
Den 6 september landade 20 entusiastiska personer 
i Florens för vidare befordran med buss genom ett 
naturskönt, böljande landskap till staden Siena, som 

skulle bli vår bas för vistelsen. Vi inkvarterades på ett centralt 
beläget hotell som tidigare varit ett kloster, tänkt om väggarna 
kunde tala... 

Det första besöket gick genom den sköna naturen till 
Asciano och munkklostret Monte Oliveto Maggiore, där 
benediktinermunkarna sysslat med bl.a vinodling sedan 

början av 1300-talet. En fantastiskt vacker nejd, högt beläget, 
med ett lugn och en stillhet som man inte kunde tro var sant. 
Den trevlige värden Luca, som tydligt poängterade att han ej var 
munk, guidade oss genom den äldsta delen där bl.a vinproduktion 
skett i tidiga dagar. Besöket avslutades med en trevlig provning 
av deras fina olja, viner och tillhörande klassiska tilltugg av 
ost, skinka och bröd. Som sig bör avslutades provningen med 
munkarnas smakrika grappa. Naturligtvis passade vi på att fylla 
på i vårt bagage med grappa, mm.

Grappa Sällskapets senaste äventyr 

i grappans värld gick till Toscana



Efter att frukosten intagits nästa morgon tog 
bussen oss ut på nya upptäckter. Nu mot den 
högt belägna staden Montalcino. På vägen blev 

det besök på vingården La Solaria, där vi fick en fin 
presentation av bodegan och inte minst en provning 
av deras goda Brunello viner tillsammans med ett 
rikligt bord av kalla läckerheter. Avslutades med deras 
två egna grappor och naturligtvis påfyllning av bagaget 
igen. Eftermiddagen tillbringade vi tillsammans med 
rundvandring i Montalcino tills det var dags för nästa 
bodega, där vi också skulle avsluta med gemensam 
middag. 

Färden gick till vingården San Filippo (Montalcino) 
där vi bl.a möttes av en entusiastisk och 
kunnig liten italienska, Beatrice, ”Bea”, som 

är systerdotter till GrappaSällskapets sekreterare 
Roberto. Bea, sommelier och tillika driftsansvarig för 
vingården, inte bara guidade oss runt på vingården 
utan denna underbara signorina hade även sett till 
att det fanns 3 fantastiskt smakfullt dukade bord i 
trädgården där middagen intogs. På borden serverades 
massor med olika rätter och när vi känner att nu får det 
vara nog, så kommer det in 4-5 olika grillade kötträtter. 
Måste också nämna att vi under måltiden njöt tillfullo 
av deras fantastiska Brunelloviner från olika årgångar. 
Mörkret gjorde sitt intåg så det blev att njuta av 
dessert och grappan inne det flotta sällskapsrummet. 
En värdig avslutning på en härlig resa i Brunellons 
Mekka. Molto bello!


