
 
 

 
Fattoria dei Barbi Brunello di Montalcino – hyllade årgången 2010 nu i Sverige 
 
Nu finns toppårgången 2010 av Fattoria dei Barbi’s Brunello di Montalcino i hyllorna på 
Systembolaget. Vinet är moget och nyanserat med inslag av körsbär, fikon, nötter och kanel. 
Artikelnummer 79013, 279 kronor.    
 
Årgång 2010 av Brunello di Montalcino räknas som en av de bästa årgångarna i Montalcino på 
mycket länge. James Suckling, en av världens mest inflytelserika vinkritiker, beskrev årgången som 
”the greatest modern vintage of Italy’s most famous red wine region”. Fattoria dei Barbi’s Brunello di 
Montalcino 2010 är inget undantag och har fått fina recensioner av internationella vinkännare, bland 
annat 96 poäng från James Suckling och 94 poäng från Robert Parker. 

Producenten bakom vinet, Fattoria dei Barbi, är en klassisk producent från Montalcino som var en av 
de första som introducerade Brunello di Montalcino på den inhemska marknaden och senare även på 
export. Producentens egendom på 90 hektar är en av de största i regionen, och man äger även 
vingårdar utanför DOCG-zonen samt i Maremma. Fattoria dei Barbi har alltid stått för välgjorda viner 
i en mer klassisk än traditionell stil. 

Tim Atkin MW har i sin uppmärksammade revision av producenterna av Brunello di Montalcino - som 
är baserad på den klassiska från 1855 i Bordeaux - rankat Fattoria dei Barbi som en av elva ”Second 
Growths”, strax under hans fyra ”First Growths”.   

Brunello di Montalcino 2010 har en mogen och nyanserad doft med fatkaraktär, inslag av mogna 
röda bär, körsbär, plommon och nötter. Smaken är välbalanserad med nyanserade toner av bär, 
fikon, nötter och kanel. Passar perfekt tillsammans med smakrika rätter av nötkött eller vilt, men 
även till vällagrade ostar.   

Brunello di Montalcino 2010 ingår i Systembolagets ordinarie sortiment och finns för närvarande i 66 
butiker.  

Artikelnummer: 79013 
Pris: 279 kr.   
Alkoholhalt: 14,5 % 

 


