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Alto Piemonte 

Från Carema i väster till Boca i öster producerades under 1800-talet 
en ansenlig del av Italiens, och för den delen Europas och världens, 
absolut mest högkvalitativa röda viner, detta i en tid när det mesta 
som kom från Barolo var sött, fortifierat och såldes i bulk. På den 
här tiden var runt 40 000 hektar av Alto Piemonte täckt med vin-
odlingar. Efter att vinlusen, de båda världskrigen och den intensiva 
industrialiseringen gjort sitt, var områdets vinodling i det närmaste 
utrotad mot slutet av 1900-talet. Efter en förvisso blygsam men li-
kafullt notabel renässans de senaste decennierna finns det idag totalt 
cirka 700 hektar vinmark här uppe, vilket utgör ungefär 1 procent 
av hela Piemontes vinodlade yta.

De geologiska och vädermässiga förutsättningarna i den här regio-
nen är skiftande och med väsentliga skillnader beträffande jordmån 
och klimat mellan de olika underområdena. Marken har i allmänhet 
ett mycket lågt pH-värde och här finns gott om vulkanisk porfyr, 
sand och järnrikt sediment från gammal havsbotten samt bauxitrik 
granit som lämnats kvar sedan Monte Rosa-glaciären drog sig tillba-
ka efter den senaste istiden. Det är även en klimatologiskt intressant 
region som befinner sig på mellan 300-500 meters höjd över havet, 
inkilad mellan övriga Italiens medelhavsklimat och Centraleuropas 
tempererade inlandsklimat. Området är topografiskt varierat och 
ligger dessutom i lä av Europas största bergskedja och med alla Ita-
liens största sjöar uppradade som på ett pärlband alldeles i närhe-
ten. Sammantaget utgör det en perfekt grogrund för olika former 
av mer eller mindre extrema vädersituationer och närmast otaliga 
mikroklimat.

Druvsorterna
Druvan framför alla andra här är såklart nebbiolo, eller spanna som 
den heter i nordöstra Piemonte, med klonerna picutener (picotendro) 
och prugnet i det nordvästbelägna Carema. Nebbiolo är en delikat 
och lyhörd druva som är som klippt och skuren för att agera terroir-
förmedlare och kan ta sig mycket olika uttryck beroende på jordmån 
och mikroklimat. De andra lokala druvorna som odlas är vespo-
lina, croatina (bonarda), uva rara (bonarda novarese) och bonarda 
piemontese. Det finns enskilda exempel på endruveviner av alla de 
här sorterna men deras huvudsakliga uppgift är att fungera som 
blanddruvor till nebbiolo och bistå med ytterligare komplexitet och 
drickvänlighet till cuvéerna. Resultatet brukar bli viner med mer Vinodlingar i Boca i slutet av 1800-talet.

–”Un altro Piemonte”
Det finns ett annat Piemonte bortom det i vinvärlden så famösa Langhe med all sin barolo och 
barbaresco. Knappt två timmars bilfärd norrut förändras landskapet drastiskt. De böljande,  
välkammade vinklädda kullarna förvandlas till synbarligen vildvuxen skog, 
och innan man vet ordet av har Alperna smugit sig på en med sina 
dramatiska klippavsatser och snöklädda toppar inom nära synhåll. 
Här, i en knapp tiomilasträckning längs Alpernas sydliga fot i 
nordvästligaste Italien, är det svårt att tänka sig att landskapet en 
gång varit lika rikligt bestrött med vinrankor som Langhe är idag.

Text och foto:  Patrik Lucchesi
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av burgundisk elegans, seniga riesling-lika syror, distinkt mineralitet 
och eteriska bärparfymer, än vad de ofta kraftfullare och bastantare 
systervinerna från Langhe och Roero förknippas med. Om Langhe 
stilmässigt är Piemontes motsvarighet till Rhônes Châteauneuf-du-
Pape så är Alto Piemonte dess Côte Rôtie. Den gröna erbaluce odlas 
främst i Caluso i Canavese och är en druva med distinkt syrlighet och 
en finstämd förmåga att översätta mineralitet till aromer, i händerna 
på rätt odlare. 

