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Sardinien är bergigt och kulligt med några 
inslag av slätter. De dominerande bergar-
terna är basalt, kalksten och granit. Jorden 
är mager och mineralrik. Alla dessa faktorer 
är mycket gynsamma för att odla kvali-
tetsviner. Alla italienare drömmer om att 
semestra på Sardinien med alla sina fantas-
tiska stränder, kristalklara Medelhav, vacker 
natur, god mat och goda viner. Gästfrihet 
och vänskap är de viktigaste attributen för 
sarderna. Undertecknad bor sedan 30 år på 
Sardinien och jag vaknar varje morgon med 
en ännu större kärlek till denna ö och dess 
människor. Ön är en avfolkningsbygd med 
en ekonomi som går på knäna men med 
vinnäringen som ett lysande undantag. 

Vinhistoria
Konsten att göra vin är känd sedan länge på 
Sardinien. Vid arkeologiska utgrävningar 
har man hittat spår av vin och druvkärnor, 
som fortfarande odlas och vini! eras. De 
är 3.500 år gamla. Vin var redan då en 
handelsvara som exporterades runt hela 
Medelhavet. Troligtvis var det grekiska 
handelsmän som tog med sig kunskapen 
om vintillverkning från Östra Medelhavet, 
Georgien och Libanon. Enligt forskare 
var det vanligt under antiken att tillverka 
oxiderade viner, som sedan späddes ut och 
kryddades vid konsumtion. Flera av dem 
tillverkas fortfarande och de är oxiderade 
torra viner av sherry-typ som Vernaccia di 

Sardinien
Sardinien är en ö som ligger mitt i Medelhavet. Den har alltid varit av ett stort strate-
giskt intresse och därför ofta dominerats av stormakter som Kartago, Rom, Öst-Rom, 
Genua, Pisa, Spanien, Österrike-Ungern och Piemonte. När Italien enades 1861 blev 
kungen av federationen Piemonte-Sardinien även kung av Italien. Trots dominans 
av stormakter under de senaste 2.700 åren har sarderna behållt mycket av sin kultur, 
språk och traditioner. Sarderna påminner lite om Asterix och hans kamp mot romarna.

Text och foto: Måns Hallqvist
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Oristano och Malvasia di Bosa Riserva.
Den moderna sardiska vinmakartraditio-

nen föds med den legendariske Italienske 
vinmakaren Giacomo Tachis. Han var 
skaparen av vintypen ”Great Tuscany” i Bol-
gheri i Toscana. Vinet Sassiciaia var hans 
skapelse och ! ck 1985 omdömet 100 poäng 
av Winespectator i en provning där det 
slog alla bordeauxviner. Därmed utropades 
Sassicaia till världens bästa rödvin. 

Denne geniale vinmakare visade att det 
även gick att göra komplexa viner lämpliga 
för lång lagring av sardiska druvor. Hem-
ligheten var att återgå till antika odlings-
metoder såsom gobelet med låg avkastning. 
Hans skapelse ”Terre Brune”, Carignano del 
Sulcis Superiore DOC gav eko i vinvärlden.  
Han var berömd för sina många one-liners 
och en av de mest kända är följande: ”en 
vinmakare kan bara förstöra vinet”. Med det 
menade han att om druvråvaran är bra så 
blir vinet gott. Enkelt men genialt!

Klimat
Sardinien ligger strategiskt mellan Europa 
och Nordafrika. Södra Sardinien ligger bara 
150 km från Tunisien och norra Sardinien 
lika långt från den toscanska kusten. Norra 

Sardinien

…

Carignanorankor hos Cantina Santadi

och södra Sardinien är åtskilda av bergs-
kedjan Supra Monte med toppar som når 
2.000 meter över havet. Södra Sardinien 
är kanske Europas regnfattigaste provins 
med årsnederbörder mellan 200-400 mm, 
däremot har norra Sardinien mer normala 
regnmängder. 

Som många öar domineras Sardinien av 
vindar. Vinden är en resurs som hjälper vin-
bonden genom att blåsa bort skadeinsekter 
och ogynnsam luftfuktighet. Den domine-
rade vinden Maestrale (nordnordväst) ger 
dessutom en behaglig sälta till vinet. Torrt 
och blåsigt klimat är gynnsamt för ekolo-
gisk odling och många sardiska vingårdar 
producerar ekologiska viner.

Sommartid är det mycket varmt och 
man behöver inte titta i väderappen, ty 
det regnar nästan aldrig under perioden 
april-oktober.

