
VINMAKARE: Alberto Aiello Graci 

LAND: Italien

REGION: Etna Nord

APPELLATION(ER): Etna rosso DOC / Etna 
Bianco DOC

PRODUKTION: 18 Ha under odling

ODLING: biodiversitet utan
 certifiering

GRACI

Just utanför Passopisciaro på etnas 
nordslutting ligger Graci. Syskonen är 
unga i regionen och jobbar tätt med 
Frank Cornelisen och Giuseppe Russo. 
om än deras stil är egen. Alberto säger 
att Ett vineri måste ha En filosofi inte 
fyra fem. Något mycket klok för en ung 
firma i en ung region full av föränd-
ringar varje ny årgång. 

Alberto fungerar som ett nav för den 
andra generationens etna. först kom 
de stora firmorna med Francetti i 

spets. Nu jobbar unga firmor med att 
visa de olika cruerna som finns samt 
att visa olika uttryck av den lokala 
Nerello Mascalese druvan.

Vitikultur
I vingårdarna behåller man biodiversit-
ten i på de högre terrasserna, kastan-
jer och krokus och mera oklar buskars 
samsas i den vulkaniska jorden. Man 
gör vin från tre olika cruer. lägst ner i 
Feudo ligger gårdana som producerar 
Etna Rosso och Arcuría ligger liter lite 

högre just utanför vineriet 650 möh. 
sedan äger de en lite vingård ovanför 
den som producerar Frank Corneli-
sens Magma. Barbabeccia, 850 möh 
mycket låg densitet och terrasserade 
odlingar.

Vinifikation
Visionen är att göra lagringsdugliga 
viner, De jobbar mycket med betong-
kärl och för de vingårdsbetecknade 
med gamla ek foudre. Alltid hundra 
procent avstjälkat och korgpressat. 

Fermentation i höga temperaturer runt 
28 grader. Normalt 14 dagars macera-
tion för rött. Arcuria vit är lätt vispad 
för att få till en fetma som ballanserar
I flaskan
Ofta påtaglit rödfruktigt. Deras uttryck 
av nerello vätter mot garnacha sana-
rare än Nebiolo. På den vita sidan är 
det tät citrusfrukt, flörtig aromatik vid 
ung ålder och frisk sälta i bakgrunden,  
något kommer fram tydligare med lite  
ålder.  
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VIN DRUVA STOCKÅLDER tid på jäst YTA

Cuvée Classic 2014 100% Melon de 
Bourgogne

30- 35 år 14 månader 4,5 ha

Granite 2013 100% Melon de 
Bougrgone

45-55 år 10 månader 3 ha

Gneiss 2014 100% Melon de 
Bourgogne

45-55 år 10 månader 3 ha


