PAUL TAYLOR LANTHANDEL + WINE TRADE = Sant! Tack för att du klickat hem en låda
med hantverksmässiga favoritviner utvalda av Ruth på Paul Taylor Lanthandel.
2018 ‘Una Volta’ Josep i Pau,Penedes, Spanien
Macabeau & Parellada

Familjen Mirs historia som druvodlare i Katalonien sträcker sig många århundraden tillbaka,
det tidigaste dokumentet som nämner deras vinodling daterar September 1474.I början
handlade det mest om att sälja druvor eller vin på bulk. Under 1800-talet utökade familjen
med modern utrustning för destillering och buteljering under eget namn, samtidigt som
familjen utmärkte sig för sin kamp mot phylloxeran när den drabbade Europa. Vidare under
1900-talet drevs egendomen framgångsrikt vidare av döttrarna Ramona, Maria Teresa och Maria
Antònia. 1979 startade Antonias son Josep, 17:e generation i familjen, att tillverka eget
vin under egen etikett och var därigenom med och startade en rörelse för högre kvalitet och
hantverksmässiga odlarviner som reflekterar de olika vingårdarna och den unika stilen för
regionen. Idag är Joseps son Pau med och tillsammans driver de kvalitetsarbetet vidare.
Egendomarna är planterad med Xarel-lo, Macabeu, Merlot, Cabernet Sauvignon och Garnatxa
Blanca. Vingårdarna ligger mellan bergen i Subirats och Noyafloden nära Sant Sadurní
d'Anoia, och jordmånen består av lera i flodområdet och mer kalk uppåt bergen, där de
äldsta stockarna Xarel·lo växer. Klimatet är typiskt medelhavsklimat med heta torra somrar
och milda vintrar.
2019 släppte Josep och Pau för första gången två semi-degorgerade brut natures (Escumós på
Castellan, de får inte kalla sina viner för Cava pga av DO-regleringar). Vid tidpunkten för
degorgeringen avlägsnas endast det grova sedimentet men låter det fina sedimentet vara kvar
i flaskan. Detta ger vinerna en liten slöja och jästen skyddar vinerna från oxidering
samtidigt som de bidrar med härlig komplexitet till krispigheten i vinerna. Vinet lagras i
15 månader i flaskan på sin jästfällning.

MV Reniassance, Vadin-Plateau, Cumieres, Frankrike
100 % Pinot Meunier
Yann Vadin är den 9e generation som odlar druvor. Familjens 7 hektar vinmark ligger i
Vallée de la Marne utspridda i 7 byar; Aÿ, Damery, Hautvillers, Pourcy, Venteuil,
Château-Thierry & familjens hemstad Cumières där även vineriet ligger. Yann är uppvuxen med
vin så för honom var det självklart att ta över familjens egendom. Efter studierna på Lycée
Viticole i Avize arbetade han på vingårdar i Bordeaux, Bourgogne & i Australien innan han
återvände till familjen egendomen år 2012. Ända sen start har han haft fria händer att
forma och utföra sin egen vision. Yann skapar viner som är både typiska för Champagne &
högst personliga. Yanns pappa slutade använda herbicider för över 20 år sedan och nu under
konvertering till ekologisk certifierat jordbruk. Som en del av detta arbetet använder de
sig bland annat av häst i vingården. Vingårdarna hittar vi kring 100-180 möh i syd-öst
sluttningar. Kring 70-åriga rankor växer i kalksten och lera.
Manuell skörd, 50 hl/ha. Jäsning sker spontant, enbart med den naturliga jästen i ståltank.
Ingen malolaktisk jäsning. Efter en andra jäsning på flaska vilar det två år på
jästfällningen innan degogering. 2 g dosage tillsätts och champagnen får vila ytterligare
8 månader innan bubblet släpps på marknaden. Nuvarande cuvée består av 80 % årgång 2017
samt 20 % årgång 2016, degorgerat i juni 2020. Renaissance är den första champagnen han
gjorde, därav namnet.

