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Ålesundere på vintur til Piemonte i Nord- Italia
Piemonte-regionen i
nordvest-Italia er for
mange mat- og vininteresserte det nærmeste
man kommer paradis på
jord. Knapt noe annet
område i Europa kan by
den tilreisende flottere
totalopplevelser.

Sveits

Av Øyvind Tveit
Et fantastisk kulturlandskap,
maleriske landsbyer, overdådige mat og vin-opplevelser
– og alt dette med et prisnivå
som for de fleste nordmenn
fortoner seg svært rimelig.
Regionen Piemonte. Piemonte er Italias nest største
region (nest etter Sicilia) og
har ca. 4,6 millioner innbyggere. Navnet betyr «ved
foten av fjellet», og indikerer
dermed beliggenheten sør
for Alpene. Regionhovedstaden er Torino, vertsby for
vinter-OL i 2006 og ellers
mest kjent som hovedsete
for Fiat-konsernet. De hadde
i sin tid hadde over 50.000
ansatte her.
For mat- og vininteresserte er det imidlertid først
og fremst de sørøstlige
områdene rundt byene Asti
og Alba som fanger størst
interesse. Det er nemlig her
man produserer de verdensberømte rødvinene Barolo,
Barbaresco og Barbera.
Italias fremst matregion.
Piemonte regnes av mange
som Italias fremste matregion, og det sier jo ikke så lite.
Slowfood-bevegelsen har
sitt opphav her, og området
er det eneste i verden hvor
man finner den berømte og
svært høyt verdsatte hvite
trøffelen (også kalt Alba-

Frankrike

trøffel). I Alba by er det sågar
hver høst et eget marked
for denne gastronomiens
diamant, og som tiltrekker
seg besøkende fra hele verden. Prisen er gjerne 30 til
50 kroner per gram – altså
mellom 30 og 50.000 kroner
prer kilo! Ikke hverdagskost
for hvermannsen med andre
ord.
Denne mytiske sopparten finnes under jorden i
eikeskog, og snuses fram av
spesialtrente hunder.
På en av regionens utallige restauranter kan man
sette til livs en fantastisk
meny bestående av fem til
GUIDE: Reiseleder og kjentmann
på turen til Piemonte var Øyvind
Tveit. Han er Ålesunds eneste
vinkonsulent, og driver til daglig firmaet Vinconsult AS.

sju retter med tradisjonelle
piemontesiske spesialiteter
for beskjedne 30 til 40 euro
(en trøffel-meny vil riktignok
være litt dyrere…).
Som overalt i Italia er pastaretter i ulike varianter faste
innslag, det samme er ofte
risotto, og av kjøtt er lokal
kalv det vanligste. Til dette
nyter man eminente viner
som på restauranter ofte
koster mindre enn på polet
i Norge. Om man ønsker å
slå litt mer på stortromma,
byr regionen også på svært
høy tetthet av restauranter
med Michelin-stjerner.
Vin fra Piemonte. Ingen
vinregion i Europa (eller
verden for den saks skyld)
er sterkere representert på
vinmonopolet enn nettopp
Piemonte. Ikke mindre enn
nærmere 1000 forskjellige
viner er listeført, hvorav
langt de fleste er rødviner.
Vinene fra Piemonte er som
regel særegne for nettopp
denne regionen.
Nebbiolo-druen er Piemontes edleste vindrue og
store spesialitet, og er den
som brukes i de store og
berømte vinene Barolo og
Barbaresco. Navnet kommer
av det italienske ordet «nebbia», som betyr tåke. Eneste
«ulempen» med disse vinene

er at de trenger noen år
(gjerne 5 til 10) på å utvikle
sitt virkelige potensiale. Om
man ikke har tid til å vente,
finnes der lettere varianter
laget på nebbiolo-druen, og
som da gjerne heter Langhe
Nebbiolo eller Nebbiolo
d’Alba. Disse er stort sett
drikkeklare så snart de kommer i handelen.
Barbera er vel likevel den
kategorien som er aller mest
populær i Norge. Vinene
er veldig matvennlige og
utmerker seg ellers med
høy friskhet og lite tannin
(garvestoff). Disse heter
gjerne Barbera d’Asti eller
Barbera d’Alba.
Ålesundere på tur. Via
Egencia i Ålesund arrangerte
i slutten av april en 4-dagers
tur til Piemonte med 16
mat- og vininteresserte
ålesundere som deltakere.
Reiseleder og kjentmann var
undertegnede.
Med utgangspunkt i den
vakre og pittoreske landsbyen Monforte d’Alba i
Barolo-regionen ble gruppen geleidet rundt til flere
vinprodusenter for besøk
og smaking. Først ut var den
store og kjente produsenten
Fontanafredda i Serralunga
nær Alba by. Denne eiendommen ble opprinnelig