Druvor
Det trevliga med de sardiska vinerna är det 
stora utbudet av inhemska druvor. De är ofta 
kloner av druvor som ! nns på andra ställen i 
världen, men det ! nns också helt unika dru-
vor. Blå druvor domineras av cannonau (gre-
nache), carignano (carignan), monica (införd 

av munkar från Camaldolese på 1000-talet), 
bovale sardo (graciano), cagnulari (avlägsen 
släkting till graciano) och bland de gröna 
märks vermentino, nuragus, malvasia, nasco, 
moscato och vernaccia di oristano. 

Många har kommit till Sardinien under 
den spanska dominansen (1323 – 1714) 
medan andra fanns här redan när romarna 
erövrade Sardinien år 200 f.Kr. Spanjorer 
hade säkert med sig cannonau, carigna-
no, bovale och cagnulari. Romarna fann 
druvorna vernccia di oristano, nuragus och 
nasco på Sardinien. Det ! nns ett antal 
”vernaccior” i Italien, men de är inte släkt 
utan namnet kommer från romarnas ”vern-
aculus”, vilket är latin och betyder ”druvan 
från orten”.

Kuriosa är att det har kommit uppgifter 
från International Society of Horticultu-
ral Sciences som visar att druvan bovale 
sardo eller bovaleddu, är den kultförklarade 
graciano som betraktas som en av världens 
kanske mest spännande druvor. Den odlas 
i relativt liten utsträckning i Rioja, men i 
princip ingen annanstans i världen förutom 
på Sardinien. Det är ingen slump att det var 
Giacomo Tachis som låg bakom druvans 
renäsans på slutet av 1980-talet.



6 MUNSKÄNKEN NR 3 2021

Vinområden
Vi kan dela in Sardinien i sex olika områ-
den, som utmärker sig med olika mikrokli-
mat, jordmåner, druvor och viner.

Område 1
Gallura ligger i nordöstra Sardinien. Här 
odlas den gröna vermentinodruvan, som 
ger ett vitt vin som är fruktigt och mineral-
rikt med balanserad syra, behaglig sälta från 
havsvindarna och en lätt bitter eftersmak. 
Vermentino di Gallura är Sardiniens enda 
vin med beteckningen DOCG. Dessa 
delikata vita viner görs både som friska 
unga fruktiga/blommiga/mineralrika ape-
ritifviner och lite mer komplexa matviner 
lämpade för lagring

Område 2
Barbagia med Mamoaida och Dorgali i det 
inre Sardinien med bergsområdet Supra-
monte. Här odlas framförallt druvan canno-
nau och ger ett vin som är fruktigt med toner 
av färska röda bär, eleganta tanniner, rund 
kropp och behaglig lång eftersmak. Jordmå-
nen är sandjordar med inslag av basalt, granit 
och kalk. De olika klonerna av cannonau har 
anpassat sig till de lokala odlingsförutsätt-
ningarna. De allra bästa förutsättningar ! nns 
i byar såsom Mamoaida som ligger 600-1000 
meter över havet där värmen under dagen 
balanseras med svala nätter. 

Område 3
Parteolla och Marmilla på sydkusten i 
närheten av huvudstaden Cagliari. 
Gröna druvor: vermentino, nuragus, nasco 
och moscato. 
Blå druvor: cannonau, monica och bovale 
sardo.

Det här är ett kulligt område som brukar 
kallas Sardiniens Toscana. Den magra 
sandjorden med inslag av kalk ger viner med 
balanserad syra, fruktighet och minerali-
tet. Genom att styra upp druvodling och 
vini! eringsprocess har man lyckats ta fram 
toppviner på cannonau, nasco och bovale 
sardo.  Nya spännande viner har fötts genom 
att vini! era druvor som tidigare användes 
till dessertviner typ nasco. Nu går de istället 
till vita torra viner med lagringskapacitet. 

Det torra klimatet med mycket sol och 
kalkrika jordar ger också en ! nråvara till 
passitoviner på druvorna moscato, nasco 
och malvasia. De har en härlig doft av ho-
nung, torkad aprikos och örter från Medel-
havets busklandskap,macchia mediteranea, 
och lång ! n eftersmak med perfekt balans 
mellan sötma, alkohol och syra.

Område 4
Sulcis med Santadi i sydvästra Sardinien.
Detta är en regnfattig provins med magra 
sandjordar. Här trivs den blå druvan 
carignano nära Medelhavet och gärna i 
sanddyner. Det ! nns många vinstockar av 
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carignano som fortfarande växer på egen 
rot (piede franco) då vinlusen inte trivs på 
dessa magra sandjordar. 

Hit kom vinlegenden Giacomo Tachis 
i slutet av 1980-talet och skapade ett av 
Sardiniens allra bästa viner: Terre Brune. 
Carignano del Sulcis är ett vin som utmär-
ker för sin kraftigt rubinröda färg och ! na 
doft av färska bär som björnbär och blåbär, 
vanilj, lakrits och örtkryddor. I munnen 
känner man en lång, mjuk och fyllig smak 
med ! n kropp och komplexitet.

