
SAVINO AB  •  Ingemarsgatan 6, 113 54 Stockholm  •  hello@savino.se •  savino.se 

 

Årgång Produkt Typ Volym Pris 

      

      
FRANKRIKE 

     

Yann Alexandre, Champagne    

Yann och Séverine Alexandre odlar vin i byn Courmas som är beläget i de norra delarna av Montagne de Reims, som ibland 
kallas för La Petite Montagne de Reims. 6,5 hektar, fördelat på 30 vingårdar och 9 cru:er, odlas hållbart och Yann’s hårda 
miljöarbete har erkänts och certifierats enligt ”Haute Valeur Environnementale Level 3”. Odlingarna består till 50 % av 
Pinot Meunier, 33 % Chardonnay och 27 % Pinot Noir. Det är Yann’s önskan att hans viner ska reflektera varje specifik 
plats, hans tolkning av balans men även skänka drickaren njutning och en önskan att dela med sig av hans vin. Yann arbetar 
minutiöst i både vingårdar och i källaren. Naturen ger förutsättningarna men inget lämnas åt slumpen. Uppbindningssystem 
och beskärning avgörs specifikt för varje vingård och sker manuellt. Samtliga vingårdar handskördas selektivt och separat, 
så även pressning och jäsning. Det är endast cuvée:en som nyttjas, alltså den första delen av pressningen. Yann är noga med 
att hålla temperaturen i källaren låg men framförallt jämn för att ge goda förhållanden för jäsning och för att den långa 
lagringen på jästfällningen, uppåt 5 år, ska ske optimalt. Jorden omhändertas noga, huset är inne på 17:e året av cover 
cropping och Yann finner stor glädje i att tulpanen ”Tulipe de Vigne” har kommit återvänt till vingårdarna, ännu ett 
erkännande för att familjen Alexandre’s hängivenhet och filosofi gör moder jord glad, och så även deras viner. Vi är stolta 
och glada att få jobba med en så medveten och hängiven vinproducent, riktig odlar-Champagne. 

 

NV Brut Noir Mousserande 750 ml 395 

 

Château de Montfaucon, Rhône   

 

 

1995 tog Rodolphe de Pins över Château de Montfaucon, då en 17 hektar stor egendom med anor sedan 1000-talet då det 
gamla fortet byggdes. Domänens äldsta vinkällare är byggd 1520 och används än i dag för fatlagring. Större delen av 1900- 
talet buteljerades dock inget vin här utan den odlade frukten såldes till kooperativ och andra producenter fram till Familjen 
de Pins tog över. Rodolphe har en gedigen utbildning som vinmakare i både Frankrike och Kalifornien och åren innan 
övertagandet arbetade han på välrenommerade Vieux Télégraphe i Châteauneuf-du- Pape, en appellation där han numera 
också äger mark. Domänen är idag ca 60 hektar stor med en medelålder på vinrankorna kring 40 år och man odlar ett stort 
antal olika druvor. Rodolphe tror på giftfri odling och har aldrig använt pesticider, herbicider eller konstgödsel och 
vinmakningen är transparent och sk ”non- intervention” med bara små doser svavel. Arbetet är manuellt och 
hantverksmässigt. 

 

2016 Côtes du Rhône AOP Rött 750 ml 175 

Domaine de Caylus, Languedoc-Roussillon   

 

 

Domaine de Caylus moderna historia börjar år 1963 då Henri Andrieu köper den 20 hektar stora egendomen strax utanför 
Montpellier. Vingården har alltid brukats med stor respekt för naturen och är sedan 1999 certifierat ekologisk. Gården drivs 
idag av Henri´s barnbarn Inés Andrieu. Man arbetar hantverksmässigt och framställer fruktfrivna, pigga viner av 
chardonnay, merlot och pinot noir. 