Distrikten
Det finns två DOCG-områden i Alto Piemonte: Ghemme (Provincia 
di Novara) och Gattinara (Provincia di Vercelli). I provinsen Novara 
finns dessutom DOC:erna Boca, Colline Novaresi, Fara och Sizzano. 
Biella och Vercelli har Bramaterra, Lessona, Canavese och Coste della 
Sesia medan Carema ligger vid Ivrea och tillhör provinsen Torino. 
I flera av dessa fall handlar det om nebbiolobaserade viner med en 
uppblandning av övriga lokala druvsorter i en ungefärlig proportion 
av 70-90 % nebbiolo och 10-30 % vespolina eller uva rara. I kölvatt-
net av barolos och barbarescos storslagna framgångar har det funnits 
en del producenter som försökt sig på renrasiga nebbiolovarianter 
här uppe. Även om det verkar ha varit en fling som blåste över gan-
ska snart så är exempelvis producenterna Travaglini och Antoniolos 
Gattinara-viner fortfarande 100 % nebbiolo, trots att DOCG-regle-
mentet ger ett spelrum för gattinara med minimum 90 % nebbiolo 
och maximum 10 % uva rara eller vespolina.

Ghemme och Gattinara ligger på varsin sida om floden Sesia, 
knappa halvmilen från varandra, men sett till jordmånen befinner de 
sig nästan på två olika planeter. Ghemme, öster om Sesia, består till 
stora delar av kalkrik och sandig lera som brukar föda fram viner med 
ett slankare anslag, medan Gattinaras porfyr och granit tillsammans 
med områdets brantare sluttningar och högre dagstemperaturer bru-
kar tillskrivas nebbiolo som kan vara lite tuffare och mera Langhe-lik. 
Ghemme har idag totalt cirka 65 hektar vinodlingar medan Gattinara 
har ungefär 95. Ghemmes DOCG-reglemente föreskriver en bland-
ning av minst 75 % nebbiolo och resterande endera vespolina och/
eller uva rara. De här båda DOCG-områdena är fortfarande välkända 
namn för vinälskare världen över, även om tillgången på viner förstås 
alltjämt är tämligen begränsad. Azienda Agricola Antoniolo i Gatti-
nara och Antichi Vigneti di Cantalupo i Ghemme är två aktörer med 
hög och jämn kvalitet vars viner är värda att hålla utkik efter.

Boca var en gång i tiden det vinmakande navet i regionen. I den 
här lilla byn bands det tunnor, tillverkades pressar och slipades skäror 
– allt för att tillgodose den blomstrande vinproduktionen i regionen. 
Man hade tidigt en kvalitetsinriktad tillvägagångsfilosofi som bland 
annat omfattade avancerad beskärning och gallring av de, på den 
tiden, trädklängande vinrankorna – ad alberate. Tidigt insåg bene-

diktinermunkarna i San Nazzaro Sesia fördelen med att exponera så 
mycket av bladverket som möjligt för solen och började binda upp 
rankorna i vertikala rader, med stöd av pålar (topie) – en tidig för-
laga till Guyot-metoden. Det finns dokument så långt tillbaka som 
till 1300-talet som omtalar Boca-vinerna som: ”… utan motstycke 
beträffande kvalitet och smak”.

På 1800-talet utvecklade arkitekten Alessandro Antonelli från byn 
Maggiora ett uppbindningssystem som kom att bli närmast allena-
rådande i Boca med omnejd under regionens mest framgångsrika 
period. Det innebar att fyra stödpinnar formerades i en kvadrat runt 
vinrankan, från vilken fyra skott utlöpte och bands upp så att det 
hela efter hand växte ihop till en kvadratisk korg av bladverk som 
bjöd maximal exponering mot solen ovanifrån, och gott skydd för 
blommor och frukt mot såväl sidoslående hagel som skadeinsekter. 
Systemet kallades Maggiorina och man kan fortfarande hitta pre-
phylloxera-rotstockar med den här uppbindningen på terrasserna i 
exempelvis vingården Montalbano i Boca.

Christoph Künzli
Det finns en person som mer än någon annan kommit att förkropps-
liga det nya och i viss mån pånyttfödda Boca, och som blivit ett 
mycket respekterat namn såväl bland Nordpiemonte-aficionados 
som i vinmakarkretsar. Schweizaren Christoph Künzli förälskade sig i 
området och i vinerna härifrån i början av 1990-talet när allt såg som 
mörkast ut och blev god vän med den legendariske och då till åren 
komne odlaren Antonio Cerri. Christoph hade smakat en hel del av 
Cerris viner och blivit förbluffad över komplexiteten och lagringska-

Sanctuario, Boca.

Det gamla uppbindningssystemet Maggiorina.

