set er dette et mesterligt og 

sindsoprivende eksempel på, hvorledes barbaresco, når det når dette niveau, ofte besidder 
dualistiske yin yang-lignende karaktertræk. Pakket med smag formår La Ca Növa i denne 
mesterlige 2018-fortolkning at pakke de karakterfulde tanniner ind i tæppe af læskende frugt så 
vinen både fremstår voluminøs og levende. Hele paletten holdes fast i et jernnævegreb af 
ekspressiv mineralitet og en sprød syre, som stråler ud i alle afkroge af munden. Køb vinen lige 
her… 
 
Barbaresco 2018:  
 

Druerne kommer fra flere forskellige velkendte marker i barbaresco – bl.a. Ovello, Montefico 
og Montestafano. En drøn lækker og saftig smag med sitrende syre og knastørt tanninbid.  
 
Med en skøn og aromatisk duft fremstår næsen i denne vin særdeles indbydende. Lette og 
liflige noter af roser og blomstereng doseres perfekt med dufte af ristet valnødder. En svag 
og let sødme i duften smelter sammen med de rødfrugtige aromaer af kirsebær og 
tranebær, og får herved den krystalklare frugt til også at fremstå en smule kandiseret – dog 
uden at virke sød. Med det samme vinen rammer tungen, antændes et sandt festfyrværkeri. 

Den røde frugt eksploderer i munden med en saftig og sitrende frugt, imens vinens tanniner skaber 
kontrast hertil ved at bibringe vinen det klassisk nebbiolobid med oceaner af tørstoffer. Den 
skarpskårne syre forlænger de sarte frugtnoter i et finish, der virker nærmest uendelig. Køb vinen 
lige her…    
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Montefico 2018:  
 

Enkeltmarksbarbaresco fra Montefico-marken. Af de tre vine er denne den mest kølige i 
udtrykket. Lys rødfrugt og et mineralsk nærmest støvet udtryk – stor kompleksitet! 
 
Montefico er en af de nordligste marker i Barbaresco. Med denne sindsoprivende 
fortolkning af en enkeltmarksbarbaresco fremstår hele vinens bouquet med en let og kølig 
elegance og kompleksitet, som kun Montefico kan det. Tørrede tobaksblade smelter 
sammen med florale aromaer af rosenblade og hypenbusk, og bibringer herved et røget, 
urtet og parfumeret udtryk til den dansende rødfrugtige næse af kirsebær og tranebær. 
Vinens sprøde tanniner og den skarpe syre skaber op imod frugten et kontrastfyldt billede, 
hvor vinens brede farvespektre af smage og indtryk komplimenterer hinanden i et særdeles 

detaljeret og komplekst udtryk. Således fremstår frugten nærmest svævende og vægtløs op imod 
vinens knusende mineralitet af våde sten, udtørrende tanniner og mundvandsdrivende syre. 
Barbaresco på dette niveau bliver ikke større. Køb vinen lige her… 
 
Til dem som har interessen linker vi her til en artikel om producenten, som vi udgav i efteråret 
2020: https://italux.dk/.../Produ.../La%20Ca%20Nova/La_Ca_Nova.pdf  
 

Et kig på årgang 2018 i Piemonte 
 
Ligesom årgang 2017 så var årgang 2018 en problematisk årgang. Sammenlignet med fantom-
årgangen 2016 (som i Barbaresco scorede svimlende 98 points hos Vinous) skal man nok ikke 
forvente samme høje niveau. La Ca Növa er en solid producent, der konsekvent laver gode vine 
på tværs af årgange. Og de nyligt indkøbte barbarescovine fra 2018 skal efter vores mening nok 
give anledning til smil på læben. Der er endnu ikke kommet anmeldelser fra hverken Danmark eller 
udland (endnu), og vi skal selvfølgelig nok opdatere jer alle herom når dette sker.  
 