Område 5
Valle del Tirso med byarna Cabras, Riola 
Sarda och Tramatza på centrala västkusten.

Vanligaste grön druva är vernaccia och 
blå är nieddera.

Utefter " oden Tirso ligger Sardiniens 
fruktträdgård på rika lerjordar. Här odlar 
man sedan tusentals år de inhemska dru-
vorna vernaccia och nieddera. Vernaccia 
vini! eras till Vernaccia di Oristano DOC, 
som är ett oxiderat torrt vin (jmf med sher-
ry tillverkad med " orteknik). Spanjorena 
dominerade Sardinien under åren 1323 – 
1714, kanske lärde sig vinmakare från Jerez 
något om " ortekniken av vinbönder från 
Tirsodalen. Eller så var det tvärtom.

Vernaccia från Tirsodalen var en ex-

portvara redan under romarnas styre av 
Sardinien. Idag har naturligtvis Vernaccia di 
Oristano en begränsad marknad på grund 
av ny teknik och nya dryckestrender. Sedan 
15 år vini! eras vernacciadruvan även till vitt 
vin med gott resultat. 

Nieddera är en blå sardisk druva som är 
basen i trevliga roséviner och intressanta 
rödviner.

Område 6
Alghero och Bosa i nordvästra Sardinien.
Gröna druvor som odlas här är malvasia, 
vermentino och torbato och blå druvor är 
cagnulari med " era.

I det nordvästra hörnet av Sardinien do-
minerar de salta kraftiga nordnordvästliga 
vindarna, maestrale. Den kalkrika jorden 
har oftast stort inslag av fossiler och ger 
delikata viner med balanserad syra. I den 
medeltida lilla staden Bosa produceras ett 
av Italiens första och minsta DOC-viner 
Malvasia di Bosa Riserva, ett oxiderat 
torrt dessertvin som görs med " orteknik à 
la sherry. Enligt legenden var det korsrid-
dare på 1200-talet, som började producera 
detta vin. 

I Alghero görs även en sardisk ”prosecco”, 
det vill säga ett friskt fruktigt bubbelvin på 
druvan torbato. 
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Vinbesök
Vi ska besöka fyra vingårdar i fyra olika 
områden. De tillhör Sardiniens och Italiens 
toppvingårdar och får varje år italienska och 
internationella pris och utmärkelser för sina 
viner. Vi kommer att märka vinmakaren 
Giacomo Tachis betydelse. I två av de fyra 
vingårdarna verkar hans lärljungar och den 
tredje har han själv verkat i. I den # ärde 
har en familj tagit ett ordentligt avstamp i 
traditionen.

Cantina Santadi område 4
Sydvästra hörnet av Sardinien kallas Sulcis 
och namnet kommer från fenicierna. En 
av deras allra viktigaste handelsstäder 
i Medelhavet förutom Kartago låg här 
och kallades ”Sulky”. Staden hade mer än 
15.000 invånare för 2.800 år sedan. 

I byn Santadi ligger en av Sardiniens all-
ra bästa vingårdar: Cantina Santadi (www.
cantinasantadi.it). Det är ett kooperativ 
med cirka 200 medlemmar och totalt 600 
hektar druvodlingar. Här odlas carignano 
(300 ha), vermentino (120 ha), monica, 
cannonau, nuragus och med få inslag även 
sangiovese och shiraz. Intressant är att 150 
ha med carignano växer på ”piede franco”. 
De magra torra sandjordar som sluttar ner 
mot Medelhavet är idealiska för att odla 
carignano och vinlusen ! nns inte här. Den 
salta vinden (maestrale), låga årsnederbör-

den och 300 soldagar per år gör att skadein-
sekter och sjukdomar oftast dör ”svältdöden”, 
medan carignanodruvan kämpar mot alla 
elementen och producerar en unik råvara till 
några av Sardiniens bästa viner. Carignano 
del Sulcis är ett DOC-vin och vinet ! nns i 
tre klasser: DOC, DOC Riserva och DOC 
Superiore. Intressant är att vinet ! nns i kost-
nadslägen från 5 - 50 Euro/" aska. 

En viktig person för alla Sardiniens vin-
gårdar är Antonello Pilloni. Han är ordfö-
rande för Cantina Santadi sedan 1976 och 
vinbonde. Han lyckades med konststycket att 
locka Italiens främste vinmakare Giacomo 
Tachis att komma till Santadi och bygga upp 
det som idag är en av Italiens mest respek-
terade vingårdar. Tachis jobbade åt familjen 
Antinori i Toscana men de tillät honom att 
ägna lördag och söndag åt Cantina Santadi. 
Därigenom blev Cantina Santadi en förebild 
för alla sardiska vingårdar. 

