Argiano Solengo 2019
ARGIANO, TOSCANA, ITALIA

Rypälelajikkeet

Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot,
Sangiovese

Alkoholi

14,5 %

Kuvaus

Solengo on Argianon luomus, jossa yhdistyvät
Toscanan terroir ja ranskalaiset lajikkeet. Solengo
tarkoittaa Toscanan murteella yksinäistä
villisikaa.

Viinialue

IGT Supertuscan.

Lehdistö

96/100p Vinous, Antonio Galloni: “The 2019
Solengo seduces with its richly decadent display
of vanilla and mocha-tinged dark fruits and
spices, which are wonderfully lifted by minty
herbal tones and white smoke. This enters the
palate like weighted velvet, smooth and fleshy at
first, yet lively, as mineral-tinged black currants
mix with fine-grained tannins, clamping down
with youthful poise. Like the proverbial iron fist
in a velvet glove, this tapers off incredibly long
and staining, with echoes of licorice beneath an
air of cedar and tobacco; yet somehow, through it
all, the palate is left watering for more. It will be
many years before the 2019 is ready to show its
best, but it will certainly be worth the wait. The
Solengo is a blend of Cabernet Sauvignon,
Merlot, Petit Verdot and Sangiovese that spends
eighteen months refining in a combination of
60% new to 40% second-pass barriques.”

Laatikkokoko

6 kpl/laatikko

Muuta

Kaikki lajikkeet kypsyvät erikseen uudessa
ranskalaisessa tammessa, 225 l tynnyrit. Viiniä ei
suodateta.

Argiano
TOSCANA, ITALIA

Argianon maineikas tila sijaitsee Brunello di Montalcinon viinialueella
noin 4 kilometriä Montalcinon kylästä lounaaseen. Viinitarhoja
Argianolla on noin 48 hehtaaria ja lisäksi tilan alueella viljellään
oliivipuita ja viljaa. Argianon tilalla on pitkä historia ulottuen aina vuoteen
1580. Talo on vaihtanut omistajaa useasti ja nykyään sen omistaja on
Bernardino Sani. Tilan enologeina toimivat legendaarinen Giacomo Tachis
(vastaa Solengon viininteosta) sekä tanskalainen Hans Vinding-Diers,
jonka vastuulla on tilan sangiovese-viinit. Argianon tilalla tuotetaan neljää
viiniä. Brunello di Montalcino on talon tärkein viini ja sitä tuotetaan vain
sangiovese-rypäleistä, kuten myös talon toista viiniä Rosso di
Montalcinoa. Näiden ohella Argiono tuottaa arvostettua Solengo-viiniä,
jonka tekemiseen käytetään cabernet sauvignon-, merlot- ja syrahlajikkeita. Talon uusin viini on Suolo, jota tuotetaan tilan parhaista
sangiovese-rypäleistä vain huippuvuosina.
Argiano viljelee luomu- ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti,
tavoitellen mahdollisimman luonnonmukaista ekosysteemiä tilallaan.
Vuodesta 2019 alkaen Argianon toiminnasta on poistettu kokonaan
muovin käyttö.

