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Villa Crespia Novalia
Franciacorta Brut 2020
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�Mycket torr, hög syra,
limekaraktär, inslag av
gröna äpplen,
mineralig

� Druva: Chardonnay
� Alkohol 12.5%
� SOCKER 6.0 g/l
� SYROR 6.5 g/l
� PRIS 25€
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Pirkka Roero Arneis 2018
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� DOCG Roero Arneis
� Torr, hög syra,

mogen citruston,
aprikosig, inslag av
gröna päron, lätt
mandelton, svag
örtighet

� ALKOHOL 13.5%
� SOCKER 4.0 g/l
� SYROR 6.4 g/l
� PRIS 15,83€



Kim 24.4.2014
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Arneis är en vit Italiensk druva som härstammar från
Piemonte. Den odlas framför allt på sluttningarna vid
Roero, nordost om Alba, där den utgör en del av de
vita DOCG (Denominazione di Origine Controllata e
Garantita) vinerna i Roero. Arneis produceras även
som ett DOC vin i Langhe. Arneis (betyder, direkt
översatt från piemontese, den lille busen) kallas så
därför att den anses som besvärlig och lite svår att
odla. Den är en krispig och blommig vintyp som har
odlats i århundraden i Piemonte. Vinerna är oftast
torra och fylliga med toner av päron och aprikos.

https://en.wikipedia.org/wiki/Denominazione_di_Origine_Controllata_e_Garantita


Podere Ruggeri Corsini Lolly
Chardonnay 2016
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� Torr, hög syra,
fruktig, blommig,
nötig

� Alkohol 14,5%
� Socker 2 g/l
� Syror 6.1 g/l
� Pris 29.95€



Chardonnay 8

Color of berry skin White

Also called Aubaine, Beaunois,
Gamay blanc, Melon
blanc (more)

Notable regions Worldwide

Notable wines Chablis,
white Burgundy, Cha
mpagne, Italian
Franciacorta

Ideal soil Chalk, limestone

Hazards Millerandage, powd
ery
mildew, frost and co
ulure

VIVC number 2455

Wine characteristics

Cool climate Lean, crisp, high
acidity

Medium climate Honey, tropical fruit

https://en.wikipedia.org/wiki/Chardonnay#Synonyms
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wine-producing_regions
https://en.wikipedia.org/wiki/Chablis_(wine)
https://en.wikipedia.org/wiki/Burgundy_wine
https://en.wikipedia.org/wiki/Champagne
https://en.wikipedia.org/wiki/Franciacorta_DOCG
https://en.wikipedia.org/wiki/Millerandage
https://en.wikipedia.org/wiki/Powdery_mildew
https://en.wikipedia.org/wiki/Frost
https://en.wikipedia.org/wiki/Coulure
https://en.wikipedia.org/wiki/Vitis_International_Variety_Catalogue
https://www.vivc.de/?r=passport/view&id=2455


Clavesana Dogliani Dolcetto
2017
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� Medelfyllig,
medelhöga tanniner,
blåbärig, körsbärig,
lätt björnbärston,
svaga toner av barr.

� ALKOHOL 13.5%
� SOCKER 2.0 g/l
� SYROR 5.2 g/l
� PRIS 13.70€



Dolcetto
� Dolcetto är en Italiensk svart druva som

bara odlas i Piemonte. Det Italienska
ordet dolcetto betyder “den lilla söta”,
vilket inte benämner att druvan är söt,
utan kommer från de kullar där druvan
från början odlades. Vinerna är i det
närmaste helt torra och kan vara ganska
tanninrika och fruktiga med låg halt av
fruktsyra. Vinerna görs, i allmänhet, för att
konsumeras inom några år från det att de
saluförs.
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Borgogno Barbera d'Alba 2019
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� Fyllig, höga tanniner,
surkörsbärskaraktär,
åkerbärskaraktär,
inslag av
svartpeppar, lätt
ekighet

� ALKOHOL 14%
� SOCKER 0 g/l
� SYROR 6.7 g/l
� PRIS 19€



Barbera

12

� Barbera är den tredje mest
odlade druvan I Italien
efter Sangiovese och
Montepulciano. Vid goda
förhållanden ger den
fylliga, viner med relativt
låga tanniner och hög
fruktsyra.  Vinrankorna blir
ofta mer än 100 år gamla,
vilket ger robusta viner
med intensiv fruktighet och
tydliga tanniner. De bästa
Barbera vinerna visar ofta
en tydlig doft av röda
körsbär och björnbär



Roberto Sarotto Barbaresco
Riserva 2016
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� Medelfyllig, höga
tanniner,
surkörsbärskaraktär,
plommonkaraktär, lätt
fikonton, svag
blommighet, rostad,
läderkaraktär

� DRUVA Nebbiolo
� ALKOHOL 14%
� SOCKER 0 g/l
� SYROR 4.9 g/l
� PRIS 22€



Nebbiolo
� Nebbiolo är den lokala Piemonte druvan av vilken

man gör Barolo och Barbaresco, men även Roero,
Gattinara, Carema och Ghemme. Namnet
kommer från det italienska ordet “nebia” vilket
betyder dimma. Under skörden I oktober kommer
täta dimmor till regionen Langhe där Nebbiolo
odlas. Vinerna är ljusa till färgen, nästan som en
Pinot Noir. Däremot är tanninhalten mycket högre.
Dofterna man ofta nämner från ung Barbaresco
och Barolo är tjära och rosor. När vinerna åldras
får dom en tegelton och dofterna ger toner från
viol, tjära, örter, körsbär, hallon, tryffel, tobak och
plommon. Vinerna behöver ofta lång lagring,
alternativt lång dekanteringstid, vilket balanserar
de tuffa tanninerna.

14



15



Pirkka Barolo Riserva 2015
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� Fyllig, höga tanniner,
surkörsbärskaraktär,
lingonkaraktär,
tranbärig,
fikonkaraktär, lätta
lädertoner, kryddig,
ekig

� ALKOHOL 14.5%
� SYROR 5.9 g/l
� PRIS 30€



Pirkkas viner på Alko
� Pirkka Organic Riesling 2020 - 13.89€
� Pirkka Chablis Vieilles Vignes 2018 - 25€
� Pirkka Rosè 2020, Côtes de Provence -15€
� Pirkka Grand Prestige Champagne Brut - 43€
� Pirkka Organic Rheinhessen Riesling 2020 - 14€
� Pirkka Valpolicella Ripasso Superiore 2018 - 15.90€
� Pirkka Amarone della Valpolicella Classico 2015 - 38€

17



Tack!
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