 

2017 Chardonnay, IGP Vitt 750 ml 139 

2018 Pinot Rosé, IGP Rosé 750 ml 139 

2017 Merlot, IGP Rött 750 ml 139 
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ITALIEN 
 

Al-Cantàra, Etna, Sicilien    

Al-Cantàra är grundat i början på 2000-talet och fortfarande en ung producent, dock med mycket erfarenhet och med 
vingårdar planterade under 80 och 90-talen med nyplantering eftersom. Gården drivs av Pucci Giuffrida i samarbete med 
oenologer och vinmakare och har ca 20 ha odlad vinmark. Man har under åren skyndat långsamt och ett nytt vineri har 
sakta tagit form och färdigställdes sommaren 2015. Man försöker arbeta i samklang med naturen och undviker onödiga 
pesticider och tillsatser i mesta möjliga mån. Produktionen består till huvudsak av inhemska druvor med tonvikt på 
Carricante (grön druva) samt Nerello Cappuccio och Nerello Mascalese (blå druvor) men man experimenterar även med 
internationella druvor som Pinot Noir och Cabernet Sauvignon. Varje vin får sin egen unika etikett målad av en lokal 
konstnär efter inspiration av en lokal poet. Namnet Al-Cantàra är ett arabiskt ord med betydelsen ”bro” och förutom att 
det är namnet på en flod i området syftar det också till domänens filosofi, att bygga ihop den lokala kulturens alla yttringar. 

 

2018 Occhi di Ciumi, Etna Bianco DOC Vitt 750 ml 199 

2016 Lu Veru Piaciri, Etna Rosso DOC Rött 750 ml 199 

      

Casa Vinicola Aldo Rainoldi, Valtellina, Lombardiet    

Medlemmar ur familjen Rainoldi har verkat som entrepenörer, kvarnägare, flingtillverkare och fruktodlare utanför byn 
Chiuro i Valtellina så länge man kan minnas men det är vid tidigt 1900-tal som vägen till vinproduktion börjar utstaka sig. 
Nuvarande Aldo Rainoldis namn Aldo tillsammans med hans far Guiseppe började då köpa och sälja vin. Man bedrev egna 
odlingar jämte negoiciantverksamhet där man köpte och blandade vin som man sedan ofta sålde på små fat av kastanj, både 
i Valtellina men även runtom Lombardiet och Schweiz. Familjens vinkällare i Chiuro som man fortfarande brukar stod klar 
1925 men ockuperades under andra världskriget av nazisterna och när man senare återupptog verksamheten var det med 
egenodlad frukt och buteljerat vin snarare än försäljning per fat. Man gör en del vita viner men större delen av 
produktionen är Nebbiolo, lokalt kallad Chiavenesca, och man gör även den lokala specialiteten Sfursat – vin på torkad 
Nebbiolo. 

 

2015 Sassella, Valtellina Superiore DOCG  Rött 750 ml 239 

2016 Inferno, Valtellina Superiore DOCG Rött 750 ml 239 

 

Ca’Lojera, Veneto    

Ca´Lojera betyder vargarnas hus och enligt legenden skyddade pirater och svarta marknaden-handlare från norr 
framgångsrikt sina byten i hus liggande kring byn Sirmione vid den vargtäta stranden av Gardasjön. Numera har man ändrat 
fokus från svarta marknaden till vin och familjen driver denna domän och guesthouse bestående av 18ha vinmark. Man 
producerar årligen ca 120 000 flaskor vin och odlar både gröna och röda druvor. Man arbetar enligt ”La lutte raisonnée” av 
hävd och tradition och använder sig alltså inte av rutinmässig besprutning eller pesticider. 

2018 Lugana DOC Vitt 750 ml  189 
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Nicolis Angelo & Figli S.S, Veneto 

Familjefirman Nicolis, i hjärtat av Valpolicella Classico, drivs nu av andra generation efter starten av Angelo och 
Natalia 1951. Idag arbetar deras tre söner – Giancarlo, Guiseppe och Massimo – jämte sina familjer i firman. 
Firman gör klassiska Valpolicellaviner utan överdrivna sockernivåer utan drivs snarare av en vilja att göra 
matvänliga och eleganta viner. Man får gång på gång höga poäng i internationell press, nu senast 91 poäng av 
Decanter för både sin 2013 Ripasso ”Seccal” och sin 2010 Amarone samt 93 poäng av Wine Enthusiast för 
2009 Amarone. 