Giacomo Tachis började genast förbättra 
kvaliteten på råvaran genom att i största 
möjliga mån återgå till odlingstekniken 
alberello (gobelet), inventera druvbeståndet, 
kvalitetsstyra medlemmarnas odlingar, mo-
dernisera vini! eringsprocessen och införa 
lagring i barrique. Cantina Santadi var den 
första vingården att använda franska ekfat i 
tillverkningsprocessen på Sardinien. De har 
idag 2.800 barriquer à 225 liter med fransk 
ek. Tillverkningsprotokollet är idag samma 

som Giacomo Tachis införde. Alla barriquer 
rengörs med högtrycksånga var 4:e månad 
för att ta bort de vinkristaller som avsätts 
vid användandet. De kan hindra den viktiga 
mikrosyretillförseln till vinet och utgöra 
grogrunden för icke önskvärda dofter och 
smaker. 

Marken består av sandjordar med inslag 
av ski$ er, kalk, granit och basalt. De allra 
" esta odlingarna har inte konstbevattning 
och det beror på att det inte ! nns grund-
vatten att tillgå.

Cantinans allra bästa viner är Terre Bru-
ne Carignano del Sulcis DOC Superiore 
(18 månader i nya barrique och 12 i " aska) 
och Rocca Rubia Carignano del Sulcis 
DOC Riserva (12 månader i barrique och 
6 i " aska). De har abonnerat på utmärkelser 
och priser under åren. Till allas vår stora 
glädje importeras deras viner i Sverige av 
Villa Aurum (villaaurum.se) och kan köpas 
via privatimport.

Idag utgör president Pilloni ett ! nt 
radarpar tillsammans med VD Massimo 
Podda på Cantina di Santadi och tillsam-
mans förvaltar de arvet efter Giacomo 
Tachis. Cantinan kan besökas och är öppen 
må-fre kl 10-13 och 14-17. Adressen till 
vingården är Via Giacomo Tachis 14, 
09010 Santadi. Marco tar hand om er om 
ni går till vinbutiken (Punto vendita) och 
frågar efter honom. …

Ledningsgruppen på Cantina Santadi: 
vinmakare Riccardo Curelli, VD Massimo 

Podda, president Antonelli Piloni 
och vinbonden Gianni Poeta
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Cantina Sedilesu Område 2
Den lilla bergsbyn Mamoaida (Barbagia) 
i är Sardiniens Mecka för den blå druvan 
cannonau. Detta är ett av Sardiniens mest 
spännande terroirer. De cannonaudruvor 
som odlas här är mycket åtråvärda bland 
uppköpare. Sedan många år vini! eras nästan 
alla druvor i byn. Bland 2.500 invånare 
! nns det 17 vingårdar i olika storlekar som 
samarbetar i organisationen Mamojá (www.
mamoja.it) och deras dröm är att Mamoaida 
skall bli lika berömt som Brunello i Tosca-
na. Mamoaida har genomgått en fantastisk 
förändring under de senaste 25 åren och 

blivit en metropol för vin och god mat. 
Många döttrar och söner i förskringen har 
vänt tillbaka till hembyn och öppnat trevliga 
restauranger och vinbarer.

Den vingård som har gått i spetsen för 
utvecklingen är den familjedrivna Cantina 
Sedilesu (www.giuseppesedilesu.com) med 
Salvatore Sedilesu i spetsen. Det intressanta 
är att de producerar ekologiska viner inspire-
rade av biodynamisk odlingsteknik. 

Vinmakare är broder Francesco. Han har 
inte gått i skola hos Giacomo Tachis, utan 
har sina läromästare i den egna familjen. 
Han vill göra det vin hans förfäder alltid 

gjort men med dagens kunnande. Största 
delen av deras vinstockar är 50 – 80 år gamla 
och växer i gobeletform. Vingårdarna ligger 
på 600 – 1000 meter över havet och avkast-
ningen är mycket låg men kvaliteten är hög. 

De har " era gånger fått en av Italiens 
högsta utmärkelser i ”% e Espresso Wine-
guide” och i tidningen Gambero Rosso för 
vinet Mamuthone Cannonau di Sardegna 
DOC och Carnivale Cannonau di Sardeg-
na Riserva DOC. Första utmärkelsen var 
med årgång 2002 av Carnivale Riserva i 
% e Espresso Wineguide 2005. De är alla 
100 % cannonau och ! loso! n i vintill-
verkningen är att i allra högsta grad bevara 
råvarans egenskaper i smak och doft. Vinet 
Mamuthone tillverkas traditionsenligt med 
spontan jäsning och maceration i 15 dagar 
i ståltankar. Därefter ligger vinet i stora 
ekfat på 5.000 liter för mikrosyresättning. I 
fallet med Carnivale Riserva, så macereras 
det i stora ekfat på 20.000 liter i 25 dagar 
och efter alkoholjäsningen lagras vinet på 
små nya och gamla barriquer (225 liter). 
Carnivale Riserva är det enda vinet som 
lagras på barrique. 