etablert som jaktslott av
daværende Kong Victor
Emanuel II av Sardinia (som
omfattet regionen Piemonte)
midt på 1800-tallet. Senere
omgjorde man noe av skogområdene til vinmarker.
Victor Emanuel II ble i
1861 konge av det første
samlede Italia – en posisjon
han beholdt til sin død i
1878. I dag har Fontanafredda nye eiere som har
investert mye i renovering
av både eiendomsmasse og
vinmarker. De produserer
i dag mer enn seks million
flasker vin av høy kvalitet
i året, fordelt på en stor
portefølje. En del av vinene
er tilgjengelige på Vinmonopolet.
”Verdens beste vinkooperativ”. Neste besøk gikk til
vinkooperativet Produttori
del Barbaresco i landsbyen
Barbaresco. Dette er altså et
medlemseid kooperativ, som
produserer vin for en lang
rekke av regionens druedyrkere. Produttori del Barbaresco kalles ofte for «verdens
beste vinkooperativ» – ikke
uten grunn. Det lages viner
av høy kvalitet – utelukkende
basert på nebbiolo-druen. En
morsom del av historien er at
kooperativet ble etablert av
daværende landsbyprest på

1950-tallet, og at de første
lokalene de brukte til lagring
av vinen var kirkens egen
kjeller(!).
Nordmenn er generelt
meget velkomne hos Produttori, da Norge faktisk er
deres største eksportmarked.
I Barbaresco er for øvrig
en annen liten kirke i dag
omgjort til såkalt Enoteca –
det vil si vinbutikk.
Ettersom de fleste av
turdeltakerne er aksjonærer
i nyetablerte og ålesundsbaserte Vino Piemonte AS, ble
det naturlig og også legge en
tur innom vingården Tenuta
il Sogno i Asti-regionen,
hvor Vino Piemonte nylig
har ervervet 49 prosent
eierandel.
Denne eiendommen ble
overtatt av det norske ekteparet Eli Ann Langen og
Frode Refstad i 2002. «To
gærne nordmenn på jakt

etter det gode liv i Italia»
som de selv sier. 13 år og
mye arbeid senere produserer eiendommen i dag ca.
15.000 flasker vin årlig, for
det meste basert på druene
Nebbiolo og Barbera. Vinene
har fått meget gode anmeldelser, og det aller meste
selges i Norge.
Vino Piemonte har for
øvrig nylig også kjøpt 100
prosent av vingården La
Mandragola, som nå skal
rustes opp og selges ut i
eierandeler til nordmenn
som ønsker å eie en bit av det
gode liv i Italia. Vi var også
innom denne vingården.
Vin fra 1761. Vårt siste vinbesøk gikk til en av områdets
eldste produsenter; Borgogno i landsbyen Barolo.
Denne turen tok vi til fots. En
ca. fem kilometer strekning
fra Monforte gjennom vak-

kert vinlandskap. Herlig tur,
og god og nødvendig trim
etter mange store måltid!.
Borgogno har laget vin
helt siden 1761 – altså hele
100 år før Italias samling.
Borgogno lager sine viner
i en såkalt tradisjonell stil,
og er en av meget få produsenter som også har en stor
samling eldre viner til salgs.
I vår vandring gjennom kjelleren kunne vi for eksempel
bivåne atskillige flasker
Barolo fra legendariske
årganger som 1958, 1961 og
1964. Ikke det verste stedet
å bli innelåst dette!
Utenom alle vinbesøkene
ble det også noe tid til å
besøke byen Alba og noen
av de fantastiske landsbyene
i området. Her får man ofte
inntrykk av at tiden har stått
stille. Man får simpelthen
ikke lyst til å dra videre!
Det ble i alle fall anledning

til å kjøpe med seg en del
av regionens gastronomiske
spesialiteter, slik som salami,
skinke, oster etc.
Et besøk i verdens kanskje
mest innbydende vinområde
fyller deg med mektige inntrykk og opplevelser. Det blir

rett og slett en kraftdose av
vakkert landskap hvor man
ser alpene i bakgrunnen,
hyggelige mennesker, fantastisk mat og fantastiske
viner. Det er bare å gi seg
hen og nyte det hele.
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