Christoph Künzli, Le Piane.



paciteten hos dem. Efter 30-40 års lagring var de fortfarande ytterst 
vitala och många gånger till och med i behov av ett eller två dygns 
luftning innan de öppnade upp sig helt. När tillfället uppenbarade 
sig att få göra verklighet av sina vinmakardrömmar, och att ta över 
Cerris cantina Campo delle Piane och de gamla fina men eftersatta 
odlingarna, gjorde han och kollegan Alexander Trolf slag i saken. 
Tyvärr omkom Trolf i en bilolycka kort därefter och fick aldrig se 
det färdiga resultatet förverkligas.

Efter ett omfattande renoveringsarbete och omplantering av rot-
stockar i de här gamla gårdarna, fortsatte Christoph att köpa upp 
så mycket odlingsmark han kunde. En uppgift av närmast sisyfo-
siskt snitt, då ägarförhållandena här uppe visade sig vara mycket 
komplexa. Nästan all övergiven mark ägdes av folk som utvandrat 
i början av förra seklet till Argentina eller USA, och hade hunnit 
arvskiftas ett flertal gånger sedan dess. En plätt på en halv hektar 
kunde mycket väl ha 32 olika ägare som måste letas upp och som 
man skulle komma överens med innan avtal kunde skrivas. Dess-
utom var många av markägarna svårövertalade att sälja, då de gärna 
ville ha kvar en bit mark i det gamla hemlandet av nostalgiska skäl. 

1998 startades Le Piane med totalt 6,5 hektar historiska och 
upprustade vingårdar som finansierades med stöd av Boca Holding 
AG – ett 70-tal vinälskande privatpersoner, varav en förbluffande 
stor andel var finländare och där en och annan väletablerad barolo-
producent också fanns med bland finansiärerna. Christoph fick 
dessutom god hjälp av det lokala konsortiet och det municipala 
Boca som ställde upp med att exempelvis asfaltera de små vägarna 
som löper mellan ägorna, något som förstås är guld värt när man 
ska ta sig fram på de här branta lederna med bil eller traktor. 2002 
släpptes första årgången av Le Pianes viner – allt annat än en år-

gångsmässig smakstart således, då 
året var det blötaste och kallaste i 
mannaminne.

Vingårdarna Le Piane, Motto-
sergo, Valvecchi, Meridiana och 
Sanctuario – med ett ännu aktivt 
kloster beläget bland vinrankorna 
– i Boca samt Traversagna i Prato 
Sesia är omplanterade medan den 
gamla terrasserade Montalbano 
har behållits intakt med Maggio-
rina-uppbindning och allt. Jord-
månen är mycket porös, mineral-
rik och väldränerad porfyr som 
har en orangeröd färg på grund 

av den höga bauxithalten. Marken har en extremt god förmåga att 
behålla värme och håller en mycket högre medeltemperatur än ex-
empelvis de leriga jordarna i det annars hetare Langhe. Nebbiolo är 
förstås huvudnumret men här finns dessutom vespolina, croatina, 
uva rara och en och annan erbaluceranka.

Arbetet i vingårdarna utförs helt utan bekämpningsmedel och 
även källarförfarandet är så nära icke-interventionism man kan 
komma, med bland annat naturlig jäst, inga tillsatser och minimala 
mängder svavel.  Le Pianes vingårdar ligger dessutom i ett natur-
skyddat område där i stort sett all omgivande mark är orörd skog, 
så man slipper tänka på vad grannarna besprutar sina marker med. 
Lagringen sker på gamla och stora botti för toppvinet Boca medan 
instegsvinet La Maggiorina bara ser rostfritt stål, en kompromiss 
som Christoph inte är helt nöjd med då han hellre hade använt sig 
av betong än stål om han hade haft råd. La Maggiorina 2010 ham-
nar under DOC:n Colline Novaresi och är en ljuvlig matackompan-
jatör i det klarröda fruktspektrumet med lätt bett i tanninerna och 
hög sjungande, närmast vitvinslik fruktsyrlighet. Druvblandningen 
består av nebbiolo, vespolina, uva rara och croatina som jäses och 
vinifieras gemensamt på traditionellt manér. Le Piane 2007 kommer 
från gamla croatinastockar (100+ år) i Montalbano och får ligga på 
både stora och mindre fat för att slipa ner den grova tanninstruk-
turen en smula. Boca 2005 och Boca 2006 är elegant burgundiska 
i sin framtoning med härligt finkalibrig tanninstruktur och skön 
stenfruktsparfym. 2007 är lite yvigare medan 2004 visar upp en 
imponerande komplexitet med en mineralitet av guds nåde – stor-
slagna grejer!