Salvatore Sedilesu är primus motor 
och driver verksamheten tillsamamns med 
hustru Mariella. Exporten sköts av Janny 
van Baars-Patteri, en sommelier som har 
hittat kärleken på ön. De har en omfattande 
besöksverksamhet med provsmakning och 
en restaurang. Råvarorna är alltid lokala och 
oftast från familjens trädgårdsland. 

Cantinan är öppen måndag – fredag kl 10 
– 17. Naturligtvis blir alla alltid bemötta med 
sardisk gästfrihet oberoende av ankomst. 

Vinstockar hos Cantina Sedilesu i Mamoaida 
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behaglig smak av honung, citrusfrukt och 
en lätt bitterhet. Vinet är en riktig kiosk-
vältare här på Sardinien. 

Även den den andra lokala druvan 
nieddera (ursprunglig sardisk blå druva) 
har Piero Cella studerat och tagit fram ett 
spännande rött vin med lagringskapacitet: 
I Giganti. Druvblandningen är nieddera 
med inslag av den lokala druvan caddiu.

Vini Contini (www.vinicontini.com) 
är en av Sardiniens allra äldsta vingårdar. 
Den grundades 1898 och drivs idag av 5:e 
generationen i familjen Contini. Mauro 
ansvarar för vinet och kusin Alessandro 

Vinstockar hos Cantina Sedilesu i Mamoaida 

…

Vernacciatunnor

Cantina Contini Område 5
Gårdens vinmakare Pietro Cella har varit 
lärjunge till Giacomo Tachis och under 
12 år arbetade de tillsammans på Can-
tina Santadi. Pietro Cella är idag en av 
Sardiniens främsta vinmakare och han 
verkar för att göra nya moderna viner 
med avstamp i traditionen. 

En av hans skapelser är ett av Sar-
diniens allra populäraste aperitifviner 
”Karmis”. Basen är vernaccia (80 %) med 
inslag av vermentino (20 %). Det är ett 
friskt vitt vin med doft av färska exotiska 
frukter med inslag av örter och en fyllig 

sköter administration och försäljning. 
De första 75 åren tillverkade familjen 
Contini endast Vernaccia di Orista-
no. Idag har de lyckats frigöra sig från 
vernacciaberoendet och har ett brett 
sortiment viner av vernaccia, nieddera, 
vermentino och cannonau. De har också 
börjat ställa om till ekologisk odling 
och har idag två ekologiska viner i sitt 
sortiment. 

Naturligtvis drömmer kusinerna Con-
tini om att deras vernaccia ska bli något 
av vad Tio Pepe är för sherry och därför 
fortsätter de med produktionen av den 
druvan. Kusin Alessandro Contini bjöd 
in undertecknad i lagringsrummet för 
Vernaccia i markplanet för några år se-
dan. Där ! nns det halvfyllda kastanjefat 
av olika storlekar med vinytan täckt med 
" orjäst. Det intressanta är att lokalens 
temperatur följer årstiderna och fönstren 
står alltid öppna. Vintertid är det 10-15 
grader och sommartid 35. Trots detta 
blir vinet bara bättre för varje år som går. 

I det minsta fatet fanns det Vernccia 
di Oristano, som hade skördats 1938. 
Vi provsmakade och det var sensasion-
ellt bra. Detta fortfarande spänstiga vin 
med ! n doft av hasselnötter, valnötter, 
honung hade en lång eftersmak och var i 
perfekt balans med mineralitet och sälta.

Continis vinbutik är öppen må-fre 
kl 10-13 och 15-18.

Vini Continis viner importeras i Sve-
rige av munskänken och vinentusisten 
Carl-Magnus Hedin genom ”Carliot – 
Fine Wine Imports” (www.carliot.com).

Kastanjefat med 
vernacciavin 

under flortäcke
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Cantina Siddura i Gallura
De magra jordarna med stort inslag av 
granit i Gallura är perfekta för att odla 
druvan vermentino och att producera ett 
mycket spännande mineralrikt Vermentino 
di Sardegna DOCG. 

