Grappa resa till Piemonte

E

fter en bussfärd genom risfälten landade vi i staden Asti och
inkvarterades på ett litet familjehotell där vi välkomnades
med en liten soaré med diverse antipasti och vin från
trakten. För att inte nämna frukosten där ägarna välvilligt
deltog i utspisningen. Perfekt ställe!

Berta

H

otellet fungerade som basstation för våra utflykter som
första dagen gick till ingen mindre än Berta i Mombaruzzo.
En fantastisk anläggning, rent, snyggt och fräscht.
Är det någon som inte tror på en om man säger att den
ekfatslagrade grappan mognade till ljuv klassisk musik för att
maxa kavliteten, då måste man uppleva detta själv! De har eget
bageri för en speciell kaka med amaretto likör som serveras som
tilltugg till grappa. Efter provningen lämnade vi anläggningen
för en gemensam middag på Bertas helt fantastiska hotell och
Spa anläggning. Helt underbart ställe beläget högt upp på en
bergsknalle med vidunderlig utsikt.

Romano Levi

D

ag 3 var det så dags att besöka Romano
Levi i Neive. När vi väl hittade fram till
fabriken verkade den helt övergiven och
öde men vad som väntade där blev istället en
oförglömlig upplevelse. Efter ett tag kom det fram
en söt liten trevlig ”signorina” och välkomnade oss.
Vi hade kommit till något helt annorlunda än vi
förväntat oss. Allt såg i stort sett ut som det var
när företaget startade i början av 1900 talet.
Den stora betongbassängen för fermentationen mitt
på gården. Man eldade under destillationsapparaten
med torkad drav som redan använts i jäsningen
för att på det sättet få bättre smak på grappan.
Man hade ett stort skjul med torkad drav som såg ut
som en slags torv för just kokningen. Helt magiskt!
Vi fick sedan uppleva en fantastisk provning av inte
mindre än 8 olika grappa och alla mer eller mindre
fantastiska. En speciell chokladkaka hade beställts
för oss till provningen så visst hade de förberett
sig för vårt besök. Som avslutning fick vi komma in
i det lilla kontoret där Romano under många år
bl.a. suttit och ritat alla etiketter för hand. Allt var
orört sedan han dog 2008, fönstrets spindelväv
minner en om stundande Halloween tider, fast
”trick or treat” utbytt av grappa.

Marolo

F

järde dagen gick resan till staden Alba, den vita tryffelns
stad. Just vid denna tid var det premiär för tryffeln
så det doftade underbart utanför varje restaurang.
På eftermiddagen blev det så äntligen dags att besöka Marolo.
Här fick vi verkligen se hur det går till att producera grappa.
Produktionen var i full gång trots att det var lördag e m.
Man körde dygnet runt, från pressresterna från vinskörden
i september fram till december då råvaran tar slut. Ett snyggt
modernt företag med ägarparet på plats som också var mer eller
mindre även delaktiga i provningen. För vår del kanske det mest
imponerande företaget och inte minst deras drycker.

T

ack för att ni orkat läsa om denna suveräna resa som
vi hoppas att alla blev lika upprymda av som vi på SGS.
Vi ser fram emot nästa resa till grappans förlovade
land, Italien. Ännu en gång ett stort tack till alla som
organiserat och skapat ännu en av många fina upplevelser
i grappans tecken.