Årgang 2018 havde ligesom årgang 2017 store 
udfordringer med hagl efterfulgt af store regnskyl i 
juni. Nebbiolo er en drue, der er meget sensitiv 
overfor vejrforholdene. I 2018 var der lokalt store 
udsving i vejret. Derfor er 2018 også en årgang, hvor 
der kan være store udsving i kvaliteten – alt efter 
producent. Selve høsten begyndte i september, men 
rakte ind i start-oktober, hvilket er en smule sent og 
usædvanligt for denne region. Mange vinbønder har 
allerede afskrevet denne årgang til at lave deres 
store reserva-vine – dette skyldes til dels årgangen i 
sig selv, men også fordi de nu har set hvilket 

potentiale, der ligger i hhv. 2019 og 2020. Det ser vi frem til at smage.  
 
Så er der sikkert mange, der spørger sig selv – er 2018 så en dårlig årgang? Det mener vi absolut 
ikke den er. Bevares, det er måske ikke denne årgang, hvor man skal fare ud og tømme 
sparegrisen og fylde kælderen op med dyre Barolo-vine, Barbaresco-vine og Brunello-vine (som 
det var tilfældet med årgang 2016). Men det er på ingen måde en dårlig årgang. Den har absolut 
nogle kvaliteter, som vi gerne vil fremhæve.  
 
Vinene har en mere ligefrem frugtighed over sig. De er måske ikke så ”sejlivet og stramme i det”, 
som andre årgange. De er måske heller ikke så langringsværdige som andre vine (det vil tiden 
vise). Deres potentiale for at udvikle stor kompleksitet er måske en kende mere begrænset 
sammenlignet med andre årgange. Men én ting er helt sikkert… de skinner som en nyslået mønt! 
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De er meget drikkeklar lige nu. Deres frugt og saftighed er ren nebbiolo-nydelse, og vi ønsker 
derfor at give jer vores anbefalinger til gode 2018-nebbiolokøb. 
 
Først og fremmest så vil vi selvfølgelig anbefale jer alle at smage de 3 barbaresco-vine fra La Ca 
Növa. Vi anbefaler jer at samles nogle venner rundt om bordet og smage de 3 vine samtidigt. Det 
er bare en super spændende oplevelse at smage terroir på denne måde. Se smagsnoter til disse 
vine ovenfor.  
 
Dernæst ønsker vi også at give jer nogle konkrete anbefalinger til fornuftige køb af årgang 2018, 
som vi mener understreger årgangens ligefremme saftighed og tilgængelighed. 
 
Ada Nada, Langhe Nebbiolo Serena DOC 2018 ……………………………………….. Pris: 104 kr. 
Druer: 100% Nebbiolo. 
 

Duften har en utrolig elegance og man fornemmer virkelig nebbiolodruens æteriske 
kendetegn. Sarte noter af rosenblade går hånd i hånd med røde frugter og krydrede noter 
af hvid peber og sort te. Tranebær og kirsebær kæmper på lige fod om at undslippe 
glassets runde vægge. Og som alkoholen stiller og roligt fordamper, så frigives den 
smukke bouquet i næsen som lette briser af skøn frugt og krydderier. Vine lavet på 
nebbiolo har altid højt indhold af tannin og syre, og denne vin er ingen undtagelse. De 
kan for nogle mennesker virke noget voldsomme netop pga. den høje syre og de 
præsente tanniner. Men dette in mente så er der her tale om en særdeles elegant og let 
smag. Syrlige kirsebær fylder munden med en skøn smag af rød frisk frugt. De krydrede 
noter af peber giver vinen krop og fylde i munden, men uden at den på nogen måde 
virker tung. Var det ikke fordi vinen her er knastør, så kunne den sarte rødfrugtige duft og 
smag sammen med den levende syre sagtens forveksles med elegant rød bourgogne.  

 
Køb vinen lige her. 
 
Chiesa Carlo, Langhe Nebbiolo DOC 2018 …………………………………………..…. Pris 110 kr. 
Druer: 100% Nebbiolo. 
 

