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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 6, 2019 - Italienska viner på mässan Vinitaly 

Hej på er alla i det vackra vårvädret. Det kanske blir sommar i år igen. 

 

Vi är hemkomna från tre dagar på Vinitaly, en stor vinmässa i Verona, ni vet där Romeo och Julia 

förälskade sig. På mässan fanns fjorton stora mässhallar med totalt 4.400 utställare och 125.000 

besökare. Vi lade en del tid på planering innan vi åkte ner, annars har man inte en chans att hitta rätt i 

vimlet. Vi hade gjort listor över producenter vars viner 

 finns att köpa i Sverige 

 kostar 150 kr eller mer på flaska. Inte box. 

 är från regioner som vi tyckte är intressanta. 

 

På mässan försökte vi sedan beta av så mycket som möjligt. Det blev ett personligt urval, och som 

vanligt skriver vi bara om viner som är så bra och så prisvärda att vi köper dem själva. Vi provade 

flitigt på mässan i tre dagar från 09:30 till 18:00 och hittade en hel del gott och prisvärt. Ni som 

anlitar mig som provningsledare på tema Italien, vitt från Italien, Amarone eller Toscana kommer att 

få smaka en hel del gott framöver! 

 

Vi blev också lite förvånade över att hitta massor av viner som var gjorda ekologiskt eller 

biodynamiskt, men som var väldigt goda och inte uppvisade några defekter. Själv är jag ibland 

tveksam, i synnerhet till den biodynamiska teorin om planeternas påverkan på druvorna och de 8 

magiska beredningarna, men jag får väl bortse från mina fördomar, för vinerna var mycket bra. 

 

I nordöstra Italien ligger Friuli-Venezia-Giulia. Här gör man mycket vitt vin på spännande druvsorter 

som Friulano och Ribolla Galla. Villa Russiz Nr 73110 Friulano för 200 kronor är mitt val i denna 

grupp. Det har rejäl syra, stadig smak och lite strävhet. Det passar nog bäst till lite kraftigare mat, 

som stekt fisk eller stekt kyckling. Ett spännande vin, kanske inte något fynd men kul! 

 

Det görs också röda viner i Friuli, och eftersom klimatet är ganska svalt trivs t.ex. Cabernet Franc 

och Merlot bra. På den röda sidan hittar vi Castelvecchio Nr 82457 Cabernet Franc för 231 kronor. 

Det är en utmärkt Cabernet Franc i klassisk stil, medelfyllig och med rätt hög syra, för den som 

tröttnat på alkoheta fruktbomber. Ett annat roligt vin är Marco Cecchini Nr 76001 Refosco för 199 

kronor. Refosco är en lokal druvsort. Vinet har mycket fruktig doft med plommon och lite viol, och i 

smaken är syran tydlig. Villa Russiz Nr 70747 Merlot för 208 kronor är Bordeauxliknande, med 

rejäl kropp och strävhet. 
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På ett specialseminarium en eftermiddag visades massor av viner som fått utmärkelse "tre glas" av 

Gambero Rosso. Det garanterar att det är bra vin. Ett mycket prisvärt vitt vin var Cà del Magro Nr 

72693 för 129 kronor. Det har lång och fyllig smak, för man har använt cryo-maceration, d.v.s. lång 

maceration vid låg temperatur. Det drar ut mycket smakämnen ur skalen. 

 

Här provade vi också en hel del Amarone, och hittade allt från torra till söta sådana. Amarone görs ju 

på torkade druvor med hög sötma, så om man låter dem jäsa ut fullständigt blir vinet torrt och 

alkoholstarkt. Regelverket tillåter sockerhalter mellan 1,5 gram/liter (helt torrt) och 11 gram/liter 

(tydlig sötma). Det blir stor skillnad i smaken, så köp inte bara "en Amarone" när du handlar. Det 

blir lika slumpmässigt som att gå på restaurang och beställa "ett kött". Det kan bli lite vad som helst. 

 

Våra favoriter var Masi Nr 70017 Riserva di Costasera för 589 kronor och Pasqua Mai Dire Mai 

Nr 76155 för 950 kronor. 

 

Vid ett intressant seminarium om Allegrinis La 

Grola gick man igenom olika årgångar, vad man 

experimenterat med, vad som blivit bra 

respektive "not so successful" som talaren 

uttryckte det. La Grola  har klassen IGT - 

Indicazione Geografica Tipica - vilket tillåter 

friare val av druvor och metoder. Många IGT 

säljs för ett högre pris än viner av klasserna DOC 

och DOCG, som formellt sett är bättre. La Grola 

Nr 42334 kostar 179 kronor. Det är ett 

allroundvin som jag alltid har i källaren. 

 

 (Foto: I slutet på en simultantolkad Master Class 

om La Grola. Jag skriver de sista 

anteckningarna.) 

 

 

 

 

I Toscana görs Vino Nobile di 

Montepulciano. Här hade 

Consorzio Del Vino Nobile Di 

Montepulciano, producenternas 

organisation, ordnat en monter 

där man kunde sitta ner vid bord, 

markera på en lista av 80 viner 

vad man ville prova, och sedan 

kom personal och serverade vid 

borden.  Se bilden till höger! 

Mycket praktiskt! 
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Bästa köp tyckte jag var San Claudio II Nr 2022 Vino Nobile di Montepulciano för 189 kronor. 