  

2018 Valpolicella Classico DOC Rött 750 ml 169 

2012 Amarone della Valpolicella Classico DOC Rött 750 ml 439 

      

Endrizzi, Alto-Adgie/Toscana    

Endrizzi har producerat vin i och omkring San Michele all´Adige sedan 1855 då Fransesco och Angelo Endrici startade 
firman. Man var tidigt ute med att plantera franska och tyska druvor men har också alltid månat om de lokala sorterna som 
Teroldego och Lagrein. Idag är det fjärde och femte generationen Endricis som arbetar i gårdar och vineriet med Paolo 
med sin fru Christina och de två barnen vid rodret. På senare år har man även förvärvat vingårdar i Maremma (Toscana) 
och gör vin även här. Man har en holistisk syn på vinmarkerna, vineriet och livet däri och arbetar därför helt utan kemiska 
bekämpningsmetoder på ett hållbart vis, dock utan certifikat. 

 

2018 Pinot Grigio, Trentino DOC Vitt 750 ml 189 

2018 Riesling Renano, Trentino DOC Vitt 750 ml 199 

 

Tornesi, Toscana    

1850 köpte Guiseppe Tornesi vingården le Benducce, idag drivs gården av hans barnbarn Maurizio Tornesi och 
samt hans två döttrar. Med stor kunskap om Montalcino och Sangiovese Grosso samt passion för naturligt 
framställda viner ger familjen Tornesi oss viner med tydligt ursprung och historia, här vill man att vinet ska 
uttrycka vad jord och klimat ger. Benducce är 7 ha Sangiovese Grosso odlad på 400 meter över havet, svalare 
nätter ger druvorna mer tid att utveckla aromer samt bidrar till en levande syra i vinerna. Gynnsam 
solexponering och bra dränering av jorden ger druvor med bra struktur, mognad och kropp. Skörduttagen hålls 
nere för komplexitet och koncentration i vinet, inga druvor som inte uppnår önskad kvalitet får följa med in i 
vineriet. Arbetet i vingården sker utan pesticider och konstgödsel, man vill att jorden ska brukas av kommande 
generationer och lägger stor vikt vid att hålla jorden och vingårdarna levande med mångfald av insekter och 
växelodling mellan raderna för att ge naturlig näring till jorden. 

  

2018 Rosso di Montalcino DOC Rött 750 ml 229 
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Corzano e Paterno,Toscana 

Bakom Fattoria Corzano e Paterno står familjen Gelpke-Goldschmidt. Den Schweiziska familjens historia i 
Italien tar vid 1969 när arkitekten Wendel bosätter sig i Florens. Kort därefter får han nys om en farm i San 
Casciano vid namn Corzano som är till salu. Sagt och gjort så är den i familjens ägor. 1975 lade Wendel vantarna 
på granngården, La Fattoria Paterno och vips så var Fattoria Corzano e Paterno skapat. Familjefirman basar idag 
över 140 hektar varav 17 är dedikerade till vinodling. De delar av marken som valdes till vingårdar är de som 
anses bäst lämpade för det; många är koncentrerade i en naturlig amfiteater 300 m.ö.h. bestående av fina grusiga 
ler- och kalkjordar med god exponering i syd-sydvästlig riktning. Vingårdar med klass! Corzano e Paterno brukar 
jorden organiskt och vid rodret finner man Aljoscha Goldschmidt och Arianna Gelpke syskonbarn respektive 
dotter till Wendel. 