2019 ‘Leirana’ Forjas del Salnés ,Rías Baixas, Spanien
100 % Albariño

Rodrigo Mendez, alla kallar honom Rodri, startade Bodegas Forjas del Salnés år 2005.
Familjen har vingårdar runt byn Meaño i hjärtat av Salnés, Rias Baixas. Salnés är en sub-DO
till Rias Baixas med mer influenser från Atlanten. För många är Meaño albarinhos
ursprungsplats. Under 1970 talet i Rías Baixas drog många vinbönder upp röda inhemska
druvsorter till fördel för den mer högavkastande Albariñodruvan. Men Méndez familjen gjorde
precis tvärtom (tur det!) och planterade mer av de traditionella blå druvsorterna som
Caino, Espadeiro och Loureiro Tinto för att bevara det unika Galiciska ursprunget. Det hela
tog riktigt fart när Rodri och den välrenommerade vinmakaren Raúl Peréz började sitt
samarbete i början på 2000-talet. Framförallt med fokus på de blå druvsorterna men de gör
också riktigt mineraldrivna, salta och fokuserade Albariños. Idag har de tot 7,5 ha
vingårdar spridd över tre byar; Meaño, Sanxenxo och Barro där de använder sig av
traditionella metoder nedärvd över generationer.
Detta är en läskande fräsch Albariño som andas terroir! När man jäser denna druvan med
naturlig jäst anar man så många fler nyanser bortom enbart frukt. Torr och mineraldriven.
40-90 år gamla stockar planterade i granit och sandjord endast ca 60 möh och rankorna växer
på gammal havsbotten. Skördas i slutet av september. Jäsning på tank och foudres utan
tillsättning av jäst. 6 månader på ståltank utan battonage, 20 % av vinet lagras i foudres.
Ingen malolaktisk jäsning.

’2018 Masieri Rosso’ Angiolino Maule, Veneto, Italien
Merlot 50%, Tai Rosso 50%*

Angelino och Rosamaria Maule investerade 12 år av sina liv som krögare för en pizzeria för
att på 80-talet kunna följa sin dröm. Att odla vin. Sedan 1988 producerar Angiolino
naturliga viner utanför byn Gambellara i Veneto. Egendomen är belägen på kullarna norr om
Soave mellan Verona och Vicenza. Här, i den vulkaniska jorden kultiverar familjen Maule
Garganega och Trebbiano precis som man gjort här i mer än 1300 år. Deras vingårdar omfattar
idag 10 hektar uppdelat i flera olika vingårdar. Odlingen är helt naturlig, utan kemiska
bekämpningsmedel. Angiolino har idag hjälp av sina söner Francesco och Alessandro med det
omfattande arbetet både i vingården och i källaren. Rankorna beskärs hårt för att begränsa
skörde uttagen då Garganega är en relativt produktiv druvsort. Jorden brukas för hand och
en substantiell mängd organisk kompost används.
Angiolino strävar efter att påverka vinet så lite som möjligt för att det skall visa så
mycket karaktär som möjligt av sin terroir. Mycket små mängder svavel används när det är
nödvändigt men många gånger utesluts det helt. Druvorna kommer från yngre rankor som växer
i vulkanjord. Vinet jäser med skalen i ca två veckor på ståltank, där vinet vilar vidare 8
månader innan det buteljeras.
Vinnatur
Angiolino Maule är en av pionjärerna när det gäller naturliga viner i Italien. Han var en
av de åtta som för ca 20 år sedan startade Vini veri. Äkta vin. I den gruppen fanns då även
Josko Gravner, som var en av förgrundsfigurerna, och ett flertal andra som än idag gör
naturliga viner i Italien. Sedan de varit oense om det ena och det andra bröt sig Angiolino
ut därifrån och startade ett förbund som idag kallas Vinnatur. Vinnatur anordnar varje år
en mässa med producenter från olika områden och länder där samtliga vinmakare som vill
delta måste skicka in en flaska av varje vin för analys. Angiolino och Vinnatur testar
sedan vinerna i laboratorier efter ett sjuttiotal bekämpningsmedel som är självklara inom
konventionell vinodling men som tyvärr även förekommer i många ekologiskt/biodynamiskt
odlade viner. Kontrollen som Vinnatur gör är idag den absolut striktaste kontrollen som
finns, där många ekologiskt- biodynamiskt certifierade vinodlare varje år blir stoppade att
medverka.
*Tai Rosso är synonym till Grenache/Garnacha