En av de allra mest spännande vingårdar-
na här är Cantine Siddura (www.siddura.
com). Vinmakaren har det okventionella 
namnet Dino Dini och han har varit en av 
Giacomo Tachis elever i Cantina Santadi. 
Där lärde sig Dino grunderna och det var 
noggrannhet, respekt för naturen och friska 
druvor. Cantina Siddura grundades 2002 
av de goda vännerna Massimo Ruggero 
och Nathan Gottesdiener. På dessa få år 

Typisk sardisk kust orö rd natur.

har Siddura blivit en av Sardiniens ledande 
vingårdar med många nationella och inter-
nationella utmärkelser. Flera av deras viner 
har fått 94 poäng av Decanter.  

De producerar vermentino, cannonau, 
carignano, cagnulari och sangiovese. Intres-
sant med sangiovese är hur den druvan kom 
till Gallura. Gallura är ett av Europas cen-
trum för korkindustri och miljoner " askor 
med kvalitetsviner ute i i världen har sardisk 
kork. När de sardiska korkodlarna åkte till 
Toscana i början av förra seklet för att sälja 
sin skörd, så stötte de på sangiovese. De 
tyckte om vinet och tog med sig sticklingar 
hem. De trivdes utmärkt i Gallura och idag 
ingår sangiovese i vinet Tirós som är en Su-

per Sardo (jmfr Super Tuscan). Ett mycket 
intressant vin med lagringskapacitet.  

Deras allra bästa viner ! nns i Systembo-
lagets beställningssortiment. Spèra Vermen-
tino di Sardegna DOCG, Maia Vermentino 
di Sardegna DOCG, Eréma Cannonau di 
Sardegna DOC och Fóla Cannonau di Sar-
degna Riserva är mycket intressanta viner.

Cantina Siddura har öppet för besök
må- fre kl 10-13 och 14-17.

Om någon läsare skulle vilja ställa en 
fråga till artikelförfattaren (boende på Sar-
dinien sedan 1992), är ni hjärtligt välkomna 
att göra det på mail (slcab@mittimedelha-
vet.se). Vi ses på Sardinien! 

Vinbonde bland sina vinstockar med originalrot (piede franco)
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Vita viner
2018 Primo Bianco
Mesa, Vermentino di Sardegna
2575, 99:-
Vindistriktet Vermentino di Sardegna om-
fattar hela Sardinien. Druvorna till det här 
vinet kommer från Sulcis Iglesiente i syd-
västra delen av ön. Cantina Mesa omfattar 
78 hektar och har en bred produktion. För 
det här vinet har druvorna skalmacererats 
i 12 timmar innan pressning och jäsning. 
Därefter har vinet lagrats en kortare tid i 
ståltank.

Utvecklad, lite avrundad doft med gula 
äpplen, päron, melon och lite citrustoner. 
Torr, fruktig smak med uppstramande 
syra, schysst längd och småvarm avslut-
ning. Rättframt instegsvin.

2019 Cala Reale
Sella & Mosca, Vermentino di Sardegna
78839, 139:-
Firma Sella & Mosca startades 1899 av 
ingenjören Sella och advokaten Mosca, 
båda från Piemonte. Sitt säte har man i 
Alghero i nordvästra delen av Sardinien 
där ! rman har ett toppmodernt vineri 
och omfattande vinodlingar till sin breda 
produktion. Cala Reale är jäst och lagrat 
några månader sur lie i ståltank. 

Avrundad doft med gula äpplen, 
persika och citrus. Torr smak med mjuk 
inledning, sammansatta toner i mittpar-
tiet, tilltagen längd, lite avrundad syra och 
gott slut.

2019 Terre Fenicie
Sardus Pater, Vermentino di Sardegna
70874, 139:-
Firma Sardus Pater grundades 1949 och 
har sitt sin hemvist på ön Sant’Antioco 
strax utanför Sardinens sydvästra hörn. 
Produktionen är stor och man köper 
druvor av 200 kontraktsodlare. Druvorna 
till det här vinet har kallmacererats innan 
pressning för att sedan jäsas i ståltank vid 
låg temperatur. För att behålla fräschören 
har vinet inte jästs malolaktiskt.

Doft med mogna gula frukter som 
persika, gula plommon och honungsme-
lon. Medelfyllig, torr, fruktig smak med 
rätt nyanserade aromer, inlindad syra och 
riktigt bra längd.

är jäst i ståltank och har därefter lagrats två 
år varav 12 månader i ekfat.  

Öppen och utvecklad doft med inslag av 
röda och mörka bär, körsbär, fat och choklad. 
Drygt medelfyllig, fruktig smak med bra 
attack, sammansatt mitt med god kropp, 
måttliga tanniner, ! n syra och fast slut med 
liten fatbeska. Bra instegsvin.

2017 Nur
Sardus Pater, Carignano del Sulcis
70874, 139:-
Ett till vin som odlats på ön Sant’Antio-
co. Där växer mycket carignano i låglänta 
sandiga vingårdar och rankorna står för sig i 
gobeletform. Det handlar om riktigt gamla 
vinrankor och genomsnittsåldern på dem är 
runt 70 år. 