  

2018 Il Corzanello, Toscana IGT Rött 750 ml 185 

2017 Terre di Corzano, Chianti DOCG Rött 750 ml 215 

   

Castellare di Castellina, Toscana    

Poderi Castellare di Castellina’s moderna historia startar i slutet på 1970-talet då Paolo Panerai tar över gården. Man rustar 
upp och moderniserar vineri och faciliteter medan arbetet i vingårdarna förblir traditionellt. Vinmakare Alessandro Cellai 
har i samarbete med oenologer varit engagerad i flera projekt för att undersöka olika kloner av Sangiovese samt testodlingar 
av andra druvor och man bedriver även experimentvingårdar tillsammans med Universiteten i Florens och Milano samt 
vininstitutet i San Michelle dell´Adige. Castellare förfogar idag över nära 100 ha odlad mark varav ca 33 hektar används till 
framställning av vin. Man gör också eftertraktad olivolja. Arbetsmetoderna är så naturliga som möjligt och man undviker i 
mesta möjliga mån kemiska bekämpningsmedel. Alla viner pryds av en lokalt levande fågel på etiketten som förnyas varje 
år, en symbol för arbetet med att bevara den biologiska mångfalden i vingårdarna. 

 

2017 Chianti Classico DOCG  Rött 750 ml 229 

      

Brovia, Piemonte    

Brovia startades redan 1863 av Giancinto Brovia men då hans son Antonio dog oväntat 1932 fick produktionen ett stopp 
fram till 1953 då Antonios barn var redo att ta över. Idag drivs Brovia fortfarande som ett familjeföretag av systrarna Elena 
och Christina Brovia med hjälp av Elenas man Alex Sanchez samt Giancinto (jr) och Raffaele Brovia. Vineriet ligger i 
Castiglione Falleto och man arbetar bara med frukt från egna vingårdar (totalt strax mer än 19 ha) i Castiglione Falletto och 
Serralunga, hjärtat av Barolo med en total produktion av ca 60000 flaskor fördelat på Barolo, Barbaresco, Langhe Rosso, 
Barbera & Dolcetto samt en väldigt liten produktion Fresia och Roero Arneis. 

 

2015 Barolo DOCG Rött 750 ml 515 

2015 Barolo DOCG Rocche di Castiglione Rött 750 ml 799 

2015 Barolo DOCG Brea Vigna Ca’Mia Rött 750 ml 799 

2014 Barolo DOCG Ūnĭo  Rött 750 ml 729 
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Cascina Alberta, Piemonte 

Historien om Cascina Alberta började år 2010 när bröderna Francesco och  Luca Guermani bestämde sig för att köra mark 
och producera vin i Barbaresco. Året därpå 2011 kom de över 9 hektar vinmark i Giacone precis vid byn Tresio vars 
70åriga rankor tidigare hade producerat frukt åt lite större vinhus. Sedan dess så har Francesco och Luca kultiverat 
vingårdarna enligt ekologiska principer och kommer att certifieras 2019. Idag producerar de totalt ca 40.000 flaskor varje år 
och de jobbar såklart främst med traditionsenligt producerad Nebbiolo och Barbera men har även en vingård på 1 hektar 
med Riesling som får ligga på amfora. I källaren så använder de sig främst av ståltank och stora gamla slovenska fat i sann 
Piemonte-anda. Cascina Albertas viner visar stor potential, generös frukt och elegans hela vägen genom deras range. 

 

2018 Barbera d’Alba DOC Rött 750 ml 189 

2018 Langhe Nebbiolo DOC Rött 750 ml 235 

2016 Barbaresco DOCG Giacone Rött 750 ml 395 

      

Giuseppe Cortese, Piemonte    

Under sextiotalet när Guiseppe Cortese odlade en del vin på familjens mark i Rabajá där de bott i generationer 
men försörjde sig som vinmakare hos andra producenter föddes drömmen om att vinifiera och buteljera sina 
egna druvor under egen etikett och 1971 förverkligades drömmen med familjens hjälp. Guiseppe har sedan dess 
varit involverad av samtliga årgångar vin som gjort i vineriet med fantastisk utsikt över ”1er cru”-vinmarken 
Rabajá och är det fortfarande även om han nu vid 79 års ålder har lämnat över huvudansvaret på sina barn Pier 
Carlo och Tiziana samt svärsonen Gabriele. Man har under åren sakta köpt mer mark och arbetar nu över totalt 
8 ha. Man odlar Dolcetto, Barbera och Nebbiolo samt en liten del Chardonnay som råkar vara Guiseppes fru 
Rosellas absoluta favoritdruva. 

