
Piemonte! 

Möt sommaren i det vackra Piemonte! 

Res med Georg och Mats i vinets och matens tecken 10:e – 14:e juni! 
   

 

 

I juni kan ni följa med oss på en resa till några intressanta och kända 
vinproducenter i en kulinarisk resa runt i Langhe. 

Vi har med hjälp av kontakter och rekognosering byggt ihop en resa med 
många olika vintyper och med god mat på vägen. 

För oss är det viktigt att vi har trevligt tillsammans, att vi får möjlighet att prova 
goda och seriösa viner, samt att vi får chansen att äta god lokal mat under 
resan. 
Vingårdsbesök och luncher och middagar ingår bortsett från en som ni får 
möjligheten att prova utefter eget val! 

Vi har valt ut viktiga och trevliga producenter – några vänner, några nya 
bekantskaper! 

Vi besöker de ytterst ansvariga för Consorziot för Barolo & Barbaresco – 
Matteo Ascheri som har en underbar Barolo samt Consorziot för Grignolino – 
Franco Angelini, Grignolino är en gammal klassisk Piemontesisk druvsort, 
företrädelsevis i Monferrato. 



Vi besöker också Braida som förändrade omvärldens syn på Barbera och gjorde 
den till en erkänt viktig och berömd druvsort. Kanske den bästa 
Barberaproducenten? 

Vidare blir det en sväng till den rara Ornella Coreggia, änkan som sköter 
egendomen Matteo Coreggia sen makens bortgång i en olycka för många år 
sen – kanske bästa producenten i Roero, en lite mer undanskymd DOCG för 
Nebbiolo. 

Barolo företräds inte bara av Matteo Ascheri, utan i en tur till La Morra provar 
vi hos vännerna Silvia Altare och Mauro, Aniela och Allessandro Veglio, den 
förstnämnda behöver kanske ingen presentation, hon kallar sig för den sista 
äkta modernisten i Barolo, och har fullt upp med världens beundran för hennes 
och Elios viner, Veglio, som delar gårdsplan med Altare är en stjärna med full 
lyskraft och som får de bästa omdömena för sina viner nu i år. Krispiga, fräscha 
röda – lite mer kraftfulla än en del konkurrenter men i full balans! 
Därefter träffar vi härliga Paolo Revello – Stockholmskan som gifte sig med en 
italiensk vinmakare – Carlo Revellos viner är också han en komet på himlen i La 
Morra med toppbetyg för sina viner – han delade fädernesarvet för några år 
sen med sin bror – vänskapligt – och sen dess har båda brödernas viner fått 
toppbetyg. Äkta La Morra-stil i härlig balans. Bra ”referens” – så här ska det 
smaka! 

Vi kommer också att prova i Barbaresco förstås, och där har vi siktat in oss på 
Fratelli Grasso, ett par bröder som vigt sitt liv åt sin gemensamma vingård, vi 
provar också vin från deras kusiner på Ca del Baio i andra ändan av 
Vallegrande. Vidare kommer vi att prova hos Marchesi di Gresy, som är det 
enda vineri som har en monopol-cru, eller MeGA som det heter här. 
Martinenga har tillhört familjen Gresy i över 200 år! Och detta är en av 
romarnas bosättningar så den har anor… 

 



 

La Morra i tidig vårskrud från vår resa – gissa vilka fält som har högst 
klassning… - tips, kolla var snön har smält! 

  
Resan till och från startpunkten ombesörjer ni själva, resan börjar således i 
Milano, på flygplatsen.  

Skynda att anmäla och följ med på denna härliga resa! Vi siktar på en 
minnesvärd resa! Igen 😊 
Och vi har säkerställt det med egen rekognosering! Vi besöker bara trevliga 
vinerier, dricker bara goda viner och äter bara på genuina restauranger! 

 

 



Tiderna nedan är ungefärliga. 

Måndag 10/6 

12.00 Buss avgår från Linate Flygplats, Milan 

14.20 Lunch i Rochetta, och vingårdsbesök hos BRAIDA. 

17.00 Buss till Bra 

17.30 Incheckning på Albergo Cantine Ascheri  

18.30 Vinprovning med Matteo Ascheri, president för Consorzio 

20.30 Middag på lokal restaurant i Bra 

 

Tisdag 11/6 

Avresa till La Morra, ankomst La Morra 09:00 

Vinkällarbesök med provning hos Silvia och Elio Altare respektive Mauro Veglio 

12.00 Lunch på More e Macine 

13.30 Provning med Paola Revello på Cantina Communale 

19.30 Middag 

   

Onsdag 12/6 

Provning i Roero, hos Ornella Coreggia 

Lunch i Barbaresco alternativt Alba 

Vinprovning i Barbaresco  Marchesi de Gresy 

Vinprovning hos Produttori del Barbaresco 

Apricena hos Grasso!               

   

Torsdag 13/6 

Vinprovning i Barbaresco, Grasso Fratelli 

Vingårdslunch 

Vandring genom vinfälten till nästa producent, Ca’ del Baio 

Middag i Bra, på Ascheris restaurant 



 

Fredag  14/6 

10.00 Buss till Monferrato – Grignolino, Vingårdsbesök hos Franco Angelini, 
President för Consorzio del Grignolino 

Lunch 

16.30 Ankomst till flygplatsen 

  

Kostnaden för detta är 13 700 kr/ person vid del i dubbelrum 

Enkelrumstillägg är 2 000:- 

Förskottet för denna resa är 3 000:- /person, som vi önskar senast 10/5 

Slutbetalning senast 17/5 allt till Le Village Depot & Vinhandel AB 

Bg 5441-1319 

 

I priset ingår buss, boende på ett högklassigt hotell, vinbesök och måltider! 

   

Välkomna! 

Georg och Mats  

 


	Piemonte!
	Möt sommaren i det vackra Piemonte!
	Res med Georg och Mats i vinets och matens tecken 10:e – 14:e juni!