Rätt utvecklad doft med blåbär, slånbär, 
björnbär, örter, fat och mörk choklad. Drygt 
medelfyllig smak med avrundad inledning, 
uppstramande mittparti med trevligt robusta 
tanniner, bra intensitet, god syra och varm 
avslutning med kryddor och fat. Personligt. 

2017 Montessu
Agricola Punica, Isola dei Nuraghi
95424, 159:-
Agricola Punica är en ung vinproducent 
grundad 2002 med ambitionen att göra 
viner av hög internationell klass av sardiska 
druvor. Idé- och rådgivare var Giacomo 
Tachis, Italiens mest ansedda vinmakare. Det 
här är Punicas instegsvin och druvorna har 
hämtats från ! rmans vingårdar i sydvästra 
Sardinien. Varje druvsort har vini! erats för 
sig och sedan blandats varefter vinet lagrats 
12 månader i ekfat. 

Utvecklad doft med inslag av blåbär, 
slånbär, plommon, fat och kryddörter. 
Medelfyllig, utvecklad och sammansatt smak 
med ganska torra tanniner, balanserad syra 
och god intensitet. Carignan med tillsats av 
cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot 
och syrah. 6000 " .

2016 Tanca Farrà
Sella & Mosca, Alghero Rosso
78841, 189:-
Det här vinet är gjort av cabernet sauvignon 
kompletterad med traditionella sardiska 
druvsorter. Efter jäsning har vinet lagrats ett 
år i barriquer av fransk ek och därefter några 
år i " aska. 

Utvecklad doft med svarta vinbär och 
andra mörka bär, örter, fat och mörk choklad. 
Mer än medelfyllig, utvecklad och komplex 
smak med bra attack, brett, strukturerat 
mittparti med tydliga, mogna tanniner, ! n, 
ren syra, utmärkt längd och fast slut. Inte 
utan elegans.

Smaka på Sardinien

2019 Monteoro
Sella & Mosca, Vermentino di Gallura 
Superiore
83881, 149:-
Vermentino di Gallura är Sardiniens enda 
DOCG och ligger i öns nordöstra del. 
Även här har Sella & Mosca vingårdar och 
man odlar förstås vermentino. Vinet är 
jäst i ståltank och har lagrats 4 månader på 
jästfällningen.

Bra doft med äpple, persika, honungs-
melon, gula russin och lite citrus. Mer än 
medelfyllig, torr, fruktig smak med bra at-
tack, gott mittparti med rund kropp, behärs-
kat stram syra, utmärkt längd med samman-
satta toner och påtagligt varm avslutning.

2016 Spèra
Siddùra, Vermentino di Gallura
76361, 163:-
Siddùra är en ung vinfrma grundad 2008 
och Gallura i nordöstra Sardinien är hem-
maplan. Här har man 37 ha vinmark med 
vermentino, cannonau, cangulari, cabernet 
sauvignon och sangiovese samt ett toppmo-
dernt vineri. 

Utvecklad och avrundad doft med persika, 
gula plommon, päron, gula russin, lite fat och 
mineral. Medelfyllig, torr, utvecklad och gan-
ska komplex smak med spänstig, ! nt avvägd 
syra, utmärkt längd och ren, lagom stram 
avslutning med ! n mineralsälta. Utmärkt.

Rosévin
2019 Alghero Rosato
Sella & Mosca, Alghero Rosato
74271, 109:-
Det här vinet är huvudsakligen gjort på san-
giovese som kompletterats med ”inhemska 
druvor”. Det har jäst i ståltank och därefter 
lagrats en kort tid däri innan buteljering. 

Fruktig doft med röda bär som smultron 
och hallon i tonerna. Fruktig smak med pigg 
början, antydda tanniner, frisk syra och bra 
längd. Okomplicerat.

Röda viner
2018 Cannonau di Sardegna Riserva
Sella & Mosca, Cannonau di Sardenga 
2004, 129:-
Cannonau är den stora rödvinsdruvan på 
Sardinien och används till både instegsviner 
och ambitiösa lagringsobjekt. Det här vinet 

Sardinien är inte särskilt väl företrätt på 
Systembolaget. I fasta sortimentet ! nns 
bara två viner, det vita Primo Bianco och 
det röda Cannonau di Sardegna Riser-
va. Tillfälligtvis ! nns också just nu 2017 
Montessu, ett vin som bolaget köpt in 6000 

" askor av. Vinerna till den här temaprov-
ningen är därför till största delen häm-
tade från beställningssortimentet där det 
i nuläget ! nns ett drygt dussin viner att 
botanisera mellan.

