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P 
iemonte, Italien. Nebbiolo Prima är som 
en sportlovsvecka för barolotorskar. 
Under fem hektiska dagar dukas det 
upp nebbioloviner från regionerna 

Roero, Barbaresco och Barolo i totalt sex olika 
kategorier. Årets uppställning bestod av: Roero 
2012, Roero Riserva 2010, Barbaresco 2012, 
Barbaresco Riserva 2010, Barolo 2011 och Barolo 
Riserva 2010. Mitt fokus med den här resan var 
Barbaresco. Framförallt att få en bild av vad vi har 
att vänta oss av årgång 2012 men också för att se 
hur riservorna från fenomenala 2010 vecklat ut sig 
lagom till lansering. Dessutom tycker jag 
appellationen Barbaresco som helhet presterat allt 
bättre de senaste åren. Alltid lite i skymundan av 
storebror Barolo. Givetvis missade jag inte chansen 
att prova även Barolo, men årgång 2011 är 
långtifrån lika spännande som den föregående. 
Man kan redan nu se likheter och dra paralleller 
med 2009 – med andra ord en varm årgång där 
brådmogen, något yvig frukt, hög alkohol och tidigt 
konsumtionsfönster ringar in upplevelsen. Även 
Roero Riserva från 2011 bekräftar den varma 
årgången. Men som alltid finns det producenter 
och vingårdar som lyckades riktigt bra ändå, och i 
de flesta fall handlar det om viner från svalare 
lägen.

BARBARESCO 2012 
- Nebbiolo Prima 2015

Varje år arrangeras Nebbiolo Prima, eller VM i tanniner som provningen 
också kallas. Under en vecka samlas vinjournalister, nördar och dårar i Alba för 
blindprova sig igenom den kommande årgången av traktens nebbioloviner. Alf 

Tumble var där med siktet inställt på Barbaresco.
AV ALF TUMBLE
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OM ÅRGÅNGEN 2012

VÄXTSÄSONGEN I BARBARESCOS vingårdar 
kan sammanfattas med ett ord: oförutsägbar. 
Vintern var kall och det kom mycket snö. Våren 
fortsatte med kyla och en del regn, vilket försenade 
utvecklingen. Sen exploderade temperaturen och 
det blev en riktigt varm sommar men också med en 
del regn. Bland annat regnade det under blomning-
en i juni vilket sannolikt var en av orsaken till att 
den totala skörden blev 20 procent mindre än året 
innan. I september planade vädret ut till det nor-
mala och för de flesta producenter blev det en 
odramatisk skörd med början 1 oktober. Druvornas 
fenoliska mognad höll bra nivåer och sockernivån 
var lägre än 2011. 

Bortsett från att skörden blev mindre är producen-
terna nöjda med årgången och kategoriserar den 
som klassisk och elegant. Efter att provat igenom 
vinerna på Nebbiolo Prima är jag beredd att hålla 
med. Det finns mycket parfym och blommig aroma-
tik i vinerna, precis som man vill ha det. De kanske 

inte har den strukturen som gör vinerna till själv-
klara lagringsviner, även om de flesta utan problem 
har ett livsspann på 10-15 år. 2012 känns som en 
årgång som kan appellera till en bredare publik 
tack vare sin lätthet och expressiva doft. De kan 
absolut konsumeras unga, helst inom de två första 
åren. Därefter lär de, liksom nebbioloviner från 
klassiska årgångar stänga ner butiken i ett par år 
innan de blommor ut på nytt. 

