
FRATELLI VOGADORI
De bästa vingårdarna i Valpolicella ligger på kullarna norr om Verona 
i Classico- och Valpantenaområdet. Classicoområdet består av tre 
huvuddalar varav en är Negrar. I just Negrar huserar Fratelli Vogadori 
med sina fält belägna på tre olika höjdnivåer. De tre bröderna Alber-
to, Gaetano och Emanuele arbetar tillsammans med sin far i tredje 
generationen. Gården producerar förutom det välkända Amarone 
och Ripasso även Valpolicella Classico och dessertvinet Recioto. 
Som många xwine-gårdar så erbjuds här även boende i en unik 
omgivning. Hos Fratelli Vogadori finns lägenheter av varierande 
storlek med eget kök för den som själv vill uppleva detta magiska 
område.

VALPOLICELLA
Det må vara vinerna på helt eller delvis torkade druvor 
som haft störst framfart i Sverige men i Valpolicella 
produceras mycket mer än så. Anfadern till Amarone går 
under namnet Recioto, ett rött dessertvin gjort på 
torkade druvor, fylligt och strävt men också med en 
stor nypa sötma. Det var först vid ett fel i fram-
ställningen, en jäsning som inte avstannades, som 
Amarone uppstod. Allt socker omvandlades till 
alkohol och resultatet blev ett torrt, rött vin. Ett 
misstag som uppenbarligen ledde till stor 

framgång för Valpolicella. Regionen står också för 
en, ur kvalitetssynpunkt, betydande vitvinsproduk-

tion, då främst på druvan Garganega.
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   Bild: Pappa Rafaello och två av bröderna.        

3st Valpolicella Classico DOC
Druvor: Corvina, Corvinone, Rondinella, 
Oseleta, Negrara. 
Rubinröd färg. Stor doft av körsbär, lakrits, viol 
och peppar. Ett fylligt, mjukt vin med välbal-
anserad fruktsyra och en för området typisk 
mandelton i eftersmaken.
Serveras med fördel till diverse rätter av vilt, nöt 
och lamm men är också ett utmärkt 
komplement till mogna ostar.
Öppnas: 2015-2017 Prisklass: 109:-
2st Ripasso Superiore DOC
Druvor: Corvina, Corvinone, Rondinella, 
Oseleta, Negrara. 
Intensiv rubinröd färg. Vinet har en doft av 
körsbär, mogna plommon, läder och kakao. Ett 
fylligt, välbalanserat vin med mjuk och kryddig 
eftersmak. Ett utmärkt komplement till 
charkuterier och mogna ostar. Fungerar också 
mycket bra till rätter på vilt, lamm och nöt.
Öppnas: 2015-2020 Prisklass: 159:-



Recioto den söta Amaronen
Recioto har avnjutits i Valpolicella i 2000 år, 
druvorna torkas  i 4 månader och jäsningen 
avbryts efter halva tiden jämfört mot Amarone det 
ger en sötare smak och något lägre alkholhalt.
Vinet kan förvaras öppnat i upp till 3 veckor i 
kylskåp.
1st Recioto Classico DOC
Druvor: Corvina, Corvinone, Rondinella, 
Oseleta, Negrara. 
Tät röd-lila färg. Vinet har en syltig doft av katrin-
plommon, russin, choklad och viss kryddighet. 
Smaken är fyllig och söt med en välbalanserad 
fruktsyra och framträdande tanniner.
Ett utmärkt dessertvin till ost med mycket sälta 
t.ex. parmesan eller efterrätter gjorda på mörk 
choklad.
Öppnas: 2015-2020 Prisklass: 149:-

MENY
Nedan finner ni två vardagsrecept från Alberto 
Vogadori, typiska för området, och utmärkta ihop 
med hans viner. Risotto med radicchio och bacon 
samt pasta med kryddig korv.

