
Baricci 

Nello Baricci, den første av de opprinnelige 26 grunnleggerne av foreningen av Brunello di Montalcino i 

1967, er personligheten som mest representerer mange små produsenter som har bidratt til å gjøre Brunello 

di Montalcino til den fantastiske vinen den er i dag. Vingården hans, Colombaio di Montosoli, har alltid vært 

en av de store «Cruene» av Montalcino og er en liten gård som har fått ryet sitt pga fantastisk kvalitet på 

vinene og seriøsisteten og ærligheten hjemme på hos Baricci familien.  

Her hører tradisjon virkelig hjemme og hos Baricci har vinene holdt seg helt uendret, i motsetning til andre 

produsenter som har endret stilen for å treffe «den internasjonale smaken» bedre. 

Jordsmonn, beliggenhet, godt påpasset vinmark, Sangiovese Grosso og de middels store Slavonske 

eikefatene utgjør Nello sin oppskrift på en fantastisk vin. Totalt produserer de 12 000 flasker Brunello og 

18 000 flasker Rosso hvert år, og får alltid godt skussmål! Spesielt Rosso fra Baricci er fenomenalt god QPR, 

som den eneste Rosso fra hele Montalcino kommer 100% av druene fra kanskje den beste plassen å dyrke 

vinmark i Montalcino; nemlig Montosoli. Alle druene dyrkes etter økologiske metoder, alt plukkes for hånd og 

gjennomgår en streng seleksjon!  

 

 



Vin navn Rosso di Montalcino 2012 

Produsent Baricci 

Område Toscana 

Alkohol 13% 

Druetype Sangiovese Grosso 

Restsukker 1 gr/l 

Pris ex. Mva 175,- 

Vinbeskrivelse En av få Rosso di Montalcino som består av 100% deklassifisert Brunello 
fra Montosoli. Rubinrød, på nesen er det elegant og friske kirsebær, 
fioler, plommer og krydder. Strukturerte tanniner, frisk frukt, noe 
krydder og en livlig syre! Virkelig en Baby-Brunello! 

Matfølge Storfe, Lam, Kalv, Småvilt, Risotto 

  

 

Vin navn Brunello di Montalcino 2010  

Produsent Baricci 

Område Toscana 

Alkohol 14% 

Druetype Sangiovese Grosso 

Restsukker 1 gr/l 

Pris ex. Mva 295,- 

Vinbeskrivelse I Montosoli er det stor forskjell mellom tempratur på dag og natt, derfor 
er vinene herfra ofte friskere og har en perfekt balanse. Rubinrød på 
farge, kompleks nese med aromaer av kirsebær, fioler, krydder, vanilje, 
bjørnebær, plomme og tobakk. Kraftfull og moden frukt, frisk syre og 
tydelige tanniner. Sitter lenge! 

Matfølge Storfe, Vilt, Lam, Kalv,  

 