Tenute Sella
Två riktigt anonyma och okända byar och DOC-områden är Les-
sona och Bramaterra. Här finns producenten Tenute Sella, som 
närmast befinner sig i en monopolsituation, som enda producent 
i området med mark i båda de här nästgårdsliggande DOC:erna. 
Sella är ett känt namn i stora delar av Italien. En anfader till släk-
ten vid namn Quintino Sella var framgångsrik mineralog, mate-
matiker och italiensk finansminister i mitten av 1800-talet och har 
fått åtskilliga gator, broar, torg och kanaler uppkallade efter sig lite 
varstans i landet. Idag kopplas efternamnet främst samman med en 
stor och väletablerad bankkoncern i de norra delarna av Italien. En 
annan gren av släkten är inblandad i den sardiska storproducenten 
Sella & Mosca.

Familjen Sella har odlat vin här uppe i Prealpi sedan 1671 och 
idag är det Gioachino Sella som håller i trådarna. Till sin hjälp har 
han den unge vinmakaren Cristiano Garella vars namn man numera 
kan råka på lite varstans i det vinmakande Italien. Han är verksam 
i olika projekt, gärna av biodynamisk och en smula experimentell 
karaktär, från Etna på Sicilien till de här allra nordligaste utpos-

Le Piane, cantina.

Bocas bauxitrika porfyr.

Cristiano Garella och Gioachino Sella i Bramaterra.



terna. Det är här uppe som Cristiano bor och har sina rötter och 
enligt denne notoriske terroir-tämjare är likheterna mellan exem-
pelvis Etna och Lessona fler än skillnaderna: ”Ungefär samma typ 
av mineraliska uttryck tack vare den vulkaniska porfyren, samma 
stora skillnader mellan dag- och nattemperaturer och samma intima 
förhållande mellan områdenas distinkta terroir och deras respektive 
småbråkiga huvuddruvor; nebbiolo och nerello mascalese. ”Även 
syrligheten, tanninstrukturen och aromatiken hos vinerna från såväl 
Etnas norrsida som Lessona eller Bramaterra, har mer gemensamt 
än man kanske tror.

Sella har 22 ha vinmarker i Lessona och Bramaterra och pro-
ducerar runt 90 000 flaskor årligen. Man gör sju olika nebbiolo-
baserade röda viner, ett vitt på erbaluce och en rosato på 100 % 
nebbiolo. Även här handlar det om ett minimalt interventionistiskt 
förhållningssätt till odling och källararbete, utan att för den skull 
ha någon form av formell certifiering. Vingårdarna ligger utspridda 
på syd- och sydvästsluttningar som är omgärdade av skog och, på 
sina ställen, vild vegetation som en gång i tiden varit terrasserade 
vinodlingar. Gioachino förklarar att även här är markerna mer eller 
mindre övergivna av ägare som antingen emigrerade eller valde en 
tryggare utkomst inom den växande industrin efter andra världs-
kriget. Både Fiat och Olivetti fanns i närområdet och utgjorde vid 
denna tid tillsammans en ansenlig andel av landets BNP. Dessutom 
växte regionens textilindustri så att det knakade under första halvan 
av 1900-talet, samtidigt som Vercellis risodlingar ofta utgjorde ett 
mer lukrativt alternativ för bönderna här, och lockade till sig både 
arbetskraft och kapital i detta mörka kapitel i regionens vinhistoria.

Sellas cantina är belägen under en gammal yllefabrik som bank-
grenen av släkten en gång tagit som utmätning vid en konkurs. 
Man använder sig nästan uteslutande av gamla botti förutom till 
lagringen av sin vingårdsbetecknade Bramaterra: I Porfidi som får sig 
en avslutande avrundning i använda barriques. De vingårdsangivna 
Lessona-vinerna: Omaggio a Quintino Sella och San Sebastiano allo 
Zoppo har genom låga uttag från mycket gamla stockar, lång mace-
ration och lång lagring på gamla, medelstora och stora fat, antagit 
klassiska Alto Piemonte-uttryck där renhet, finpulvrig nyponfrukt 
och elegant floralitet är de klarast lysande attributen. En liknande 
smak- och doftprofil hittar man i Lessona 2005 och 2006, fast i en 
slankare och ytterligare lite smidigare kropp. Bramaterra 2004 och 
2005 spelar ännu mer på mineralitet och struktur med tydliga stråk 
av rabarber och blod från den rikligt järnhaltiga jorden som förknip-
pas med det här läget. Utsikten är också magnifik. En klar dag kan 
man se ut över hela Po-slätten och skåda Monferratos kullar och de 
liguriska Alperna i horisonten.