Risotto med radicchio & bacon

Strimla radicchio och bacon och sautera i olivolja 
ett par minuter, ställ åt sidan. Värm buljongen i 
en kastrull. Hacka löken fint och fräs i olivolja i 
en annan kastrull, tillsätt riset och låt det fräsa 
tills det känns torrt. Häll på vinet och låt det 
ånga bort. Tillsätt den varma buljongen lite i 
taget, risotton ska sjuda hela tiden. Risotton är 
färdig efter ungefär 18-20 min, då riset 
fortfarande har visst tuggmotstånd. Precis innan 
servering, vänd ner radicchio, bacon samt parme-
sanosten. Smaka av med salt och peppar, lägg 
upp på tallrik och hyvla över parmesan.
Dryckesförslag: Valpolicella Classico DOC

Pasta med kryddig korv

Hacka lök och vitlök, strimla fänkålen. Slanta 
korven och stek i rikligt med olivolja, lägg i lök, 
vitlök och fänkål och låt steka ca 5 minuter på 
medelvärme. Koka under tiden spaghetti, häll av 
och spara 2 dl av pastavattnet. Addera pastavat-
tnet, hackade soltorkade tomater, chiliflakes efter 
smak, salta och peppra. Låt koka ihop ca 5 minut-
er. Blanda ner den kokta pastan i såsen tillsam-
mans med hackad bladpersiljaoch riv över 
parmesan.
Dryckesförslag: Ripasso Superiore DOC

Risotto med radicchio & bacon
2 schalottenlökar
1 paket bacon
Radicchio
3 dl arborio-/ carnaroliris 
2 dl vitt vin
1 l varm grönsaks- eller hönsbuljong
2 dl riven parmesan
olivolja, salt, svartpeppar

Pasta med kryddig korv
2-3 kryddiga korvar
1 gullök
1 fänkål
2 vitlökskklyftor
soltorkade tomater
chiliflakes
bladpersilja
parmesanost
1-2 dl. av pastavattnet
olivolja, salt, peppar
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               ÉRIC LEGRAND
 
I södra delarna av Champagne, området Aube, finner vi producenten Éric Legrand. 
Vingården om 18 hektar har Éric ärvt av sin far, såväl som kärleken till regionen 
och nyfikenheten till vinmakandet. Champagne Legrand drivs idag av Éric och 
sonen Edouard. Éric beskriver sig själv som en passionerad vinprovare. Att då själv 
få producera eget vin och dela med sig av detta till likasinnade anser han vara den 
största lyx livet kan ge. Målet är att med gammal tradition och kunskap tillsam-
mans med nymodig teknologi hela tiden förbättra vinerna, såväl struktur som 
smak.

2st Champagne Cuvée Reserve
Druvor: 80 % Pinot Noir 20 % Char-
donnay
Ljust gul färg. Frisk doft med inslag 
av gula äpplen, persika, mogna 
päron, mineral och nougat. Torr, frisk 
champagne med mycket fyllighet.
Passar utmärkt som apéritif. Ett 
mycket bra vin till skaldjur eller 
rätter på vit fisk.
Öppnas: 2015-2018 Prisklass: 245:-

1st Champagne Brut Prestige
Druvor: 100 % Chardonnay
Ljust gul med grönstick. Frisk doft 
med inslag av citrus, gröna äpplen, 
mineral, nougat och kex. Torr, frisk 
champagne med mycket fruktig 
smak.
Servera till skaldjur eller vit fisk.
Öppnas: 2015-2018 Prisklass: 299:-

Aioli
Lägg äggulorna i en skål, häll på oljan under ständig 
omrörning. När aiolin börjar kännas fast, pressa i vitlök en 
skvätt citron och smaka av med cayenne och salt. 

Dryckesförslag: Champagne Brut Prestige

Citronmarinerad vaktel med örtolja och potatisterrin
Skär upp vaktlarna i ryggen och lägg i en form med bröst-
sidan upp. Häll olivolja och citronsaft över och tillsätt 
salt, peppar och hackade örter. Låt dem vila i kylskåpet i 
20 minuter till 1 timme.
Grilla vaktlarna över välbrunnen glöd i ungefär 8-10 
minuter tills de fått fin färg. Pensla med lite honung och 
lämna dem på grillen ytterligare en minut på den 
penslade sidan.

Örtolja
Hacka persiljan grovt och mixa med stavmixer tillsam-
mans med övriga ingredienser till en slät sås. Smaka av 
med salt och peppar.