PROVNINGEN

Förmiddagarna på Nebbiolo Prima ägnas uteslu-
tande åt blindprovning. Därefter en snabb lunch 
och vingårdsbesök. Jag passade på att besöka så 
många Barabarescoproducenter som möjligt för att 
kunna fördjupa mig i mina provningsfavoriter. 
Veckan inleddes i år med två dagars provning av 
Barbaresco och grannkommunen Roero. Efter en 
snabb morgonrunda runt byn och en ordentlig fru-
kost tyckte jag att jag var väl förberedd för dagens 
120 viner. Men ung nebbiolo ställer krav. Inte bara 
det att vinerna är unga och svårbedömda, det finns 
en hel del torrextrakt som ska in och ut i munnen 
under fyra timmars koncentrerat gurglande. 
Vattenkannor och osaltade grissini konsumerades 
friskt mellan varven. Vinerna serverades i täckta 
flaskor och serverade i mindre flighter om fem 
viner, som du när som helst kunde be om, vilket 
möjliggör en lugn provning i individuellt tempo. 
Först ut var Barbaresco DOCG 2010, totalt 100 
viner, där kommunviner och cruviner var blandade. 
Därefter Barbaresco Riserva DOCG 2010 på samma 
sätt med totalt 20 viner. Här bredvid följer mina 
högsta noteringar i respektive grupp.

94 Cà  Del Baio Barbaresco Asili 
2012

Snyggt sammansatt bukett med rosor, violer 
lakrits, mineral och slånbär. Följsam men 
ändå med intensitet i frukten. Tanniner och 
fat väl införlivade i paketet. Bravisimo!

94 Sassi San Cristoforo Barbaresco 
2012

Det här gillar jag! Transparent röd frukt, 
mineral, läskande syror och tanniner som 
liksom bara finns där utan att kräva 
tämjning. Upplever en touch av ny ek som 
men det är mycket smakfull gjort.

93 
Barale Fratelli Barbaresco 

Serraboella 2012

Blodapelsin och nypon i doften. Känns 
klassisk i uttrycket. En pikant enbärsdoft 
smyger sig in mellan lagren av den 
tranbärsfrukt som lyfter i smaken. Mycket 
bra om än inte så ”showing” just nu. Vänta 
ett par år. 

93 Albino Rocca Barbaresco 
Montersino 2012 

Öppen och blommig. Cru-känsla. Mycket 
frukt i form av jordgubbe och tranbär med 
bra intensitet. Rejält läskande syra och 
välkomponerade tanniner. Mycket välgjort i 
den eleganta skolan. 

93 Cascina Luisin Barbaresco 
Paolin 2012  

Mörk frukt med stadigt grepp om strävheten. 
Strukturerat och välgjort i den kraftigare, 
något rustika stilen. Kommer troligtvis från 
en bra vingård. 

93 Col Dei Venti Barbaresco 
Tufoblù 2012  

Pur frukt, lika delar blå och röd.  Perfekt 
balans mellan lagdelarna frukt, mineralitet 
och tannin där de sistnämnda kommer från 
druvan. Fin mineralsälta. Bravo! 

92 Pietro Rinaldi Barbaresco San 

Cristoforo 2012  

Mint och målarlåda. Väldigt klassisk, lite 
ung Giuseppe Masacerello-stil, med söt frukt 
som dyker upp i mitten. Bra och 
klunkvänligt med införlivade tanniner.

92 Cascina Delle Rose Rio Sordo 
Barbaresco 2012 

Ung och pigg doft med mandel, jordgubb och 
lite omogna körsbär. Elegant och snabbt. 
Lättgillat med tanniner bortrollade i frukt 
och syra. Bra gjort i den fruktigare skolan.

92 Rigo Filippo - Ai Rabaj Barbaresco 

2012  

Elegant och ledig såväl i doft som smak. 
Bjuder inte ut sig men lämnar ändå gommen 
suktande efter mer. Mycket lovande om en 
lite återhållen just nu.  

92 Icardi Cav. Pierino Barbaresco 

Montubert 2012   

Stökig doft som planar ut i smaken. Röda 
bär, mineralsälta, viss fetma och trygg 
tanninstruktur. Bra mellanregister och 
påtagligt långa syror. Lovande. 