Smuk og elegant næse hvor der er skruet en smule ned for de landlige og animalske 
noter til fordel for en mere ren og poleret rødfrugtigt næse. Kirsebær dominerer 
udtrykket, der står flot op imod vinens krydrede noter af tørret rosenblade. Frugten 
stråler op af glasset og virker poleret som en skinnende nytrykket mønt. Det er ikke så tit 
man ser Langhe Nebbiolo lagret på ståltank. Men her er en unik chance for at opleve 
frugten i den reneste form. Styret af en stringent og knivskarp syre bringes vinens smag 
af syrlige kirsebær flot i front. Pakket med noter af fokuseret og ungdommelig rødfrugt, 
stråler frugtsyren ud i enhver afkrog af munden. Som en tætpakket frugtbombe 
detoneres vinens koncentrerede smagsnuancer og fylder hele mundhulen op med en 
uimodståelig kombination af læskende saftighed kombineret med grønne, 
ungdommelige, sprøde tanniner, der ender ud i et brag af et finish. Fraværet af fadnoter 
giver her en oplagt mulighed for at smage det ”terroir” som vinstokkene vokser – og 
dette bliver i særdeleshed interessant, når arbejdet i marken bygger på filosofien om at 

bevare vinen så naturlig som muligt.  
 
Køb vinen lige her. 
 
NB: Denne vin er lige blevet omtalt på Flaskehalsens hjemmeside, hvor den får stor ros! Se 
mere herom under afsnitte ”Nye anmeldelser”…         
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La Ca Növa, Langhe Nebbiolo DOC 2018 ………………………………………….…… Pris: 104 kr. 
Druer: 100% Nebbiolo. 

 
Vinen viser fra første sekund en vibrerende saftighed af kernesund frugt. Med et 
nærmest gåsehudsfremkaldende burgundiske karaktertræk bibringer de subtile 
fadnoter af nykværnet birkeflis og våd skovbund en modvægt, som giver et perfekt 
modspil til den unge og friske frugt. Duften virker ung og spændstig, og som Amors pil 
på en nyopstrenget bue rammer vinens bouquet lige i ”bulls eye”. Det her sidder 
simpelthen lige i skabet! Malolaktiske og syrnede toner af cremet mælk støtter på 
smukkeste vis op om den blankpolerede rødfrugt og skaber et udtryk, der harmonerer 
smukt med vinens blide og syrlige bærnoter. Som en nypoleret porsche i solskinsvejr 
stråler den herlige unge frugtnæse igennem de lettere beskidte og kemiske noter af 
autolak og benzin. Endelig en nebbiolo-vin der leverer varen uden 5 års kælderlagring. 
Til trods for vinens unge alder virker smagen utrolig balanceret og overraskende 
harmonisk. Tanninen er til stede, men er virkelig flot pakket ind i alle vinens elegante 
facetter. Som at bide i et frisk æble er syren med til at flække vinens frugtnoter i 

mundrette stykker. På trods af den energiske næse, så har smagen derimod en perfekt og 
drømmende balance, som trods den unge årgang allerede nu får frugt, syre, tannin og alkohol til at 
hvile på paletten med en dybsindig sjælefred og ro. Selvom smagen er perfekt i vatter, så har den 
stadig masser af struktur, saft og spændstighed. Sjældent oplever man ung nebbiolo så behagelig 
og frisk i munden som denne.  
 
Køb vinen lige her. 
 

