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Kære vinvenner. 
Sensommeren er begyndt at melde sig og vi begynder så småt at rette 
blikket mod andre nuancer på vores vinpalet. 
Derfor er turen kommet til Piemonte som byder på lidt at hvert, på mad 
og ikke mindst vinskalaen. 
Vi får besøg af Isabella fra PiemonteVine.dk som vil guide os igennem 
en mindre del af den brede palet af piemontesiske vine som findes. 
Vinklubben vil smage 8 forskellige vine (en bobler, en hvid, 5 røde og 
en dessertvin).  
Når Isabella (og Jørgen - som desværre (for os) er i Piemonte på selve 
dagen) afholder deres vinsmagninger, serverer de den store Italienske 
"tapas" buffet, bestående af 5-6 pølser, 3-4 oste, samt oliven med 
meget mere. Der er mere end 25 forskellige delikatesser fra deres 
forretning. Dertil smager vi deres eget hjemmelavede brød. (Alle 
kommer helt sikkert til at gå mætte og tilfredse fra arrangementet.) Vine 
og delikatesser krydres med fakta samt masser af gode historier om 
Piemonte og producenterne. 
Dette forrygende arrangement præsenteres til en særdeles beskeden 
pris af  

kr.295,- for medlemmer og kr.445,- for ikke-medlemmer 

Bestyrelsen håber på et talstærkt fremmøde og beder alle om at tage 
deres smageglas med til denne vinsmagning. 

De bedste hilsener 
Bestyrelsen 
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Navnet Piemonte betyder ’ved foden af bjergene’, og med sin smukke 
beliggenhed ved foden af Alperne, må det siges at passe fint. Foruden 
vin er regionen også kendt for sine trøfler og nødder. Hovedbyen er 
Torino. 
Måske overraskende for nogle, er Piemonte kun Italiens syvende 
største vinregion, men hvad den måtte mangle i kvantitet har den i 
allerhøjeste grad i kvalitet. Respekten for hævdvundne traditioner har 
ikke sin lige - heller ikke i sammenligning med de mest anerkendte 
områder i Frankrig. 
De fleste vine i området kommer fra lokale druetyper, hvor Nebbiolo 
nok er den mest kendte. 
Piemonte har 58 DOC/DOCG-zoner, hvoraf 17 DOCG-vine:  
Alta Langa, Asti eller Moscato d'Asti eller Asti Spumante, Barbaresco, 
Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato, Barolo, Brachetto d'Acqui or 
Acqui, Dogliani, Dolcetto di Diano d'Alba eller Diano d'Alba, Dolcetto 
di Ovada Superiore eller Ovada, Erbaluce di Caluso or Caluso, 
Gattinara, Gavi eller Cortese di Gavi, Ghemme, Roero og endelig Ruchè 
di Castagnole Monferrato.  
Cirka 75% af Piemontes samlede produktion er DOC eller DOCG. 
Som nævnt er Barolo og Barbaresco de kendeste i regionen, og disse 
imponerende vine er undergået store forandringer i stil og 
producenterne er nærmest delt op i to grupper, 'traditionalisterne' og 
de 'progressive'. Alt i alt har Barolo og Barbaresco bevaret sin ædle 
elegance, men er i de seneste år også blevet lettere tilgængelige 
smagsmæssigt.
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Det er ingen tilfældighed, at autoriteter på området regner Barolo og 
Barbaresco blandt verdens største rødvine. 
Halvdelen af den rødvin, som drikkes i Piemonte er druen Barbera, men 
også vinene fra Dolcetto-druen har udviklet sig positivt og er værd at 
holde et skarpt øje med. 
(Lige nu serverer SAS Business på langruterne en rødvin lavet på 
Dolcetto-druen) 
Hvad angår hvidvin er den mousserende Asti, fra Moscato-druen nok 
den mest kendte på vore breddegrader. Næst efter Champagne er den 
er verdens mest populære mousserende vin, men også andre hvidvine 
er værd at forsøge sig med. Prøv blot en vin fra druen Cortese, f.eks. 
Cortese di Gavi DOCG. 
Endelig kan nævnes, at der, foruden rød- og hvidvin, også produceres 
Vermouth. I Danmark er de bedst kendte producenter Cinzano, Martini 
og Riccadonna. 
Piemonte gør en del ud af vinturismen og er klart den bedst 
organiserede region på dette område. Kun to timers kørsel fra Milano 
ligger spændende, velafmærkede områder, som f.eks. Langhe og 
Monferrato-bjergene. Absolut er et besøg værd. 
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