
At lave god Pinot Noir er en kunst, da druen har tynd 
skal, hvilket gør den mindre hårdfør og derfor kræver det 
helt rigtige klima og nænsom behandling i vinifikationen.
Denne Pinot Noir er skabt af Sperone familien, der har 
lavet premium vin i Piemonte i fire generationer. Den er et 
bevis på at med know how og tålmodighed, kan man lave 
god Pinot Noir i en region, der ellers mest er kendt 
for vinens konge, Barolo. Elegant, let og aromatisk vin, 
med skønne noter af kirsebær, jordbær og hindbær.
Vinen er tør i munden og har silkebløde tanniner. 

Pinot Noir
FRANCO SERRA
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“Rubinrød og helt lys. 
Duften indleder med røde 
bær i kombination med 
klart definerbare jordbær, 
krydderi over i krat og en 
ren og letparfumeret stil, 
hvor frugten er helt central. 
Smagen er blød og ganske 
let modensødme fornemmes 
sammen med jordbær, kvas/
krat og spændstig frugtsyre 
med bid. Det krydrede sup-
plerer frugten glimrende i en 
let drikkelig vin, hvor man 
ikke er mange sekunder i 
tvivl om, at vi er på Pinot 
Nero. Skøn harmoni i både 
kølig og frugtet stil. Rigtig fin 
til prisen.”
Vinhulen

Siden 1911 har familien Sperone været aktiv på det 
italienske vinmarked og blandt dens besiddelser er en 
vingård i Piemonte. Navnet Franco Serra er et brand, og 
i denne udgave er vinen produceret på Pinot Noir druer. 
De er svære at have med at gøre, men her er det lykkedes 
fint at få noget godt ud af anstrengelserne.
Erik Mortensen - Den korte avis

91 PTS.

FRANCO SERRA PINOT NOIR
PIEMONTE 2020
A nice core of red fruit here,
together with some floral and fresh-
herb notes. Medium-bodied with
firm, slightly chewy tannins that
close down the fruit a little for now.
But shows promise and should even
out with a little time. Try in 2022.