  

2018 ”Scapulin” Langhe Chardonnay DOC Vitt 750 ml 265 

2018 Barbera d’Alba DOC Rött 750 ml 220 

2018 Langhe Dolcetto DOC Rött 750 ml 199 

2015 "Morassina" Barbera d'Alba DOC Rött 750 ml 249 

2017 Barbaresco DOCG Rött 750 ml 395 
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TYSKLAND 

 

Weingut Friedrich Altenkirch, Rheingau     

Weingut Friedrich Altenkirch grundades i Lorch am Rhein 1826. Kort därpå besöker den tyske Kaisern Lorch 
och blir så pass imponerad av Altenkirch’s viner att han utnämner vineriet till hovleverantör. År 1935 köper 
Franz Breuer egendomen och idag drivs den vidare av hans dotter Franziska och Estate Manager, tillika 
vinmakare, Jasper Bruysten.  Hos Altenkirch tror man på att det är vingårdarna som gör vinet, därför behandlar 
man dessa med stor medvetenhet. Genom hållbara metoder bevarar man denna gåva från moder jord; man vill 
hålla vingårdarna vid liv och upprätta levande ekosystem därför följer man läran av integrated crop protection, 
minimal intervention, avhållsamhet från kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel – man föredrar en naturlig 
resistans och sin egen kompost i vingårdarna. I vinmakningen möter modern teknologi traditionella metoder. 
Vineriets utformning med dess tre våningar tillåter gravitationen att styra flödet av druvor, must och vin, 
pumpning kan således hållas till ett minimum. Både spontan jäsning och utvald jäst används, båda har fördelar 
vilka man utnyttjar. Tankar och vitvinsfat är utrustade med temperaturkontroll för att på ett mer skonsamt sätt 
styra jäsning och restsötma – man föredrar det framför svavel. Altenkirch är emot trenden att lansera den 
senaste årgången tidigt, lång lagring på jästfällning tillhör husstilen, man föredrar att tydliggöra den mineraliska 
aspekten från vingårdarna snarare än primärarom. 60 % av Altenkirchs 15 hektar vingårdar är toppklassade, 
Erstes Gewächs, men majoriteten klassas ned på grund av den tuffa marknaden som råder för Riesling… galet 
nonsens tycker vi. Dessa fantastiska viner förtjänar mer!  

2018 Steillage, Riesling Vitt 750 ml 175 

2018 Grauschiefer, Riesling Vitt 750 ml 199 

2017 Spätburgunder  Rött 750 ml 199 

      

      

ÖSTERRIKE 
 

Salomon Undhof, Kremstal    

Grunden till Salomon Undhof lades redan på 1700-talet med odling av vin och annan frukt i Kremstal av 
munkar i området. 1792 köpte den första medlemmen av familjen Salomon egendomen. Familjefirman har 
sedan slutet av andra världskriget fokuserat helt på vin och drivs fortfarande helt av familjen Salomon, sedan 
2007 av Bertold Salomon med hans fru Gertrud och de vuxna barnen Fanny Marie och Bert. Bertold producerar 
även vin i Australien under namnet Salomon Estate. Firman har stora tillgångar i delar av Pfaffenberg, 
Steinterrasen och flera av de bästa lägena i Kremstal och man arbetar rent med stor respekt för vin och miljö, 
framför allt i ståltank men även med en liten del av utvalda viner på äldre fat. 

  

2018 Hochterrassen, Grüner Veltliner  Vitt 750 ml 169 

2017 Wieden, Grüner Veltliner Vitt 750 ml 199 

2018 Terrassen, Riesling Vitt 750 ml 199 

 

 