Nye anmeldelser 

 
Vi lever af at sælge vin. Vi elsker at snakke vine! Især vine vi selv sælger – det er vi også nødt til 
for at nå ud til jer. Men, måske vi også til tider har en uheldig tendens til at glædes ved at høre os 
selv snakke her ☺… Vi ”stopper hermed piben ind” (for nu), og giver mikrofonen videre til vores 
kritikerne. Vi har ladet Flaskehalsen og Jydske Vestkysten smage på et udvalg af vores vine, og vi 
ønsker her at bringe lidt fokus på disse anmeldelser. Vi håber I har lyst til at læse med… 
 
Flaskehalsen. 
Vi bringer her et udpluk af de vine, som Flaskehalsen har smagt. Vi vil især anbefale jer at læse 
med på deres anmeldelser af de to hvidvine fra hhv. Ada Nada og Chiesa Carlo. Dels fordi de 
virkelig smager fantastisk, men også fordi de med forårets komme, er særdeles attraktive køb 
netop nu! Og apropos Chiesa Carlo, så får vores super elegante Langhe Nebbiolo 2018 fra samme 
producent STOR ros. 
 
Ada Nada, Neta Langhe Sauvignon 2019 ……… …………………………………………Pris: 96 kr. 
Druer: 100% Sauvignon Blanc 
 
Overraskende og flot italiensk Sauvignon Blanc… 

”Langhe-området i Piemonte er nabo til det område, hvor de berømte Barolo-vine bliver 
skabt. I Langhe er man også berømt for Nebbiolo-druen, men samtidig bliver der dyrket 
hvidvine på forskellige druesorter. Normalt er jeg ret vild med områdets vine på den knap så 
kendte Arneis-drue, men her viser Ada Nada, at det også kan lykkes at skabe et højt niveau 
på Sauvignon Blanc. Det er langt fra den mest almindelige drue at støde på i Italien, men 
hvis du er til de lidt mere friske og citrusprægede Sauvignon Blanc-vine, hvor der ikke 
behøver være tonsvis af fersken og andre tropefrugter, så er Ada Nada absolut et flot 
alternativ.” 5/6 stjerner/88 points –  
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Køb vinen lige her 
Chiesa Carlo, Roero Arneis Quin DOCG 2017 ………………………………………… Pris: 104 kr. 
Druer: 100% Arneis 
 
Kraftig og elegant Arneis… 

”Norditaliensk hvidvin er i mine øjne noget, flere burde gå lidt mere i dybden med. Vi har 
en tendens til, at hvidvin skal være fransk eller tysk, men der findes så mange andre 
interessante områder. Ikke mindst i Piemonte, der ellers er mest kendt for sine røde 
udskejelser, men både Chardonnay og den lokale Arneis-drue kan noget helt særligt her. 
Dette er en Arneis, der holder en høj alkoholprocent på 14, men det kommer ikke til at 
virke voldsomt, for den markante syre giver en god friskhed, der opvejer en stor del af det. 
Nogle vil måske stadig synes, at denne er lidt til den vilde side, og det er også mit indtryk, 
hvis jeg sammenligner med andre tørre og frugtige Arneis-vine, men den har en dejlig 
balance mellem blomsterfornemmelser, friske, grønne urter og en frugtfylde, der peger i 

den dybere retning.” 4/6 stjerner/89 points –  
 
Køb vinen lige her. 
 
Chiesa Carlo, Langhe Nebbiolo DOC 2018 …………………………………………… Pris: 110 kr. 
Druer: 100% Nebbiolo 
 
Super sprød og saftig… 

”Barolo har en høj stjerne på den store vinhimmel, og jeg har da også smagt pragtfulde 
Barolo-vine. Men ofte bliver de for kryptiske og sammensnørrede til min smag, og hvis jeg 
skal være ærlig, så kan jeg ofte bedre lide en Nebbiolo-vin med et mere ungt og saftigt 
udtryk – eksempelvis som dem, man finder i Langhe-området. Og her har vi et af de rigtig 
gode beviser på, at den slags kan være helt uimodståelige. Denne Chiesa Langhe 
Nebbiolo er nemlig en lækkerbisken af de helt store. Den har en umiddelbarhed og 
friskhed, som er svær at undlade at holde af, og selvom den har de samme tørre træk 
som Barolo, så er det mere saftigt og imødekommende. Det er en rigtig lækker Nebbiolo, 
denne her.” 5/6 stjerner/92 points. 
 

