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GENERELT OM ITALIA

* Vinhistorie tilbake til de gamle grekerne

* I dag sammen med Frankrike verdens største vinprodusent

- hver 4. flaske vin som produseres er italiensk

- det produseres vin i alle landets 20 regioner  (fylker)

* Landets ulike klima og geografi gir grunnlag for en differensiert
vindproduksjon.

* Mange lokale drue-varianter med internasjonalt ry

* De internasjonale druetypene som Cab.Sauv., Merlot og
Cab.Franc er representert.

* De viktigste vinområdene :Piemonte, Trentino Alto Adige,
Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Puglia



KLASSIFIKASJONS-SYSTEMET

* Vino da Tavola

- paradokset med ”super-toscanere

* IGT - Indicazione Geografica Tipica

- tilvarer Vin de Pays i Frankrike

- distrikt og drue kan nevnes på etiketten, druen 
underordnet distriktet

* DOC - Denominazione di Origine Controllata

* DOCG - Denominazione di Origine Controlata Garantita

- poenget med de to siste klassifiseringene er i første 

rekke sporbarheten til vindruene.



PIEMONTE

* Piemonte = ”ved foten av fjellet”

* Storbyen Torino er regionens senter. Alba og Asti er de
viktigste vinsentrene

* Sammen med Toscana den viktigste regionen i Italia for
produksjon av kvalitetsvin

* De 4 mest kjente vintypene :

- Barolo

- Barbaresco

- Barbera

- Dolcetto

* Barolo / Barbaresco er 2 landsbyer rundt Alba som er egne
DOCG - appelasjoner.

- Produserer vin av druen Nebbiolo



PIEMONTE

* Barbera - er en vindrue som dyrkes mye i Italia generelt, og i

Piemonte spesielt.

- Barbera - vinene får navn etter druen og den landsby 

hvor vinmarken er, for eksempel Barbera d`Asti

- Barbera - vinene har stigende internasjonal 

anerkjennelse

* Dolcetto - vindrue som dyrkes i flere regioner i Italia, også i
Piemonte.

- Dolcetto-vinene får navn etter druen og den landsby 

hvor vinmarken er, for eksempel Dolcetto d`Alba

- mer dagligdags vin som skal drikkes ung.



DRUENE

* Nebbiolo - navnet kommer fra ordet nebbia = morgentåke

- druen modnes sent, og gir kraftige, stramme, intense 
viner. I første rekke matvin, som trenger lagring.

- Barolo - vinene er ofte litt tyngre enn Barbaresco

- vin til vilt

* Barbera - en av de mest plantede italienske druene

- gir rike, saftige og syrlig viner. Det har blitt mer og mer

vanlig med eike-lagring som gir vinene mer karakter.

- vin til fyldige pastaretter, div.fiskeretter

* Dolcetto - gir enklere og mer dagligdagse viner, er imidlertid

svært ”in” i Italia.

- friske, fruktige og lett-drikkelige viner

- pastavin, kose-vin


