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Nr 7, 2020 - Italien 

Hej, 

 

nu har det varit en liten provning med italienska viner. Bland vinerna jag provade har jag valt ut ett 

vitt basvin, ett billigt men ändå riktigt bra rött, och slutligen en utsökt amarone. 

 

Det vita vinet är Nr 2415 Masi Masianco Pinot Grigio Verduzzo 2019 för endast 99 kronor. Vinet 

är ju billigare än de jag vanligen rekommenderar, men det här är ett utmärkt basvin att ha hemma. 

Doft och smak har en del gula frukter och vinet är kraftigare än de flesta Pinot Grigio. Det beror på 

att det är 25% av druvan Verduzzo i vinet, vilket ger mer varierad smak. Syran är frisk utan att vara 

spetsig och vinet är helt torrt. Längd och komplexitet är acceptabel, så det är ett utmärkt basvin till 

attraktivt pris. 

 

Dagens bästa köp var det röda vinet Nr 78396 Brecciarolo Velenosi Rosso Piceno Superiore 2018 

för 115 kronor. Vinet är från den inte så berömda regionen Marche. Där kan man inte ta ut samma 

pris som för viner från t.ex. Toscana och Piemonte, vilket betyder att man som kund får mer för 

pengarna, bara man vet vad man ska köpa. Det här vinet har först ganska liten doft med blå frukt, 

men sedan kommer en utmärkt och varierad smak med liten kryddighet, lagom syra och rejäl 

strävhet. Vinet är gjort på en blandning av 70% Montepulciano och 30% Sangiovese, jäst i ståltank 

och lagrat i tidigare använda ekfat. Jag provade år 2018, som är tillfälligt slut. På Systembolaget 

finns nu årgång 2017, Nr 71809, för 125 kronor. Rimligtvis är det lika bra, eller lite bättre med mer 

mognad. 

 

Dagens bästa vin var Nr 2419 Vaio Armaron Serego Alighieri Amarone 2012 för 699 kronor. Det 

här är ett helt lysande vin och ett måste för amaroneälskaren att prova någon gång. Vinet är ytterst 

kraftigt, har massor av allt och är samtidigt balanserat och mäktigt. Jag dricker det antingen till 

riktigt kraftig mat, som älggryta med enbär, timjan, rotfrukter och skogssvamp, eller till smakrika 

hårdostar. Eller till båda delarna! 
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Här är de viner vi rekommenderar. 

 

Typ Dryck Pris Sortiment 

Vitt Nr 2415 Masi Masianco Pinot Grigio 

Verduzzo 2019 
99 Ordinarie 

Rött Nr 78396 Brecciarolo Velenosi Rosso 

Piceno Superiore 2018, eller nr 71809, 

samma vin 2017 

115 

eller 

125 

Beställning 

Rött, amarone Nr 2419 Vaio Armaron Serego Alighieri 

Amarone 2012 
699 Beställning 

 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 


