
LA VISCIOLA 

Donna Rosa 
(IGT PASSERINA DI FRUSINATE) 

Passerina är en motståndskraftig 
druva som odlas främst i Marche, 
Abbruzzo och Lazio. I södra Lazio 
ger Passerina ofta krämiga och 
örtiga viner. La Visciola drivs av 
Rosa Alessandri och Piero Mac
cioca i staden Piglio, en timme 
söder om Rom. Druvmusten skal
macereras i cementtank vilket ger 
vinet en högyllene färg, vinet har 
en mjuk fyllighet och i smaken 
finns mycket örter samt vissa ho
nungstoner. Perfekt till carbonara 
eller fetare fiskrätter.

VILLA JOB 

Untitled
(TOCAI FRIULANO)  

Tocai Friulano är en av alla lokala 
druvor som man förknippar med 
regionen Friulien i nordöstra 
Italien. Villa Job håller till strax 
utanför staden Udine och drivs av 
Lavinia och Alessandro Job, ett 
ungt par som flyttat till Friuli för 
att ta över Alessandros farfars eg
endom. De gör viner på flera av de 
druvor som man förknippar med 
Friulien som Pinot Grigio, Ribolla 
Gialla, Refosco och Schioppetino. 
Druvmusten skalmacereras i öpp
 na kar i två dagar och det färdiga 
vinet lagras på Barrique (franska 
ekfat 225 l). Vinet har bra syra, 
citrus och örtighet gör att det är 
ett bra vin till exempelvis grillad 
fisk eller skaldjur.

PODERI CELLARIO 

Il Vino Che Non C’e 
(MALVASIA MOSCATA, NASCETTA) 

“Vinet som inte finns” – Poderi 
Cellario producerar lättdruckna  
viner på dolcetto, barbera, favorita 
och moscato. Men Fausto Cellerio 

drivs även av en lust att bevara 
gamla vingårdar som innehåller 
bortglömda druvsorter. Nascetta 
är en druva som odlas bara i ett 
litet område i Piemonte och Mal
vasia Moscata är mycket sällsynt, 
nästan alla odlingar försvann på 
1800talet på grund av mjöldagg 
och ersattes med Moscato Bianco. 
Vinet är en field blend från en 
gammal vingård så även andra 
lokala druvor kan förekomma. 
Skalmacereras i amfora i 23 
månader och lagras sedan på 
amfora. Den långa macereringen 
ger ett oranget vin med ”bett”. 
Apelsin, aprikos, blodgrape med 
en viss beska gör att det här vinet 
är perfekt till sommarens sallader 
eller grillad fågel.  

PROGETTO SETE 

Baffo 
(BONAMICO, CILIEGIOLO) 

Emliano, Arcangelo och Mar
tina har de tagit över flera gamla 
vingårdar i södra Lazio som har 
riskerats att rivas upp. Att druvan 
Bonamico är akut hotad ser man 
tydligt i statistiken på hur stor 
areal som är planterad med den; 
1970 fanns det 1 187 hektar över 
hela Italien  men för 2010 syns 
druvan inte ens i den officiella 
statistiken. Ciliegiolo är en druva 
som är lite vanligare men kanske 
främst i Toscana. Ordstammen är 
den samma som för det italienska 
ordet för körsbär och det märks på 
smaken. Druvorna kommer från 
samma vingård och vinrankorna 
är ca 40 år gamla. Fem dagars 
maceration, hydralisk pressning 
och lagring i 8 månader på glas
fibertank. Ett lätt rödvin som 
du gärna serverar lite svalare (ca 
1415°). Ett vin som funkar både 
till en matig kyck lingsallad, råbiff 

eller grillade lammspett. Då vinet 
är helt sulfitfritt kan smaken 
förändras till det sämre om du 
sparar det till dagen efter.

VILLA JOB 

Serious
(REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO) 

Den Kanske mest kända röd
vinsdruvan I Friulien. Refosco 
dal Peduncolo Rosso har fått sitt 
namn av att ”druvskaften” är röda. 
Vinet får jäsa i öppna tonneau och 
lagras sedan på betongägg och 
gamla ekfat. Mörka bär och fruk
ter, björnbär och blå plommon, 
svartpeppar och en viss vaniljton 
gör att det här vinet fungerar bra 
när du slänger på en fin köttbit 
på grillen. Serious går även att 
beställa i trepack.

FATTORIA LA MALIOSA 

Maliosa Rosso 
(CILIEGIOLO) 

Fattoria La Maliosa drivs av 
Antonella Manuli som tillsam
mans med naturvinsgurun 
Lorenzo Corino ser till att ut
veckla naturvinsproduktionen i 
Maremma. Druvan Ciliegiolo är 
släkt med Sangiovese men det 
är omstritt om Ciliegiolo var ur
sprunget till Sangiovese eller om 
det var tvärtom. Druvorna odlas 
på en kulle ca 300 m ö h ålder på 
vinrankorna är 1040 år och föru
tom Ciliegiolo så finns även lite 
Sangiovese och Cannonau Gris. 
Vinet skalmacereras i 4 veckor 
och lagrades sedan på ekfat i 89 
månader.  Mörka körsbär, san
delträ och vanilj ett kraftigt vin 
med tydlig strävhet. Perfekt till 
en Bistecca Fiorentina eller andra 
kraftiga grillad kötträtter eller 
långbakad hel selleri med rödvins
sås. (Inga tillsatta sulfiter)
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