’2019 Trebbiolo’ La Stoppa, Emilia-Romagna, Italien
80 % Barbera & 20 % Bonarda

Elena driver sedan 70-talet La Stoppa och har sedan dess jobbat ekologiskt. Hon är fullt
fokuserad på arbete med vinrankorna och vingården. Talande är vårt besök för ett år sedan
då Elena direkt tog oss ut bland vinrankorna och pratade om dessa, jordmåner samt
vingårdsarbete i dryga två timmar för att sedan säga “ja ni kanske vill prova lite vin
också” med ett leende.
Vinrankorna växer längs med dalen Trebbiola, därav namnet, inte långt från floden Trebbia i
provinsen Piacenza i norra Italien. Vingården La Stoppa etablerades för över 100 år sedan.
Idag är det Elena Pantaleoni som driver arbetet vidare och det sedan 70-talet efter att hon
tog över efter sin pappa. Hon väljer att arbeta helt ekologisk och nära naturen då hon ser
sin egen tid på jorden som en parentes i historien. Elena är mycket mån om att förvalta
marken vidare på så sätt att framtida generationer kan ta över. Talande är vårt besök på
plats för några år sedan då Elena tog oss direkt ut bland vinrankorna och pratade om dessa,
jordmåner samt vingårdsarbete i dryga två timmar för att sedan säga “ja ni kanske vill
prova lite vin också” med ett leende.
Trebbiolo är gjord av druvor från kring 20-åriga gamla rankor som växer i lerjord med
inslag av kisel. Druvorna skördas för hand. Sen pressas druvorna direkt och får jäser med
naturlig jäst. Musten ligger därefter ca 20 dagar med skalen och lagras därefter i
ståltank. Inget tillsatt, inget borttaget och helt ofiltrerat.

2013 ‘Terra del Noce’ Azienda Agricola Trinchero, Piemonte, Italien
100 % Barbera

Trinchero är en anrik vinproducent belägen vid Agliano Terme. Egendomen etablerades i
början av 1800-talet av Baronen av Ornavasso, men köptes av bröderna Trinchero redan 1920.
Rankor planterades direkt, men efter en del avbrott under andra världskriget kunde man
producera sin första flaska Barbera på plats 1952. Ända sedan dess har Trinchero
specialiserat sig på just Barbera som när den får den kärlek den förtjänar skapar stora
viner med tydlig känsla för ursprung. Ett sätt att uppnå detta är att hålla skördeuttagen
låga. På Agliano Terme gör de mycket klassiska viner som har goda förutsättningar för lång
lagring.
Druvorna till detta vin kommer från de lite yngre stockarna på egendomen (men ändå väl över
30 år gamla) planterade i kalkrika jordar. Jäsning i cement och lagras därefter 12 månader
på gamla, slavonska botti, följt av 3 månader i tank. Vinet lagras i flaska tills de
bedömer det som färdigt att dricka (oftast i minst 4 års). 2013 släpptes till försäljning i
September 2017.

PS. I enlighet med vår filosofi är alla viner i vår portfölj ekologiskt odlade
(bönderna är inte alltid certifierade) Vinerna vinifieras alltid med den naturliga
jästen. Några har en liten tillsats SO2 (svavel) vid buteljering. Är du nyfiken på
mer info? Tveka inte att höra av dig.

