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“Otto Filari” Dogliani DOCG 2014/2015 
„8 Rader“ 

 
Eraldo Revelli Azienda Agricola 
 

Vingården ligger in den sørlige delen av Piemonte på den rolige og grønne landsbygda i de veldig 

vakre omgivelsene i Belvedere Langhe, bare noen km fra Dogliani. Siden Eraldos far etablerte 

vingården i 1930, har kjærligheten til naturen, hemelighetene ved vindyrkning og kunsten å lage 

vin, blitt overlevert fra far til sønn, og nå videre til Eraldos datter Claudia. 

Vinlagingens kunst starter i disse unike sør-vendte vinmarkene, som stelles med stor entusiasme 

og omsorg for miljøet (EC 2078/92) gjennom bruk av kun biologiske plantevernmidler og organisk 

gjødsel. 

 

Drue: 

100% Dolcetto 

 

Vinmark: “Otto Filari” I Farigliano 

Vinmarken har en sørvestlig eksponering med medium jordsmonns-tekstur av leire og kalkstein. 

Klima influeres av middelhavsbris og et ideelt mikroklima for dyrking av Dolcetto. De modne 

druene håndplukkes fra de bratte og svært høytliggende vinmarkene (470 m.o.h.) vanligvis i andre 

halvdel av september. Det er bestefar som plantet denne vinmarken som har en høy plantetetthet 

på ca. 5000 planter pr. ha. 

 

I kjelleren: 

Stilkene fjernes og druene får en soft pressing. Gjæringen starter vha. natulig gjær i 

temperaturkontrollerte ståltanker. Maserasjon på skallene i 5-7 dager, med 2-3 overpumpinger pr 

dag. Etter fullendt malolaktisk gjæring ved 20-22° C i 10-15 dager får vinen hvile og modne på 

ståltank frem til den tappes seint på våren i april/mai.  

Ingen filtering og lite SO2. 
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Ønologens kommentar: 

Otto Filari er mørk rød med lilla refleksjoner. Duften er tiltalende med floralske toner og intense og 

delikate aromaer av mørke bær som blåbær, solbær og solmodne mørke moreller. Duften 

gjenspeiler smaken som er tørr, klokkeklar og ren med middels fylde. Mørke bær, modne tanniner 

og gode mineraler gir en balansert vin med lang finish.  

 

Mat og vin:  

For den som liker stor intensitet av mørke bær er dette en super vin som kan nytes uten mat eller 

til lettere småretter som antipasti, skinker og pølser, fenalår og røkt kjøtt. Den er perfekt til 

kjøttgryter og småvilt, samt til parmasan. 

  

 

 

Vinmonopolnr.: 2238401 (01) BU     Pris: 199,90 

Vinmonopolnr.: 2238401 (05) BU     Pris: 369,90 

 

    

 
 
 
 

 
Claudia og pappa Eraldo 
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