
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navnet Araldica Vini Piemontesi dækker over et af 

Piemontes største vinhuse. Det forsamler 3 kooperati-

ver med ca. 300 medlemmer og råder over ca. 900 ha 

jord til vinproduktion. Årsproduktionen er i omegnen 

af 25 mio flasker, hvilket betragteligt overstiger den 

samlede årlige produktion af Barolo og Barbaresco 

(ca. 18,6 mio flasker i 2013). Vinmarkerne er fordelt på 

mere end 25 småkommuner i Alto Monferrato, hoved-

området for druerne Barbera, Cortese og Moscato. Ar-

aldica Vini er dog ikke kun synonymt med kvantitet. 

Det er en klart defineret vision at producere gode vine 

til priser og i mængder, der gør dem tilgængelige for 

den almindelige forbruger. For at sikre at kvaliteten 

holder trit med kvantiteten har man udarbejdet bo-

nussystemer, der ansporer det enkelte medlem til al-

lerede i marken at fokusere på druekvaliteten. Samti-

dig har man hele tre ønologer ansat til at styre pro-

duktionen. Der er et fuldt moderne produktionsanlæg 

og i dag fremstilles og sælges vinene overvejende un-

der hensyntagen til seks forskellige produktkategorier 

eller kvalitetsserier, hvor vi har udvalgt vin fra de føl-

gende tre: Basisserien kaldes Le Monferrine og repræ-

senterer gode og typiske, teknisk rene og vellavede vi-

ne i et beskedent prisniveau. Så præsenterer vi ud-

valgte vine fra mellemklasse-serien Alasia, der inklu-

derer mere ambitiøse og karakterfulde vintyper, som 

stadig har godt forhold mellem pris og kvalitet, og en-

delig følger topvinene fra ejendommen Il Cascinone, 

der blev erhvervet i 1999 og nu råder over ca. 103 ha 

til vinproduktion. Her fås vine, der fint konkurrerer 

med mange små kvalitets-producenters, men til en 

langt lavere pris.  

 

Barbera d’Asti Superiore fremstilles af druer fra plan-

ter der er ca. 30 år gamle og vokser i markerne om-

kring byen Asti, der af mange regnes for det potentielt 

bedste område for druen. Det skyldes ikke blot vine-

nes udtryk, men måske særlig det forhold, at Barbera 

her plantes på de bedste og mest favoriserede positio-

ner, hvor disse i Barolo og Barbaresco er forbeholdt 

Nebbiolo. Vinen her kommer fra den gode Alasia-se-

rie og er en skøn, karakterfuld og vellavet Barbera 

d’Asti, der laves af velmodnede druer, hvilket giver 

en nuanceret frugtighed med en frisk og markant ba-

lancerende syre, og et beskedent tanninindhold. 

 

 

 

 

LOKALITET 

Alto Monferrato i Piemonte 

 

TYPE  

Rødvin 
 

DRUER 

100% Barbera, håndhøstede i 

starten af oktober måned. 

 

UDBYTTE 

5.300 liter/ha.  

 

DYRKNINGSFORM 

Konventionelt landbrug, Guyot 

binding. 

 

ÅRLIG PRODUKTION 

Ukendt 
 

FRA MOST TIL VIN  

Gæret ved 25-30° C på tempera-

turkontrollerede ståltanke. 70% 

af vinen lagres på franske barri-

ques, de resterende 30% på botti 

af slavonsk eg. Vinen blandes 

sammen efter 12 måneder. 

 

OPLEVELSEN  

Dyb rubinrød farve. Typetro, 

bærfrugtig næse med appel og 

fin sammensathed. Fadet trækker 

den skønne, sprudlende Barbera-

frugt frem på en diskret og meget 

velafstemt måde. En karakter-

fuld, middelfyldig og tør vin med 

karakteristisk frisk, smægtende 

syre og næsten umærkelige tan-

niner. Fuld af velsmag. 

 

ASSOCIATIONER 

• Søde ribs, blommer, svesker 

• Variation af kirsebær, vanillin 
 

SERVERING  

• Antipasti, forretter 

• Diverse pastaretter, pizza 

• Lettere kødretter, lyst fjerkræ 
 

Serveringstemperatur: 15-16° C. 
 

POTENTIALE  

Drikkes ung. 
 
www.Araldicavini.com  

 

       Barbera d’Asti Superiore DOCG Alasia  

Alasia Barbera d'Asti Sup. 

 

Vellavet Barbera d'Asti med et 

fantastik forhold mellem pris og 

kvalitet.  

 
 

 

http://www.araldicavini.com/

