
Vinclub
Veneto

Veneto (italiensk: Regione Veneto; venetiansk: Vèneto) er en region i 
nordøst-Italia. Den består av provinsene Belluno,
Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona og Provinsen Vicenza. 
Hovedstaden er Venezia. Regionen grenser i nordøst til
Friuli-Venezia Giulia, i nordvest til Trentino-Syd-Tirol, i vest 
til Lombardia og i syd til Emilia-Romagna.

Historisk tilhørte området Republikken Venezia, og utgjorde dennes terra 
firma. I 1797 kom størstedelen av området 
under Østerrike, og i 1867 ble det en del av det nylig grunnlagte 
Kongeriket Italia.
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Prosecco

DOC og DOCG

• DOC - Denominazione di orgine
controllata

• DOCG - Denominazione di 
origine controllata e garantita

Col Fondo
• Produseres på den gammeldagse 

måten. 
• Gjærer ferdig etter å ha blitt tappet 

på flasken
• Mindre fruktit og mer sammensatt 

og med større spekter av aromaer
• Kan være mer ustabil i kvalitet enn 

moderne Prosecco
• Lovregulert fra 2012 – DOC 

Prosecco Frizzante Colfondo



Albino Armani Colfondo Prosecco

Lett urtepreget og saftig stil, innslag av 
sitrus, eple og plomme. Perlende

• Pris kr 119,90

• 87 poeng fra WineEnthusiast

Området

• Treviso



Vin – big business i Veneto og industri

Italia står for ca. 20% av verdens 
vinproduksjon (48,8 million hectoliter)

Region Veneto står for ca. 20% av italias
vinproduksjon (10 million hectoliter)

Total vinproduksjon ca. 260 million hectoliter



Veneto

Generelt
• Til sammen består regionen av over 

90 000 hektar med vinmarker. Litt 
over 35 000 hektar er klassifisert som 
DOC. Den årlige produksjonen er på 
nærmere 9 000 hektoliter. Av dette 
utgjør bortimot 25 % DOC og betyr at 
regionen er den største produsenten 
av DOC-viner i Italia.

• I regionen er det spesielt under-
sonene Valpolicella, Bardolino
og Soave som "har fått seg et navn ". 
De to føste er kjent for sine røde 
viner, Soave for hvitvin.

Druene
• Veneto har i større grad enn endel 

andre italienske vinområder motstått 
presset om dyrkning av "hotte " druer 
fra andre land og områder. Du vil finne 
Chardonnay, Cabernet Sauvignon, 
Syrah etc. her, men man har klart å ta 
godt vare på, og holde i hevd, de 
tradisjonelle Corvina (en virkelig 
kvalitetsdrue), Rondinella, 
Molinara og Garganega. Sistnevnte er 
druen bak de fineste Soave vinene, de 
tre første er røde druer som står bak 
Valpolicella og Bardolino.



Vi hopper til Valpolicella

• Valpolicella – mange kjellere eller sandbanker?
• Val Polesela/Valplicelle «dalen med de mange kjellere» (dvs vinkjellere) alt.

• Val Polesela er oppkalt etter det dialektale «poli» som henviser til jordens 
alluviale karakter og de sandbanker som Adige elven har skapt.



Corte Sant’Alda i Mezzane, Mezzane di Sotto

• Økologisk/biodynamisk

• Siden 1986

• 250 – 400 meters høyde

• Magre, kalkrike og velventilerte vinmarker

• Hvitvin til velkomst
• Corte Sant'Alda Campi Magri Valpolicella Ripasso Superiore 2013 - Område 

Mezzane



Valpolicella

• Jordsmonn og klima
• Skille mellom flatlandet «la pianura» mot syd og bakkelandskapet «le colline» mot 

nord
• Mellom Valpolicella Classico og den øvrige mer østlig beliggende del.
• Temperert middelhavsklima med beherskede gjennomsnittstemperatur om 

sommeren og milde vintre
• Lessini fjellene og Monte Baldo har en viss skjermende virkning
• Gjennomsnittlig årlig nedbør ca. 800 – 100 mm (Oslo 700-800 mm)
• Vind: Morgenbrisen fra flatlandet og kveldsbrisene fra fjellene er meget konstante og 

medvirkende til en god ventilasjon. Avgjørende i Valpolicella på grunn av den 3-4 
måneder lange perioden etter innhøstingen hvor en stor del av druene ligger til tørk.
• Sommer – kommer den varme Scirocco fra sydøst mens briser fra Gardasjøen motsatt sørger 

for avkjøling
• Vinter – innsjøen og de tørre varme fønvindene fra Alpene og Dolomittene medvirkende til at 

vintrene sjelden er særlig kalde og snørike
• Problem – HAGL



Valpolicellas underområder

• Valpolicella Classico
• Sant’Ambrogio di Valpolicella
• San Pietro in Cariano
• Fumane
• Marano di Valpolicella
• Negrar

• Valpolicella Valpantena
• Jordsmonn med høyt jern- og 

kalkinnold – noe som kan resultere i 
mer elegante, aromatiske og 
mineralske viner. Lang dal med ekstra 
kjølende effekt fra vinden

• Det øvrige Valplicella
• Interessante delen er det flate slettelandskapet 

umiddelbart nordøst for Verona og de fem 
dalførene fra vest mot øst:

• Squaranto, Marcallise, Mezzane, Illasi og Tramigna

• Mezzane- og Illasi dalene er det mest dynamiske 
område i Valpolicella med produsenter som 
Romano Dal Forno i spissen.

