
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervi er grundlagt i 1906 og er den ældste eksisteren-

de ejendom i Gattinara, med 28,5 ha jord fordelt på 

nogle af de vigtigste marker i den blot 94,5 ha store 

DOCG-dyrkningszone, der ligger for foden af Euro-

pas næsthøjeste bjerg, Monte Rosa. Bjergmassivet be-

skytter markerne mod kolde nordenvinde, men sikrer 

også en konstant alpin brise og passende nedbør. Ge-

ologisk ligger Gattinara i hjertet af en 280 mio år gam-

mel udslukt vulkan. Jorden har et stort indhold af ler, 

der er sammenligneligt med det man finder i Serra-

lunga d’Alba i Barolo og er derudover rig på vulkansk 

materiale og har et højt indhold af jern, men jorden er 

også kalkfattig, hvilket er med til at sikre vine med fin 

syreprofil og nerve. Gattinara-vinene er derfor ranke 

og har en markant tanninstruktur og frigives sent, og 

dette er glimrende udtrykt i Nervis motto: Nectar in 

tempore, således, at vinen skal bruge tid for at transfor-

meres til en guddommelig drik. Gattinara har histo-

risk rivaliseret Barolo, både hvad angår kvalitet og ev-

ne til at lagre og der findes mange fine gamle årgange 

fra Nervi, eksempelvis de store vine fra 1958, 1961 og 

1964, der stadig er flotte. Med marker på Casacce, Ga-

ravoglie, Valferana og Molsino er potentialet enormt 

og Nervi blev i 2011 købt af norske Erling Astrup, der 

forinden havde spurgt Roberto Conterno fra Giacomo 

Conterno til råds. Roberto så mulighederne og bistod 

også efterfølgende med råd og yderligere kvalitetsløft, 

og købte i april 2018 90% af ejendommen og 2018 er 

første årgang, hvor han og sønnen Gabriele har den 

fulde ledelse: Man vil selvsagt kunne forvente den 

velkendte kompromisløse tilgang og man vil kunne 

forvente prisstigninger. 

 

Gattinara Vigna Molsino fremstilles af druer fra 14,5 

ha på denne imposante cru, der har form som et am-

phiteater. Som alle Nervis vine fortolkes den traditio-

nelt og vinen er første gang aftappet og etiketteret se-

parat i 1970. Vinen fra Vigne ad Molexinum som den 

kaldtes i 1471 har en majestætisk fremtræden og en 

vidunderlig sammensathed og er en udsøgt mod-

stemme til raffinerede og mere elegant anlagte Gatti-

nara fra Valferana. Endskønt den smager skønt i ung-

dommen er den gemmeværdig og velplaceret i en 

blindsmagning af de store Langhe-vine. Og man kan 

kun gisne om vinens fremtidige potentiale. 

 

 Gatti-nara har i udgangspunktet en mildere 

tanninstruktur og mere syre end det ses i de store 

vine fra Barolo som Gattinara fra Nervi allerede nu let 

LOKALITET 

14,5 ha på Molsino i Gattinara, 

Alto Piemonte, Piemonte. 

 

TYPE  

Rødvin 

 

DRUER 

100% Spanna, der dækker over 

lokale biotyper af Nebbiolo. 

 

UDBYTTE 

Ukendt 

 

DYRKNINGSFORM 

Bæredygtigt landbrug 

 

ÅRLIG PRODUKTION 

Ukendt 

 

FRA MOST TIL VIN  

Vinen gæres på tini di rovere, 

koniske egetræsfade, med 20 da-

ges maceration og lagres 48 må-

neder på botti di rovere slavonia, 

6 måneder på cementtanke og ef-

terfølgende 6 måneder på flaske. 

 

OPLEVELSEN  

Ganske lys, granatrød farve. En 

Gattinara af stor og majestætisk 

karakter, med rigdom, fylde og 

sødme og mindelser om efterår 

og dampende underskov. Vel-

struktureret og bereder en tryl-

lekreds for sanserne. 

 

ASSOCIATIONER 

• Roser, jordbær, blommer, jern 

• Svesker trøfler, tjære, 

underskov 

• Bladtobak, læder, lakridsrod, 

 

SERVERING  

• Grillet, velmodnet oksekød 

• Agnolotti del plin med trøfler 

 

Serveringstemperatur: 15-17° C. 

 

POTENTIALE  

Undergår en flot evolution i 20+ 

år. 

 

www.nervicantine.it  

 

                                    Gattinara Vigna Molsino DOCG Nervi/Gattinara

  

Vigna Molsino er ekstremt 
dyb og kompleks. Kan nemt 
måle sig med vinene fra 
Langhe. 
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