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- Exclusivt italienske vine og fødevarer 

 

PBA importerer udelukkende italienske fødevarer og vine med udelukkende B2B salg. Af samme årsag 

deltager vi aldrig på vinfestivaler eller har salg til private men grundet en personlig relation til Slagelse 

Vinfestival er vi at finde i år. Vi har en række større vinhuse men fokus er på en række mindre producenter, 

hvoraf nogen af dem har endog en meget begrænset produktion. Ofte sælger producenterne kun til 

restauranter i Italien og eksporterer kun i begrænset omfang eller slet ikke. 

Følgende vine vil være at finde på festivalen (med mindre de er udsolgt). Vi benytter ikke kampagnepriser 

og priserne vil være at finde på vores stand. Der kan betales med mobilepay eller kontant, hvis det ønskes: 

 

1. Walther Musso – kongen af Barbaresco 

Musso’sbarbaresco vine er meget anerkendte blandt italienske vinkendere. Musso ligger i selve byen 

Barbaresco og familien leverede byens første borgmester.  På festivalen vil der være mulighed for at smage: 

- Barbaresco 2017 

- Barbera 2018 

- Dolcetto 2018 

 

2. Roeno 

Fra provinsen Trentino Alto Adige i det absolut nordligste Italien kommer vingården Roeno med en flere 

hundrede år lang historie bag sig og adskillige bogudgivelser fortæller historien om de to vingårde Roeno og 

Von Blumen. Vingården drives af et matrikataf i alt 4 kvinder – alle fra familien og i flere generationer. De 

laver mange specielle vine men vi har valgt deres to rieslinger, hvoraf den ene af flere kåret til verdens 

bedste riesling: 

- Renano2017. Kun 3320 flasker produceret. 5 gange i træk 3 bicceri i GamberoRosso. Stort ingen 

vine har fået dette og slet ikke en hvidvin. Af flere kåret somverdens bedste riesling. 

- Praecepius 2018. Særlig Riesling variant udvalgt af Institute of Geisenheim. Håndplukkede druer og 

dyrket i 640 m højde. Omkring 6000 flasker produceret. 

 

3. Gorelli 

Giuseppe Gorelli er en legende indenfor Brunello. Som leder af Brunello-socitetet gennem mere end 15 år 

og som cheføneolog gennem endnu længere periode har han en vital rolle i det udtryk og succes Brunello  
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har globalt. Grundlagde ligeledes vingården Tenuta Le PotazzineHan laver i dag to vine i Toscana begge på 

100% sangiovese (ingen blanding med andre drue som der er tradition for). Alle venter ligeledes på hans 

Brunello, der kommer kommer i januar 2023 – der bliver produceret 7400 flasker. Alle er forudbestilt. Hans 

Riserva kommer i 2025 i et meget begrænset antal flasker. 

- Brigo 2019. 100% ståltank-lagret sangiovese. 3000 flasker produceret og udsolgt fra producenten 

for længe siden. Hvis Pinot Noir havde en storebror var det denne.   

- Rosso 2019. Helt klassisk – overgår mange Brunelloer. 

 

4. Nicolucci 

Alessandro Nicolucci er en legende blandt italienske vinproducenter. Det er Romagna-sangiovese når det er 

bedst!Vinmarkerne ligger øverst på bjergkammen, der omkranser byen Predappio – Mussolinis  fødested. 

Niccoluccis Il Generale er en af de vine der nogensinde har fået flest 3 bicceri i GamberoRosso.11 gange er 

det blevet til. Det er naturligt en eftertragtet investeringsvin, da lagringspotentialet er meget stort. 

- Vigna DelGenerale 2018. 100% sangiovese. 

- I Mandoli. 

 

5. Dosio 

Dosio er en af de kendte Barolo-producenter velbeliggende på selve bjergkammen i byen La Morra i 

området Langhe, som er det mest klassiske Piemonte, man kan forestille sig. Men vi har ikke taget 

deresBaroloer med men i stedet deres rosè, der er lavet på den særlige PiemontedrueFreisa: 

- PerTi2019 .Rosè på druen Freisa. Kun 3000 flasker produceret. 

 

Vel Mødt! 

 

 