• Somrene er typisk varmere og tørrere her, 
vinmarkene ligger gjennomsnittelig ikke så høyt.

• Varmere forhold gir potensielt mer fullmoden og 
potent frukt 

• Illasi-dalen karakteriseres ved et alluvialt jordsmonn 
med et høyt innhold av rullestein og grus.

• I Mezzane er jordsmonnet generelt mer kalkholdig 
og kan særlig i den nordlige delen være nesten 
kritthvitt 





De fire klassiske druesortene

• Corvina veronese
• Kongen av appellasjonens druesorter, 

ryggraden i områdets beste viner.
• Mer tanninrik og tilfører kropp og fylde 

samt smaksintensitet i forhold til de 
andre druene

• Blir også unntaksvis laget endrue viner av 
Corvina (IGT-vin)

• Corvinone
• 1993 ansett som en selvstendig druesort
• Genetisk veldig lik Corvina
• Gir noe mer syre i forhold til Corvina

• Rondinella
• Den uunnværlig annenfiolin
• Robust i forhold til sykdom (sopp angrep)
• Velutviklet evne til sukkerakkumulering 

(viktig for Amarone og Recioto
produksjon)

• Molinara
• Tredjefiolin 
• Blir mindre og mindre brukt, var 

obligatorisk i den klassiske 
drueblandingen men ble nedskrevet til 
«tillatt» i 2003 – medfører at den 
forsvinner fra amaroneviner og 
reciotoviner

• Bidrar med umiddelbar fruktighet og 
friskhet



Appassimento

• Substantiv som i overført 
betydning betyr tap av friskhet.

• Italienerne bruker begrepet om 
den tøking som druene til Amarone 
og Recioto della Valplicella
gjennomgår. Disse vinene tilhører 
gruppen passitoviner (vin laget av 
tørkede druer)

• Dette er ikke noe nytt og heller ikke 
noe man har oppfunnet i 
Valpolicella.
• Vekttap på 25 – 40%
• Øker sukkerkonsentrasjonen i 

druemosten og forandrer også 
forholdet mellom fruktose og glukose 
i favør fruktose.

• Forsterker sødmeprofilen, eplesyren 
forsvinner, men ikke vinsyren (den 
konsentreres) slik at totalt syrenivå er 
omtrent uforandret.

• Enzymstyrt forandring av 
aromaforbindelser og polyfenoler
som resulterer i at vinen fremstår 
som mer kompleks.



Vinene 

• Alle vinene er valpolicellaviner

• Fire grunntyper rødvin fra 
Valpolicella
• DOC Valpolicella
• DOC Ripasso
• DOCG Amarone della Valplicella
• DOCG Recioto della Valpolicella

DOC – Denominazione di Origine
Controllata
DOCG – Denominazione di Origine
Controllata e Garantita

Kompliserende forhold: Avhengig av 
druenes kvalitet og deres behandling 
bærer vinene betegnelsen Superiore, 
Spumante og Riserva. I tillegg 
kommer geografien. Er druene fra 
Classico, Valpantena eller bare 
Valpolicella. 

Dette gir mange ulike 
kombinasjonsmuligheter for å navngi 
en valpolicellavin



Vinene

• Valpolicella
• Letteste vinen. Forholdsvis syrlig 

og saftig, preget av friske 
bærtoner og ofte ikke fatlagret

• Valpolicella Ripasso
• Kraftigere vin med mer alkohol og 

fylde, og den er typisk mindre frisk 
i uttrykket. Fatlagres og vil være en 
årgang eldre enn samme 
produsents vanlige Valpolicella

• Amarone della Valpolicella
• Den ekstremt kraftige varianten 

med høy alkoholstyrke, stor fylde 
og et til tider markant sødmefullt 
fruktprg med toner av tørket frukt 
i aromabildet

• Recioto della Valplicella
• Søt vin med en intens konsentrert 

frukt som er mer frisk og 
mostaktig enn i Amarone



Kveldens viner

pris

1Zenato Cresasso 2008 – Corvina – Område Sant'Ambrogio di Valpolicella 380

2Marion Valpolicella Superiore 2011, Veneto, Italy - Område Marcellise 278

3Corte Sant'Alda Campi Magri Valpolicella Ripasso Superiore 2013 - Område Mezzane 290

4Dal forno Romano Valpolicella Superiore 2007 - Område Illasi 800

5Allegrini la Poja 2010 - corvina - Vinmark La Grola 459

6Fabiano Amarone Della Valpolicella 2010 i Fondatori - San Pietro in Cariano 500

7Domini veneti amarone della valplicella 2012 - Negrar 249

Velkomst Confondo Albino Armani Prosecco - Treviso 120

Velkomst Corte Sant'Alda Soave 2015 - Mezzane 200

Dessert Vigneti Le Tordare Recioto Ca'La Bionda - Marano di Valpolicella - 2011 289



Vin 1: Zenato Cresasso

Vin 2: Marion VP Sup

Vin 3: Corte Sant’Alda Ripasso
og Soave hvitvin

Vin 4: Dal forno Romano

Vin 5: Allegrini La Poja

Vin 6: Fabiano Amarone

Vin 7: Domini Venti amarone

Recioto Ca’La Bionda