 
Køb vinen lige her. 
 
Adanti, Il Domenico Montefalco Sagrantino 2018 …………………………………….. Pris: 210 kr. 
Druer: 100% Sagrantino 
 
Umbria-bombe med alder… 
”Det er virkelig power med power på, når denne italienske basse-vin folder sig ud i glasset. Den 

kommer fra Umbria-området og er lavet på druesorten Sagrantino, der ikke er blandt dem, vi 
ret ofte støder på. Alkoholprocenten er på 15, og vinen optræder med en massiv duft med 
masser af frugt og modenhed. Her er masser af det hele – både syre, sødme, frugt, 
krydderi og alkohol, og efter tre år på egetræsfade og to år i flaske, blev den frigivet – men 
har siden fået en masse ekstra år på flaske. Det betyder, at den mørke vin optræder med et 
let brunligt skær i glasset, og samtidig – og først og fremmest – betyder det at de mange 
nuancer er faldet ret fint til ro med hinanden. Det er komplekst og næsten voldsomt, så der 
skal en smagsbombe af en tallerken ved siden af. For det her er i sandhed en vin med lag-
på-lag og masser af struktur at gå på opdagelse i.” 

 
Køb vinen lige her. 
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Jydske Vestkysten 
 
Vi ekspanderer stille og roligt vores gode ry og omdømme – nu helt ud til vestkysten ☺ Således 
har vi også fået Rasmus Just fra JydskeVestkysten til at smage et par af vores vine. Vi bringer her: 
 
Adanti, Montefalco Rosso DOC 2015 …………………………………………………….. Pris: 86 kr. 
Druer: 70% Sangiovese, 15% Sagrantino, 5% Barbera, 5% Merlot og 5% Cabernet Sauvignon 
 
Flot vin til prisen…. 
"Regionen Umbrien står noget i skyggen af naboen Toscana, når det gælder danskernes 
vinkendskab. Men det centralitalienske område er bestemt ikke uinteressant. Her er 
mange gode rødvine i den billigere ende. Denne rosso har masser af karakter og noter af 
krydderurter, læder og støvede bær. Druen sagrantino giver masser af tanninbid. Flot vin 
til prisen. Pris: 86 kroner ved Italux." 5/6 stjerner 
 
Køb vinen lige her. 
 
Silvio Grasso, Barolo DOCG 2016 ……………………………………………………….. Pris: 198 kr.  
Druer: 100% Nebbiolo 
 
Vellykket barolo til meget attraktiv pris… 
"Alarmklokkerne ringer ved Barolo til under 200 kroner. Det er der ofte grund til, men 
ikke med denne vin. Masser af læder, violer, tobak, te samt lidt vanilje. Ung og bør 
gemmes, men smager ganske fint nu. Vellykket barolo til meget attraktiv pris. Pris: 198 
kroner ved Italux." 5/6 stjerner 
 
Køb vinen lige her 
 

Tilbud gældende frem til d. 15/5 2021 
 
Husk at der er 5% rabat til medlemmer og 5% yderligere rabat, når der handles for 3000 kr. el. 
derover. 
 
Chiesa Carlo, Langhe Nebbiolo 2018 …………………………………………............... Pris: 100 kr. 
 
Normalpris: 110 kr. 
Houlbergs Vinblog: 5/7 stjerner – se anmeldelse her. Flaskehalsen: 5/6 stjerner/92 point – se 
anmeldelse her. 
 
Køb vinen lige her. 
 
Ada Nada, Nete Langhe Sauvignon 2019 ………………………………………………… Pris: 86 kr. 
 
Normalpris: 96 kr. 
Flaskehalsen: 5/6 stjerner/88 points – se anmeldelse her. James Suckling: 91 points. Ekstra 
Bladet: 5/6 stjerner 
 
Køb vinen lige her. 

 
 

Salute… 
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