Vinet har ganska mycket tanniner och bör serveras till mat, gärna med en fet sås. Lite dyrare, men 

ack så gott, är Vino Nobile di Montepulciano Nr 70033 Poderi Sanguineto för 274 kronor. 

 

Lite billigare är Campogiovanni Nr 2597 Rosso di Montalcino för 159 kr. Det är relativt lätt i 

stilen och passar till mycket italiensk mat. Ett annat bra vin till det priset, nu gjort på 

Bordeauxdruvor och inte Sangiovese, är Collosorbo Sant' Antimo Nr 74158 Rosso för 159 kronor. 

Det är som en bra bas-Bordeaux att ha hemma. 

 

I Toscana finns även distriktet 

Bolgheri. Det ligger vid kusten där 

jordmån och mikroklimat passar bra 

för Bordeaux-druvor. Här görs det 

berömda vinet Sassicaia, som kostar 

drygt en tusenlapp per flaska, om 

man över huvud taget lyckas få tag på 

det. 

 

Granne med Sassicaia ligger 

Grattamaco, som gör det lysande, 

eleganta och balanserade rödvinet 

Grattamacco Nr 71791 för 624 

kronor. Samma företagsgrupp gör 

även Collemassari Montecucco Nr 

76795 Rosso Riserva för 189 kronor, 

 mjukt, balanserat och mycket fruktigt 

 

(Foto: Provning hos Collemassari och Grattamaco. Notera min telefon! Jag har hela tiden System-

bolagets app framme, och kollar om vinerna är prisvärda. Mycket är bra vin, men allt är inte bra 

köp.) 

 

 

Sista rekommendationen från Toscana 

är Brunello di Montalcino Nr 12357 

Col d'Orcia 2013 för 279 kronor. Det 

är utmärkt nu med ganska kraftig smak 

av röda bär och hög syra. Det kan utan 

vidare lagras. Vi provade även en 

Reserva av årgång 1979! Det var 

härligt läderfärgat och hade rena 

ålderstoner i både doft och smak. 

(Foto: Provning med ägaren av Col 

d'Orcia) 
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Det var sedan dags att lämna Toscana och börja med Sardinien. Vinerna därifrån är inte så kända och 

därför är priserna lägre. Monteoro Nr 73881 Gallura Superiore för 119 kronor är ett vitt vin med 

medelstor, god, blommig doft, frisk syra och smal kropp. Det här är bäst till skaldjur och lättare 

fiskrätter. 119 kr är ett kanonpris för det vinet. 

 

I Piemonte i norra Italien gör Luigi Voghera det lätta vita vinet Nr 74093 Langhe Arneis för 139 

kronor. De har mycket aromatisk doft och smak och är relativt mjukt. Samma firma gör det röda 

Luigi Voghera Nr 72036 Barbera d'Alba Superiore för 169 kronor. Druvan Barbera har hög syra 

och låga tanniner, så det här är bra när man vill ha ett vin som inte är så strävt. I Piemonte finns även 

statusproducenten Pio Cesare. Alltid bra viner. Aldrig billiga. Men bra. Deras Barolo Nr 74295 Pio 

Cesare för 659 kronor var, tillsammans med Grattamaco som jag skrev om tidigare, det bästa vi 

provade på mässan (som finns att köpa i Sverige). 

 

Här är en sammanställning över rekommenderade viner. De allra flesta ligger i 

beställningssortimentet och beställs lätt på Systembolagets hemsida. 

 
Typ och region Vin Pris, kronor 

Vitt, Friuli Villa Russiz Nr 73110 Friulano 200 

Rött Friuli Castelvecchio Nr 82457 Cabernet Franc 231 

Rött Friuli Marco Cecchini Nr 76001 Refosco 199 

Rött Friuli Villa Russiz Nr 70747 Merlot  208 

Vitt, Venetien Cà del Magro Nr 72693 129 

Amarone Masi Nr 70017 Riserva di Costasera 589 

Amarone Pasqua Mai Dire Mai Nr 76155 950 

Rött, Venetien La Grola Nr 42334 179 

Rött, Toscana, Bolgheri Grattamacco Nr 71791 624 

Bästa vin 

Rött, Toscana , 

Montecucco 
Collemassari Montecucco Nr 76795 Rosso Riserva 189 

Rött, Toscana, Vino Nobile 

di Montepulciano 
San Claudio II Nr 2022 Vino Nobile di 

Montepulciano  

189 

Rött, Toscana, Vino Nobile 

di Montepulciano 
Vino Nobile di Montepulciano Nr 70033 

Poderi Sanguineto 

274 

Rött, Toscana, Rosso di 

Montalcino 
Campogiovanni Nr 2597 Rosso di Montalcino 159 

Rött, Toscana Collosorbo Sant' Antimo Nr 74158 Rosso 159 

Rött, Toscana, Brunello di 

Montalcino 
Brunello di Montalcino Nr 12357 Col d'Orcia 2013 279 

Vitt, Sardinien Monteoro Nr 73881 Gallura Superiore 119 

Vitt, Piemonte Nr 74093 Langhe Arneis 139 

Rött, Piemonte Luigi Voghera Nr 72036 Barbera d'Alba Superiore 169 

Rött, Piemonte Barolo Nr 74295 Pio Cesare 659 

Bästa vin 
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Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 


