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Marginalt kanskje. Det er 
bare produsert 257 mag-
numflasker av vinen Pachna 
i 2009-årgangen. Dermed er 
det bare å bestille inn så fort 
du kan.
Samtlige viner denne gangen kom-
mer fra vinimportørfirmaet  
Autentico/Unico som er blant de 
beste i Norge på biodynamisk og øko-
logisk vin, ikke minst fra Toscana.

Firmaet representerer både 
Giovanna Morganti og Fonterenza i 
Montalcino og har også vinene fra 
Pacina, som driver økologisk små-
skala produksjon like utenfor Sienna, 
i porteføljen.

Den vanlige Pacina var fram til 
2009 en vanlig chianti. Etter dette har 
Stefano Borsa og Giovanna Tiezzi 
valgt å deklassifisere vinen til en van-
lig toscanavin.

Nytt i september er Pacina 
Pachna 2009 som bare har blitt pro-
dusert i tre årganger tidligere. I 2009 
er den laget av sangiovese fra en 
parsell fra 1962 og som ble replantert 
i 2010.

Den har fått fire år på fat og det er 
utelukkende produsert 257 mag-
numflasker, der 60 av disse har kom-
met til Norge. 

Dermed er det bare å bestille inn 
Pachna og de andre vinene fra 
Pacina.

De øvrige vinene skal være å få på 
samtlige polutsalg i distriktet.

Herlige og økologiske rariteter
vin

Ukens anbefaling

9335301 Tariquet 
Gros Manseng 
Chardonnay 2013 
(Dom. du 
Tariquet, Côtes 
de Gascogne, 
Frankrike) kr 
124,90 (84 poeng)
Den vanlige 
Tariqueten har 
vært blant landets 
mestselgende 
viner i en årrekke. I 
tillegg kommer 
Domaine du 
Tariquet med en 
rekke andre viner 
og armagnacer på 
polet som er gjen-
nomgående gode 
kjøp Tariquet Gros Manseng 
Chardonnay har nylig kommet i 2013 
årgangen der andelen av chardon-
nay er økt for å gi vinen økt friskhet.
Nokså kraftig gulfarge og lukt av tro-
pisk chardonnayfrukt sammen med 
forsiktig fatpreg. Bra fylde og smak 
av tropisk chardonnay, banan 
sammen med noen sukkertøyaktig. 
God og syrlig avslut-
ning og en meget bra 
billigvin. 84p