92 La Contea Barbaresco Serragrilli 

2012  

Barbaresco i den lätta och blommiga stilen, 
typ Produttori. Skön örtighet utan att bli 
stjälkig. Mineralisk och klunkvänlig, 
bortsett från rätt traddiga taniner. Kul!

92 Ceretto Barbaresco Più Comuni 
2012

Pur och ren frukt. En liten fatkänsla och 
alkovärme i slutet men det håller ihop bra. 
Lyxigt och välgjort i modern stil. Lång och 
följsam, med integrerade tanniner. Publik.

92 Ada Nada Barbaresco Rombone 
Elisa 2012  

Seriös struktur, bra vin med mycket av allt. 
Det märks att man börjar närma sig slutet 
på dagen. Men det här vinet flyger, kanske i 
den moderna stilen, men framförallt 
balanserat. Well done.

91 Castello Di Verduno Rabajà 

Barbaresco 2012 

Bärigt med tonvikt på de blåa associationerna. 
Stenigt, mineraliskt och svalt utan 
tillstymmelse till publikfrieri. Klädsamt 
klassisk struktur. Stramt och lovande.

BARBARESCO 2012 – TOPP 30
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91 Cascina Morassino Di Bianco 

Roberto Barbaresco 2012 

Läckert och josigt! Krämig frukt som drar åt 
det röda, lite söta hållet. Len textur och 
balanserade tanninstruktur. Gott nu, redo 
att klunkas, anyone? 

91 Rattalino Barbaresco 

Quarantadue42 2012 

Homogen och skolbokstypisk doft med lika 
delar röda och blåa bär, kantade av svala 
florala inslag. Elegant struktur med sandiga 
finstämda tanniner. Topp.

91 Rivella Silvia Barbaresco DOCG 

2012  

Finstämt och balanserat i den lättare saftiga 
stilen. Mineraliskt och tanninrikt. Klassiskt 
och typiskt utan lismande. Kommer 
utvecklas med grace. 

91 Cascina Alberta Barbaresco 

Giacone 2012 

Bra vin igen! Snygg balans, lite kort kanske 
men bra bygge rakt igenom. Läskande syror 
och med hyfsat seriös struktur. Något 
svårplacerat.

91 Boffa Carlo Barbaresco Paje 
2012 

Dov och något tillbakadragen doft med blå 
tendenser. Spår av lakrits, mineralsälta och 
samt en oförlöst kraft som lurar i smaken. 
Klassiskt och lovande, säkert cru. 

90 Cascina Morassino Di Bianco 

Roberto Barbaresco 2012 

Svagt reduktiv. Typisk trad-nagellacksdoft 
följt av nypon, tranbär och en stram 
tanninuppbackad smak. Känns onekligen 
oldschool men utan bli allt för stursk.

90 Socré Barbaresco DOCG 2012

Körsbär och mandelmassa, aromatiskt 
öppen. Söt frukt men ändå på rätt sida och 
med kompletterande syra. God struktur och 
viss mineralsälta. Säkert lite nya fat. Något 
yviga tanniner men bra längd. Publik.

90 Ceste Franco Barbaresco DOCG 
2012

Aromatiskt stökig med likörlika körsbär, 
plommon och målarlåda. Bättre balans i 
smaken med tydlig mineralsälta och frukt 
som räcker lika långt som tanninerna.

90 Albino Rocca Barbaresco Ronchi 

2012 

Bred stil med jordgubbe, tranbär och 
mandel. Viss syltig känsla i doften men desto 
mer uppstyrd och stram i smaken. 
Fortfarande söt frukt och mineral. Lovande 
struktur och tanniner.

90 Fontanabianca Barbaresco 

Bordini 2012 

Burgundisk saftig doft med blodapelsin och 
hallon. Lätt, elegant och extrem hög 
klunkabilitet. Inte så värst typisk, men god. 
Tänk Bojo med tanniner! I sammanhanget 
dock rätt blygsamma sådana.

