
CASARENA 2014
505 Esencia
Mendoza, Argentina.

Et brændende ønske om at pro-
ducere egne vine fik ægteparret 
Peter og Karen Dartley til at 
rejse over 3 kontinenter for at 
finde det perfekte sted at slå 
sig ned som vinbønder. De kom 
til Mendoza i Argentina i 
begyndelsen af 2007 og vidste 
med det samme, at de ikke 
behøvede at søge længere; de 
var kommet til det rette sted. 
Ud over at købe 80 hektarer 
beplantet med gamle stokke af 
Cabernet Sauvignon, anlagde 
man 240 hektarer nye marker 
under skarp overvågning af 
selveste Michel Rolland.
CASARENAS vinmarkerne er 
beliggende i subregionerne, 
Agrelo og Perdriel i det sydlige 
Mendoza.
Og det er her, i næsten 1000 
meters højde, at Malbec-druen 
viser sig fra sin allerbedste 
side.

Et gammelt vineri fra 1937 i 
byen Perdriel er blevet fuld-
stændig gennemrenoveret og 
udstyret med top moderne 
vinifikationsudstyr. Vinhuset 
er malet i en sandfarve, deraf 
navnet CASARENA, der bety-
der ”huset af sand”. Peter og 
Karen hentede også et par kom-
petente herrer til produktionen 
af husets vine.
De to vinmagere, Alejandro 
Sejanovich og Bernardo Bossi, 
kommer nemlig begge fra det 
vinhus, der for alvor satte 
Argentina på vin-landkortet, 
nemlig berømte Catena Zapata.
Så ambitionerne hos CASARE-
NA er høje. Første årgang var 
2009, og her høstede huset 
allerede flotte anmeldelser.  

Alejandro og Bernardo er 
meget dedikerede mht. klonin-
ger af sorter. Man ønsker at 
finde ind til ”rødderne” af 
Malbec, og arbejder derfor 
med ”Massal Selection” på 
alle de forskellige parceller/
marker med de ligeså forskel-
lige Malbec-populationer.
I stedet for moderne kloning 
hvor alle stokke ender ud i ens 
genetisk herkomst, arbejder 
Casarena i stedet med at 
udvælge de bedste stokke, 
hvorfra der tages stiklinger til 
udplantninger og podning.

Navnet på vinene i denne 
serie, ”505”, kommer fra 
adressen på vineriet, nemlig 
”Brandsen Street nr. 505”

Denne variant, Esencia, er 
produceret på 50% Malbec, 
30% Cabernet Sauvignon og 
20% Merlot.

Druerne bliver høstet med 
håndkraft og forsigtigt afstil-
ket. Herefter ligger de til 
udblødning (maceration) 3 
dage ved lav temperatur inden 
selve gæringen. Gæringen 
løber ca. over 11 dage ved lave 
temperaturer for at sikre en 
behagelig blød fornemmelse 
og samtidig undgå de strenge 
bitre tanniner fra kernerne. 
Vinen får 3 mdr. fadlagring i 
franske fade.

Helt tæt i farven med mørke 
violette toner. I duften for-
nemmer man ristede sødme-
fulde krydderier, moden mørk 
frugt og lidt mint/eucaluptus.
En rund, blød og lang efter-
smag efterlader indtrykket af 
en utrolig spændende vin, 
hvor de tre druesorter går fan-
tastisk i spænd. Den fede sød-
mefulde frugt fra Malbec’en, 
kanten og biddet fra Cabernet 
Sauvignon’en og krydderiet og 
den sorte frugt fra Merlot’en. 
Sådan skal det simpelthen 
gøres! Man smager tydeligt, at 
dette er lavet af dygtige vin-
folk, der kan deres kram. Husk 
det til næste gang; 505!

I duften fornemmer man riste-
de sødmefulde krydderier, 
moden mørk frugt og lidt 
mint/eucaluptus. Rimelig 
krydret i smagen og med god 
kraft og saft.

Serveres 16-18° C. til vildt-, 
okse- og lammekødsretter. 
Vinen kan også godt klare de 
kraftige oste….
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