
 

PBA 

 

- Exclusivt italienske vine og fødevarer 

- OBS der vil være vine der KUN findes på denne festival! 

- OG der vil være lidt at spise  

 

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, hvilket var tilfældet sidste år.). Vi 

benytter ikke kampagnepriser og priserne vil være at finde på vores stand. Der kan betales med mobilepay 

eller kontant, hvis det ønskes: 

1. Gorelli 

Giuseppe Gorellivar udsolgt sidste år og mange spurgte forgæves. Men i år er de der. Gioseppe 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 har globalt. 

Grundlagde ligeledes vingården Tenuta Le Potazzineog har været chefkonsulentpå et stort antal af de 

førende brunellohuseHan laver i dag tre vine i Toscana begge på 100% sangiovese (ingen blanding med 

andre druer som der er tradition for). Hans Brunello har fået fantastiske anmeldelser over hele verden og 

var udsolgt inden den første flaske var frigivet i januar 2023. 7400 flasker produceret – måske er der en 

enkelt på festivalen. Og så er der en lejlighed til at blive skrevet op til næste år. BrunelloRiserva kommer i 

2025 i et meget begrænset antal flasker. 

- Brigo 2020. 100% ståltank-lagret sangiovese. 3000 flasker produceret og udsolgt fra producenten 

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

- Rosso 2020. Helt klassisk – overgår mange Brunelloer. 

 

2. 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 en absolut 

begivenhed for kendere og samlere af vin: Valter Musso har på utallige opfordringer og respekt for sin far 

lavet 600 flasker af hans Barbaresco og 240 flasker af hans Barolo med de originale etiketter De sidste af 

disse flasker vil være på festivalen og findes end ikke i handel i Italien, ej heller på deres hjemmeside mv. 

Lagringspotentialet er stort: Slagelse Vinklub smagte for kort tid siden SebastianoMusso 1959 Barbaresco 

og den smagte fantastisk – 63 år efter! 

På festivalen vil derudover være at smage: 

- Pinot Noir Langhe 2021 (kun 3000 flasker produceret) 

- Nebbiolo (den unge barolo) 2019 

3. Roeno – vine fra Südtirol 



 

PBA 

 

Fra provinsen Trentino Alto Adige i det absolut nordligste Italien kommer vingården Von Blumen 

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 ofte på unikke og specielle druer men vi har valgt to af 

deres vine: 

- Marzemino2020. En sjælden drue som har sin oprindelse i området. Giver et lavt udbytte og 

modner sent og derfor er profitabiliteten lav, hvilket økonomisk interessant at dyrke. Mindre om 

pinotnoir men med lidt mere fylde og et strøg af tannin. Nydes let afkølet.  

- Chardonney 2021. 100% ståltanklagret – modsat stort set alle andre med denne drue. Fantastisk 

friskhed og frugt. 

Måske tager vi også deres riesling med, hvis der er flere tilbage. Den ene af flere kåret til verdens 

bedste riesling.Er Kun 3892 flasker produceret. 5 gange i træk 3 bicceri i GamberoRosso. Stort ingen 

vine har fået dette og slet ikke en hvidvin.  

 

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. DeVescoviUlbach 

450 år gammel vingård.Pianodario - mindre end 600 flasker er produceret af denne fornemme Etna-vin, 

som har navn efter en af de mest berømte vinparceller på vulkanen Etna. Vinen er svær at finde omtale af 

da den ikke annonceres og alle flasker er solgt på forhånd. Druen er naturligvis NerelloMascalese, som kun 

anvendes i de originale Etna-vine. De sidste få flasker af denne vin vil være på messen og er en vin for 

kendere og samlere. 

Yderligere vil vi fra samme hus medbringe en eller flere vine med hans version af den særegne Teroldego 

drue kendt helt tilbage fra romertiden, der kun må dyrkes på et bestemt område 

 

Vi tager også lidt nødder og mandelkager fra Piemonte måske blandet med lidt andet.  

Vær opmærksom: Der kan forekomme overraskelser! 

Vel Mødt! 

 