90 Vigin Barbaresco Cotta 2012

Inbjudande! Här finns fat i smaken 
men ändå så vackert gjort. En smygande doft 
där faten liksom närmar sig bakifrån. Och 
det är där faten ska vara, knappt märkbara. 
Annars något luten men lovande.

90 Rivetti Massimo Barbaresco 

2012 

Elegant och mineraldriven i en semi-
klassisk stil. Lakrits, sälta och lite asfalt. 
Mörkare i tonen men lätt och välsnickrad. 
Bättre bas-barbaresco.  

90 Battaglio Barbaresco Serragrilli 
2012 

Mycket bra struktur. Främst röd frukt, rätt 
generös. Värme i eftersmaken drar ner betyg 
en pinne. Tydlig fatkaraktär i modern stil.

90 Batasiolo Barbaresco Più 
Comuni  2012  

Stor doft av mandel, jordgubbe och lite 
brett. Bör var en traditionell producent om 
man går på fruktens fetma och tanninkänsla 
men man har ju gissat fel förr! Gott och 
lovande.

90 Cà  Del Baio Barbaresco Marcarini 

2012 

Ren, tät och balanserad. Mineralisk och 
transparent med blå tongångar. Stramt och 
snyggt med potential. Kan vara cru, annars 
mycket bra standard. 

90 Cà Del Baio Barbaresco 

Vallegrande DOCG 2012  

Rosor i kubik. Finstämd och typisk. Perfekt 
förklaring för en oinsatt om vad Barabresco 
handlar om - elegans. Bra!

BARBARESCO FAKTA
Barbaresco tillhör den större vinre-
gionen Langhe i Piemonte, Italien. 
Området fick DOC-status 1966 och 
höjdes upp till DOCG 1980. För att få 
skriva ut Barbaresco på etiketten 
krävs att vinet är gjort på 100 pro-
cent nebbiolo från någon av de fyra 
kommunerna Barbaresco, Treiso, 
Neive och en del av San Rocco Seno 
d’Elvio som hör till Alba. För att få 
skriva ut specifikt vingårdsnamn, så 
kallade ”crus” som till exempel 
”Asili” eller ”Ronchi”, krävs bland 
annat strängare skördeuttag. Idag 
finns det cirka 70 stycken crus. Av 
alla producenter som gör Barbaresco 
återfinns 115 stycken inom någon 
av de fyra kommunerna och cirka 
50 stycken i kringliggande områden. 
Det är vanligt att större producenter 
äger vinmark både i Barolo och 
Barbaresco. Båda dessa områden 
innefattar också vinkooperativ. I 
Barbaresco heter firman 
Prodduttori di Barbaresco och har 
ett gott rykte för sin jämna kvalitet.

Vin: lagring, skördeuttag max.
Barbaresco: 26 mån, varav 9 på 
ekfat, 54 HL / HA
Barbaresco Riserva: 50 mån varav 
9 på ekfat, 54 HL / HA

SUMMERING

Överlag visar Barbaresco 2012 en hög lägsta nivå och få har gjort några riktiga 
fadäser. De traditionellt framställda vinerna – de utan barriquelagring och med 
längre macerationstider – upplevs eleganta med en underliggande bra struktur. I 
vissa fall lite mycket torrexktrakt i förhållande till frukt. Modernisterna har också 
lyckats fint så länge man hållit sig tagit det lugnt med barriquerna som väldigt ofta 
tenderar att överskugga den fragila nebbioloaromen. Några, för mig nya vingårds-
lägen –  Serragrilli och Più Comuni – utmärkte sig extra, samtidigt som några av de 
mer välkända – Asili, Rio Sordo och Serraboella – också presterade på hög nivå.

