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WineStone inbjuder till vinprovning med temat ”Nordöstra Italien” 

Onsdagen den 8 oktober 2014 kl. 18 

Veckan efter påsk gjorde vi en ”rek”-resa till nordöstra Italien och Österrike.  

Venetien, Trentino-Alto Adige och Friuli-Venezia Giulia var de tre områden som besöktes i 

Italien. Ett mycket intressant och annorlunda besök var på Vivai Cooperativi Rauschedo som 

är världens största producent av vinstockar. De exporterar 62 milj. plantor över hela världen! 

Dessutom har de plantskolor i Frankrike, Kalifornien och Australien. Under högsäsong  har de 

1400 anställda och forskningen bedrivs i samarbete med Udine universitet. 

Venetien är känt för sina röda, kraftfulla amaroneviner medan de två andra regionerna är 

vitvins-områden.  Vi provar tre vita viner och tre röda. 

 
I N iederösterreich producerar m an främ st vita v iner av Grüner Veltliner  och R iesling,  men även M üller-T hurgau, Neuburger,  Feinburgunder (Chardonnay),  Weissburgunder, Welschriesling och Ruländer.  

Viner 
1. Villa La Mattarana  Bufera Appassimento  (109 kr) 

2. Alois Lageder Pinot Grigio (Classic) 2012 (115 kr) 

3. I Campi Soave Classico 2013  (130 kr)  

4. Livio Felluga Friulano 2013 (160 kr) 

5. Serégo Alighieri  Anniversario 2009  (187 kr) 

6. Bonazzi  Campoleá  Amarone 2004  (195 kr) 

 

Jimmy börjar att berätta om Italien med fokus på de tre ovannämnda områdena och dess 

vinproduktion, geologi och klimat.   

Efter provningen serveras en tallrik med kallskuret och ost. 

 

Lokal: Aplicator System AB, Metallv. 3, Mölnlycke. Grön Express avgår från Korsvägen och tar 

10 min. Dessutom finns buss 601 och 605 att tillgå. Avstigning vid Råda Portar, promenad till 

huset bredvid Shell. Det finns gott om P-platser om man vill åka bil. 

 

Antal platser: 40  

 

Pris: 300 kr/person 

 

Anmälan: Via E-post jimmy@winestone.se  med uppgivande av namn, tel. nr. och adress.  

Vi är borta på vår Europa-resa 12/9-25/9 men kommer att försöka besvara anmälningar 

under tiden. 

 

Glas: Tag med  6 vinglas och 1 vattenglas 

Välkomna önskar Inger & Jimmy samt Lis & Peder Jönsson! 

 