Ulf Jansson

Vinbonde bland sina vinstockar med originalrot (piede franco)
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lantbruksmyndigheten för Bayern i Mün-
chen och av VDP. Dessutom registrerade 
man namnet som ett skyddat varumärke. 
Den kvarvarande delen av läget med namnet 
Lump degraderades från Grosse Lage till 
Erste Lage. Ett sådant vin från Rainer Sauer 
! nns också på Systembolaget, Eschern-
dorfer Lump Riesling Trocken Erste Lage. 
Tre VDP-medlemmar, Rainer Sauer, Horst 
Sauer och Michael Frölich är delägare i Am 
Lumpen 1655.  

Ett annat berömt vin från Franken är Würz-
burger Stein. Det ligger med ett långsträckt 
brant söderläge inne i staden Würzburg intill 
" oden Main. Det ! nns på Systembolaget 
från ! rman Juliusspital, både som riesling 
och silvaner och med båda druvsorterna som 
Grosses Gewächs och Erste Lage. Würzbur-
ger Stein är det kanske främsta vingårdsläget 
i Franken och ett av de mest berömda i 
Tyskland. Det har gett upphov till begreppet 
Steinwein. Det klassades som Grosse Lage 
redan när VDP-systemet infördes. 

Stein Harfe är ett katasterläge till 
vingården Würzburger Stein. Det är den 
mellersta och bästa delen, som en ”coeur du 

! lé” av vingården. Namnet kommer av att en 
gångväg förlöper snett upp genom vingår-
den vilket gör att det på båda sidor bildas 
två spegelvända trianglar som ser ut som 
harpor. De vertikala raderna av vinstockar 
är strängarna i instrumenten. Läget Stein 
Harfe ägs som monopol av ! rman Bürger-
spital zum Heiligen Geist i Würzburg men 
! nns för närvarande inte på Systembolaget. 
Namnet ingår i Weinbergrolle och är ett 
Grosse Lage.

De tre stora vingodsen i Würzburg, 
Burgerspital, Juliusspital och Staatlicher 
Hofkeller, äger så gott som hela Würzbur-
ger Stein. De har nu gemensamt ansett att 
inte hela vingården lever upp till kvaliteten 
för Grosse Lage. Man har därför hos VDP 
ansökt om och fått beviljat att enbart den 
västra och brantaste delen av vingården 
Stein – det som ligger väster om Stein 
Harfe – ska få klassas som Grosse Lage. 
Samtidigt har man begärt att den delen ska 
byta namn till Stein-Berg. Detta är namnet 
på det där belägna katasterläget och ett 
namn som människor i staden sedan gam-
malt använder. Den östra mindre branta 

delen har katasternamnet Schalksberg som 
producerar något mindre framstående viner 
och vars namn inte används. Den delen klas-
sas nu som Erste Lage med namnet Stein. 

I väntan på beslut har de tre stora 
vingodsen i Würzburg fått ett undantag 
från Ett-vins-principen och saluför viner 
från Stein både som Grosse Lage – Grosses 
Gewächs och som Erste Lage. Beteckningen 
Stein-Berg är sedan tidigare godkänd både 
som Grosse Lage av VDP och som namn i 
Weinbergrolle av lantbruksmyndigheten i 
München. 

I december 2020 blev vingården också efter 
långvarig utredning av EU i Bryssel godkänd 
som skyddad ursprungsbeteckning. Detta 
är den högsta graden av kontroll och skydd 
av ett varumärke i Europa och beslutet 
anses som en stor framgång för de sökande 
företagen. Namnet kommer att användas på 
vinerna från och med årgången 2020.  

Det ! nns olika sätt att få beteckna viner 
med ett katasterläge. Det enklaste – som 
! rman Leitz i Rüdesheim tillämpar – är att 
utan ansökan enbart ange namnet på dellä-
get på etiketten. Det kräver ingen kontroll 

– den minsta vingårdsenheten i Tyskland

Brantlägen i Würzburg

…

sardinien Vi har lager i Danmark 
och betalar alla skatter 

och avgifter! Hemleverans 
till dörren. Fyra lådor är 

fraktfritt! 

Köp sardiska viner i vår näthandel – finns ej på Systembolaget!

Tenute Olbios - Vermentino di Galura D.O.C.G. och mycket annat
Cantina Sedilesu – Cannonau från bergen i Mamoaida 
Vini Contini – Karmis (Vernaccia/Vermentino), I Giganti (Nieddera/Caddiu)   

Köp gärna Sardinien Premium Box x 3 med sex olika viner från alla tre vingårdarna. 

Läs mer på Carliot.com och beställ i vår vinbutik Tidblomgroup.se 

Här finns också goda sydafrikanska viner från Tidbloms och 
finfin Barolo m.m. från specialisten på norra Italien Deliovin.  
 