När det gäller Barbaresco Riserva 2010 upplevde jag att många viner saknade 
frukt. Vissa viner rätt ekiga, andra flyktiga och reduktiva. Dessutom inte lika tyd-
ligt i ursprunget som Barbaresco 2012. Några av vinerna var rätt stängda, 
förhoppningsvis inne i tunneln där frukten transformeras och tanninerna mjuk-
nar, men just nu mest stumma och tannintunga. Endast några få exemplar visade 
framfötterna. 2010 var ett fantastiskt år i Barolo, och nästan lika bra i Barbaresco. 
Frågan är huruvida Riserva-formen är en lämplig modell för Barbaresco 
överhuvudtaget? 

DET SOM GÖR PROVNINGEN något haltande, totalt sett, är frånvaron av bench-
mark-producenterna Roagna, Bruno Giacosa och Gaja. Tre viktiga spelare och 
personliga favoriter som ofta presterar i högsta poängskiktet. Producenterna som 
medverkar i Nebbiolo Prima väljer naturligtvis själva om de vill ställa upp och man 
kan gissa att blindprovning inte gynnar någon av dessa tre. De säljer helt enkelt 
slut sina viner ändå. Deras goda rykte och väl tilltagna prislappar skulle snarare 
kunna ifrågasättas om de hamnar på samma poäng som ett 30-eurosvin. Business 
helt enkelt, och ett sätt att göra vinerna än mer exklusiva. Det är inte vem som helst 
som svänger förbi Bruno Gicosa och får prova vin. Och Gajas viner ser man ytterst 
sällan i blindprovningar så länge de inte arrangeras privat. När det gäller Roagna 
ligger de alltid i ofas med marknaden genom att de håller på sina viner två år läng-
re än de flesta innan de släpps. En annan favoritproducent som jag förväntade mig 
hitta i uppställningen men som inte var med var Cigliuti. En producents vars viner 
är rimligt prissatta och tydligt visar kvaliteten på årgången.

Fördelen med att de mest namnkunniga producenterna inte deltog gör att flera 
mindre för möjligheten att visa upp sig. Att många producenter saknar svensk 
importör gjorde provningen bara än mer intressant och säger en hel del om områ-
dets kapacitet. I Barbaresco finns det fortfarande många upptäckter att göra. Både 
om du ser till vingårdslägen och odlare.

93 Cascina Bruciata Barbaresco 
Riserva Rio Sordo 2010 

Äntligen! Det dröjde innan första riservan 
levererade. Torkade rosor och asfalt. Kan 
bara vara på en plats på jorden. Stor och 
bred smak med täta tanniner, struktur som 
en barolo. Kraftig. Mycket bra och 
lagringsduglig. 

91 Piazzo Armando Barbaresco 

Riserva Nervo Vigna Giaia 2010

Fin frukt med sötma och intensitet i frukten. 
Fat, nypon, torkade rosor. Lite Roero-stil. 
Bra längd och stabil tanninstruktur som 
kommer åldras vackert. Elegant men 
intensiv.

91 Prinsi Barbaresco Riserva 

Fausoni 2010  

Tät, dov och stängd. Visar inte mycket mer 
än tanniner just nu. Men det finns en hel del 
torrextrakt, dold frukt och fina syror. Kan bli 
bra det här. Semi-modern stil. Svår att tyda 
men rätt klassisk struktur trots allt. 

90 Socré Barbaresco Riserva 

Roncaglie 2010  

Tydlig nebbiolo av det lite mörkare slaget. 
Mineralitet och snygga breda tanniner. 
Mycket bra balans inklusive en del fat. 
Publik. Lite på väg in i tunnel. Lovande om 
tre år.

89 Pelissero Pasquale Barbaresco 

Riserva Ciabot 2010  
Lite bläckig frukt men bra struktur och 
intensitet. Lite Verduno-style. Viss 
kryddighet. Tror inte den kommer från 
faten. Enbär. Bra men lite annorlunda och 
spår av ekfat i eftersmaken. Skulle gissa på 
Pelissero.

BARBARESCO RISERVA 2010 - TOPP 5


