
Vår fyrtionde vinlåda innehåller tre rosa viner 
som visar att roséviner går lika bra att dricka 
på sensommaren och framemot höstkanten 
som i försommarvärmen. De här är viner med 
lite mer komplexitet och personlighet än de 
vanliga roséviner som konsumeras på svenska 
balkonger.  

PEDECASTELLO

Pedecastello Frizzante
100 % PINOT NERO 

Aex Dellavechia har under en lång tid ar
betat med Costadilà och lärde sig hantver
ket bakom Costadilàs underbara col fondo 
viner av Ernesto Cattel. Vid sidan av arbetet 
med Costadilà så har Alex startat det egna 
vinprojekt Pedecastello i sina hemtrakter 
Belluno i italienska alperna och han gör 
bland annat det här bubblet på druvan Pinot 
Noir. Vinifieringen är den samma som hos 
Costadilà, dvs  en andra jäsning på flaska 
utan tillsatser vilket ger ett vilt bubbligt vin. 
Drick som det är med favorittilltugget t ex 
chips, lufttorkad skinka eller boquerones. 
Funkar även utmärkt till grillad tonfisk med 
lite chilihetta.

VILLA JOB

Piantagrane 2019
100 % PINOT GRIGIO 

Fyra vingårdslägen vinifieras var och en för sig 
och sedan blandas. Det kopparfärgade vinet 
har fått sin färg och kulör från skalkontakt. 
Vinstilen kallas ramato (koppar på italienska) 
i Friulien. Färsk frukt, bra syra, mycket miner
alitet och lite strävhet gör att det här är ett ut
märkt matvin, servera till exempel skaldjurs
risotto, paella eller kalvkött. Vinet går utmärk 
att lagra i några år och utvecklar då smaker 
som drar åt hjortron.

LAMMIDIA 

Lammidia Rosato 2019
MONTEPULICIANO

I bergen i Abbruzzo, en kort bilresa från 
sandstränderna i Pescara, gör vännerna 
Marco och Davide kultviner under etiketten 
Lammidia. Deras viner kännetecknas av en 
friskhet och josighet. Det här är viner som är 
gjorda för att drickas i stora klunkar och deras 
Rosato är inget undantag – hundra procent 
Montepuliciano som får skalmacereras över 
natten. Smak av jordgubbar, ljusa körsbär 
och blodgrape samsas med örter. Utmärkt till 
friterade skaldjur och grönsaker eller en god 
kycklingsallad. 
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