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Schioppettino 2005, Bressan

Bressan Schioppettino 2004 - ett av årets roligare upptäckter. Tidigare bloggat här. Nu var det dags att fylla på i
skafferiet med ytterligare ett tre-pack. Enl. uppgift hos Systmbolaget och hos Vinomatik som importerar så är det
fortfarande 2004 som gäller. Lite förvånad hämtar jag ut tre flaskor av årgång 2005. Hur resonerar man - same,
same? Vi tar hem och provar. Ingvar hos Billigt Vin hade följande info:
"Mysteriet med Bressans Schioppettino 05 är betydligt intressantare. Ruso gjorde mig uppmärksam på årgångsbytet
och han provade med gott resultat. När jag besökte Bressans för ett par år sedan berättade de att 05 var en
katastrofårgång för dem. De hade inte producerat en enda flaska. Jag blev därför väldigt förvånad över informationen
om att det plötsligt fanns 05:or. Jag mailade Bressans och fick följande svar"
"Concerning the 2005 vintage... the only wine was produced in 2005 was 2000 L of Schioppettino. It was just an
experiment as we had to select grape by grape and In that moment Fulvio was not sure if we will be able to release
that 20 HL of Schioppettino... but it is great wine in our opinion, so we released the unique wine we have made in
2005 and it is almost gone as we have a big request of Schioppettino we cannot satisfy as when the wine is finished it
is finished..."
Med en stor dos nyfikenhet korkar vi upp. I glaset en ljusröd transparent uppenbarelse. Betydligt ljusare i färgen än
04:an, om vi kommer ihåg rätt. Doften känns bekant, men här spretar det betydligt mer. Vi får en dos
lösningsmedel, nysågat eneträ, tallbarr, blåbär, hallon, järn och massor med lakrits. Vi associerar till Kungen av
Danmark och lakritshots. Tanninerna känns lite torrare och alkoholen sticker ut för mycket om man jämför med
2004:an, men nu inser vi att vi sitter och letar fel, och det var ju inte riktigt meningen. Vinet är OK, fungerar bra
till mat, men uppnår inte den fina harmoni som vi upplevde i 2004:an. Vid nästa tillfälle så kör vi de två årgångarna
parallellt för att undvika ev. hjärnspöken. SB nr 71802 738 kr (trepack)