Ferrando
Carema och Canavese är de nordvästligaste utposterna i Alto Pie-
monte. Områdena ligger strax norr om Torino och är Piemontes 
sista anhalter innan landskapet blir alpint på allvar och Valle d’Aosta 
tar över med Monte Biancos och Monte Rosas mäktiga siluetter 
i bakgrunden. Vinodlingsvillkoren här uppe på 700 meters höjd 
över havet är sannerligen en utmaning med ett landskap som är ett 
av Europas mest dramatiska med en närmast glacial terräng och 
svårforcerade branter, samt en jordskorpa som är notoriskt tunn 
och mycket lättflyttad vid skyfall och snösmältning. Likväl har här 
odlats vin sedan urminnes tider. Lösningen har i århundraden hetat 
tabbie - pergolaodlade terrasser med massiva granitkolonner som 
stöttat vinrankorna – ett förfaringssätt som används än idag av de 
flesta av Caremas odlare. Pergolan (tupiun) har en stor fördel då det 
frigörs odlingsutrymme under rankorna där man kunnat odla pota-
tis, selleri och andra mindre solkrävande grödor. Så här långt norrut 
och så här högt uppe i bergen brukar man säga att druvorna mognar 
med hjälp av en kombination av idoga böner och rejält branta ter-
rasser. Inte helt oväntat är det ofta de riktigt varma åren, exempelvis 
2003 och 2007, då druvorna når full fenolisk mognad som vinerna 

härifrån verkligen får vecklas ut och till fullo tillåts visa sin potential.
Azienda Vitivinicola Ferrando har funnits utanför Ivrea sedan 

1890 då Giuseppe Ferrando startade sin firma för att i första hand 
göra söta spumanteviner på erbaluce. Idag är det femte generationen 
Ferrando; Roberto, som driver vidare det som kommit att bli Care-
mas enda egentliga, kvarvarande vinföretag i privat regi. Vid sidan 
finns bara det lilla lokala kooperativet; Produttori di Carema – en 
sammanslutning av den lilla byns 78 odlare, som delar på områdets 
totala areal av odlad nebbiolo – 17 ha. Ferrando odlar fortfarande 
en hel del erbaluce i Caluso och framställer både torra, mousserande 
och ädelsöta passitoviner på denna druvsort. Men det är deras båda 
Carema DOC gjorda på 100 % nebbiolo – Etichetta Bianca och 
riservan Etichetta Nera – som är de båda flaggskeppen i produktka-
talogen.  Framförallt den bottilagrade Etichetta Bianca är något av 
det mest burgundiskt eleganta som står att finna i hela den italienska 
vinfloran. Vinhandlaren, advokaten och författaren av Reflections of 
a Wine Merchant: Neal Rosenthal har länge varit Caremas och Fer-
randos varmaste förespråkare, och har mer eller mindre kommit att 
bli områdets internationelle ambassadör. Det är också hans firma 
som köper upp lejonparten av Ferrandos årliga produktion och ser 
till att de här vinerna tyvärr är mycket svårfunna i Europa.

Andra producenter från Norra Piemonte värda att hålla ögonen 
öppna efter är:

Sergio Barbaglia – Antico Borgo dei Cavalli (Boca), Conti – 
Cantine del Castello (Boca), Massimo Zonca – Tenuta del Boca 
(Boca), Cantina dei Prudottori del Nebbiolo di Carema (Carema), 
Allesandro Anzivino (Gattinara, Bramaterra), Roberto Diana (Bra-
materra), Massimo Clerico (Lessona), Proprietà Sperino (Lessona), 
Giorgio e Gianpiero Ioppa (Ghemme) och Francesco Brigatti (Col-
line Novaresi).

För oss i Sverige är tillgängligheten på vinerna från Alto Piemonte 
minst sagt ett problem. Systembolagets beställningssortiment kan 
erbjuda Travaglinis Gattinara och Riserva, såvida man vågar chansa 
på att oprövat beställa ett 6-pack vill säga. I Köpenhamn tillhanda-
hålls däremot ett intressant och förhållandevis brett sortiment av i 
första hand Winewise/Terroiristen (www.winewise.dk) på Nørre-
bro och Le Papillon(www.le-papillon.dk) i Frederiksberg.  Liksom 
norska Vinmonopolet (www.vinmonopolet.no) där utbudet är fan-
tastiskt, om än med markant högre priser.

Roberto Ferrando.


