
Dal Forno Romano 

Valpolicella Superiore  

FACTS:  

Producent  Azienda Agricola Dal 

Forno Ramano 

Drue  Covina og Corvinone 

70%, Rondinella 20%, 

resten er blend af 

Oseleta og croatina  

Område Veneto, Valpolicella 

Land  Italien 

Alkohol  14% 

Årgang  2007 

Flaskestr.  75 cl. 

Proptype  Kork 

Passer til Kraftige kødretter & 

vildt. 

  

 

Håndhøstet i små kasser og tørret i 45 dage for 

at koncentrere sukker og smagsintensitet. 70% 

corvina og corvinone, 20% rondinella og resten et 

blend af croatina og oseleta. 15 dages maceration 

ved 28 grader. Efter presning tilbringer vinen 36 

måneder på nye franske barriques. Lagres herefter 

yderligere 24 måneder på flaske. 14% alkohol. 

38.000 flasker produceret. 

 

Næsen er eksplosivt aromatisk og til trods for 

vinens alder ekstremt frugtig af blåbær, brombær, 

kirsebær og chokolade. Tanninerne er potente, 

men næsens voldsomme frugt og krydderier 

runder dem af og får hele den ellers klippefaste 

struktur til alene at fremstå som et delikat fundament 

for vinens friskhed og frugtighed. 

 

Man begynder at ane den kompleksitet, som vinen 

vil opnå inden for de næste 5-10 år. Hvis du kan 

vente, kan du nyde godt af en lettere mund og en 

dybere bouquet. Er du utålmodig, kan du trøste 

dig med, at vinens ikke bliver mere umiddelbart 

charmerende og forførende, end den er lige nu. 

Resten er op til dig. 

 

Nyd vinen ved 16 grader af dine største glas. 

Ja, det er ret køligt, men med 14% alkohol, skal 

du virkelig passe på, at næsens nuancer ikke 

drukner i ethanol-dampe. God nu, men endnu 

bedre om 5-10 år. Kan gemmes til 2040, hvis du 

har svært ved at finde den rette lejlighed. Server 

til komplekse efterårsretter med kød, fx en krydret 

vildtgryde eller en fasan med ribsgelé. 

 

Romano Dal Forno - En vinens mester 

 

 

 

 

 

Dal Forno producerer tre vine, der er meget karakte-

ristiske for deres vækststed og er på samme tid 

konstant på jagt efter den absolut højeste kvalitet, 

Valpolicella kan præstere. 

 

Her har vineriets grundlægger, Romano dal Forno, 

siden 1990 dyrket ejendommens 30 ha vinmarker, 

og har med 23 velgennemførte årgange fået 

etableret sit navn i toppen af listen over de allerbed-

ste amarone-producenter – stort set kun med 

konkurrence fra nu afdøde Giuseppe Quintarelli, 

Romanos oprindelige læremester. 

 

I dag medvirker Romanos tre sønner, Marco, Luca 

og Michele, i en velsmurt maskine af et topmoderne 

vineri. Husets stil er en anelse mere fransk 

end hos Quintarelli; der anvendes små franske 

fade, og vinene er generelt en anelse tørrere og 

mere madvenlige. Billige er de desværre ikke, 

men hvis du kan finde pengene til at smage dem, 

vil du vide hvorfor. 
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