Potatisterrin med getost
1 kg. potatis
2 dl. creme fraiche
200 g. getost
1-2 vitlöksklyftor
2 ägg
salt, peppar
finhackad bladpersilja

Sätt ugnen på 200 grader. Skiva potatisen tunt, gärna 
med mandolin. Koka upp creme fraiche, getost, pressad 
vitlök, salt och peppar. Blanda ner först potatis och 
därefter ägg och persilja. Häll över allt i en bakplåtsklädd 
form, gärna av mindre storlek men med hög kant. Grädda 
i nedre delen av ugnen ca 45 minuter, ta ut och låt svalna, 
skär därefter i fyrkanter och värm på i ugn före servering.
Dryckesförslag: Champagne Cuvée Reserve

CHAMPAGNE

 

Bild: Champagne Legrand drivs idag av Éric och sonen Edouard.

Begreppet champagne får endast användas i ett litet, avgränsat område i norra Frank-
rike runt byarna Reims, Èpernay, Sézanne och Aube. Distriktet som har ett svalt klimat 
och en mycket kalkrik jord ger perfekta förhållanden för framställning av ett mous-
serande vin. De druvor som används vid framställning av champagne är en grön, Char-
donnay, och två blåa, Pinot Noir och Pinot Meunier. Den största delen av all champagne 
som säljs är icke årgångsbetecknad. Detta innebär att alla champagnehus har en egen 
standardcuvée som är en blandning av producentens olika årgångar och vingårdslä-
gen, denna cuvée är tänkt att visa samma karaktär år efter år. De år då skörden är av 
extra god kvalitet produceras champagne som är årgångsbetecknad -millésimé!  

MENY
En tvårätters nyårsmeny där champagnens skilda stil framhävs på bästa sätt. 
Recepten är tänkta till 4 personer.

Räksoppa med aioli

Skala räkorna och fräs skalen ett par minuter i olivolja i en kastrull. Tillsätt 
den hackade löken, skivad fänkål och tomatpuré, låt fräsa ytterligare ett par 
minuter. Häll på vinet och låt ånga någon minut och tillsätt därefter vatten 
och buljongtärningen, låt sjuda 10-15 minuter. Sila över vätskan i en ny 
kastrull, tillsätt grädde och låt koka ihop ett par minuter. Salta, peppra och 
tillsätt en skvätt cognac. Servera med räkor, en klick aioli och garnera med 
dill. 
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Räksoppa med aioli
600 g. färska räkor
1 gul lök
1 fänkål
1 msk tomatpuré
6 dl. vatten
1 fiskbuljongtärning
1 dl. torrt vitt vin
3 dl. grädde
1 knippe dill
en skvätt cognac
olivolja, salt, peppar

Aioli
2-3 vitlöksklyftor
2 dl. rapsolja
2 äggulor
cayennepeppar, citronsaft, salt
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MENY
En tvårätters nyårsmeny där champagnens skilda stil framhävs på bästa sätt. 
Recepten är tänkta till 4 personer.

Räksoppa med aioli

Skala räkorna och fräs skalen ett par minuter i olivolja i en kastrull. Tillsätt 
den hackade löken, skivad fänkål och tomatpuré, låt fräsa ytterligare ett par 
minuter. Häll på vinet och låt ånga någon minut och tillsätt därefter vatten 
och buljongtärningen, låt sjuda 10-15 minuter. Sila över vätskan i en ny 
kastrull, tillsätt grädde och låt koka ihop ett par minuter. Salta, peppra och 
tillsätt en skvätt cognac. Servera med räkor, en klick aioli och garnera med 
dill. 

Citronmarinerad vaktel med 
örtolja och potatisterrin
4 vaktlar
ett par kvistar rosmarin, hackad
2-3 msk hackad timjan
Skal och saft från 1 citron
2 tsk flytande honung
Olivolja, salt, peppar

Örtolja
1 knippe bladpersilja 
½ kruka basilika
2 kvistar timjan
2 sardellfiléer
2 msk. citronsaft
1 msk. rödvinsvinäger
½ dl olivolja
Salt, peppar


