


Kampanien



Vin kooperativet - La Guardiense

• Mellan Apenninerna & Monte Taburno

• Skyddat mikroklimat

• 300 - 450 meter över havet

• Sannio vinregion redan under romarriket

• Kooperativet La Guardiense grundades 1960 av 33 
vinodlare.

• Idag är de över 1000 små egendomar anslutna till 
kooperativet.

• Flera så små som 1 hektar.



Qvid Falanghina Spumante Brut

• Druvan Falanghina

• Av kooperativet La Guardiense

• Sannio, Kampanien

• Terroir, Kalkrik lerjord

• Martinotti metoden

• INTE Prosecco  - På druvan Glera

• Hela klasar

• Jäser på ståltank

• Vilar 4 månader i ståltank med 
jästfällningen

• Matmatchning, pizza Napoletana

• Lagringpotential, 2-3 år men drick 
ungt

• Art Nr: 50719, 139 kr



Falanghina del Sannio

• Druvan Falanghina

• Terroir, kalksten, lerjord och lava

• Bästa odlingslotterna och utvalda druvor

• Vinmakaren Marco Giulioli

• Jäser på ståltank

• Tappas direkt och lagras på flaska

• Matmatchning, varma skaldjursrätter, Caprese.

• Lagringspotential, kort(5-10 år).

• Art Nr: 79824, 179kr



Vinonista 2018 & 2019

@vinonista



Vinonista 2020 - 2021



Vinonista 2021 – 2022



Sicilien



Catalano



Frappato

• Druvan Frappato

• Terroir: Kalkgrus, röd sand och fossiler

• Druvorna växer 450 meter över havet i öst och väst 
läge.

• Kort skalmaceration 

• Mognar i rostfritt stål i tre månader, följt av två 
månader på franska ekfat.

• Matmatchning, kanin och kyckling, pasta med färska 
grönsaker.

• Lagringspotential, 5 år.

• Art Nr: 71652, 219kr



Cerasuolo di Vittoria

• Siciliens enda DOCG

• Nero d’Avola 60% och 40% Frappato

• Terroir: Kalkgrus, röd sand och fossiler

• Druvorna växer 450 meter över havet i öst och väst läge.

• Kortare skalmaceration än många kraftigare varianter

• Mognar i rostfritt stål i tre månader, följt av två månader 
på franska ekfat.

• Matmatchning, grytor, kalv och lasagne

• Lagringspotential, 10-15 år.

• Art Nr: 79484, 249kr



Etna – Tenute Bosco



Etna Rosso - Piano dei Daini

• Nerello Mascalese 90%, Nerello Cappuccio 10%

• Nerello Cappuccio bidrar med färg rundar av syran.

• Terroir: Lava och lager av lera

• Contrada Piano dei Daini

• Druvorna växer 600 m/öh.

• 15 dagars skalmaceration

• Mognar 12 månader på 700-liters ekfat.

• Matmatchning, 

• Lagringspotential, 10-20 år.

• Art Nr: 52992, 279kr



Basilicata – Aglianico del Vulture



SCEG - Aglianico del Vulture

• Druvan Aglianico

• Vinstockar 70 år och äldre

• Odlas tillsammans med bönor

• Terroir: Lava, aska och lera

• Vinmakerska Elena Fucci

• Skalmaceration 15-dagar(lägre än många)

• Jäser på ståltank

• Mognar 12 månader 500 liters ekfat 
(tonneaux)ekfat och 6 månader flaska.

• Matmatchning, Helstekt vildsvinskarré, Sausage 
roll

• Lagringspotential, (15-20 år).

• Art Nr: 77897, 229kr



Umbrien – Cantina Fratelli Pardi



Montefalco Sagrantino

• Druvan Sagrantino

• Terroir: Lerjordar mixat med sand och kalksten

• Maceration med druvskalen i 8 dagar.

• Vinmakaren Albertino

• Jäsning i rostfria tankar. 

• Mognar på 26 hektoliters franska och slavonska ekfat i 
18 månader följt av ett år i ståltank. 

• Efter att vinet tappats på flaska lagras det i källaren i 
minst 6 månader.

• Matmatchning, grillat nötkött, fetare rätter på vilt och 
lamm.

• Lagringspotential, väldigt lång, 30-40 år.



Grazie mille!

Hemsida: www.vinonista.com

Instagram: @vinonista

Facebook: @vinonistasverige


