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Grappa Beccaris Moscato

Producent: Distilleria Beccaris
Typ: vit aromatisk grappa
monovitigno(en utvald druvsort)
Region: Piemonte
Druva: Moscato
Storlek: 70 cl
Alkoholhalt: 42%
Art.nr: 87044-01

Om Grappan

Karaktär
En aromatisk grappa, doftintensiv och med balanserad sötma och komplex arompalett.
Lång eftersmak.

Aromer: honung, parmesan, sötlakrits, fikon, äpplen, päron, kaprifol

Producent och destillationsmetod
Distilleria Beccaris ligger mitt i byn Boglietto di Costigliole d’Asti som är belägen mitt i de böljande 
vinfälten mellan Asti och Alba. Beccaris är en modern anläggning med födelseår 1951. 
Butiken är mycket besöksvärd!

Beccaris är ett större destilleri men inte större än att de kan producera grappa monovitigno i 
mindre serier. Metoden som används är kontinuerlig destillering (a continuo) men de har nyligen 
installerat en separat utrustning för rent hantverksmässig, satsvis destillering (a discontinuo) 
a bagnomaria (vattenbad) , dvs druvskalen blandas med vatten i pannan och upphettas indirekt 
för maximalt skonsam behandling av råvaran.



Grappa Francoli Cru di Brachetto

Producent: Distillerie Francoli
Typ: vit aromatisk grappa
monovitigno(en utvald druvsort)
Region: Piemonte
Druva: Brachetto
Storlek: 50 cl
Alkoholhalt: 42%
Art.nr: 86114-02

Om Grappan

Karaktär
En delikat grappa med rik bouquet och omedelbara sensationer av exotiska frukter. Lång 
eftersmak.

Aromer: vinbär, söt lakrits, apelsin, blommor, rosmarin

Producent och destillationsmetod
Distillerie Francoli ligger strax väster om Milano i staden Ghemme. Förutom grappa och andra 
destillat produceras kvalitetsvin med beteckningarna Ghemme och Gattinara. Francoli är en 
medelstor producent som använder hantverksbaserad och miljöanpassad teknik. 
Francoli är världens första Zero Impact Distillery (se www.zeroimpact.com). 
Francoli bildades 1922 men företagets grappatradition går tillbaka till 1800-talet.
Deras butik i Ghemme är mycket besöksvärd.

Distillerie Francoli är ett större destilleri men inte större än att de kan producera grappa
monovitigno i mindre serier. Metoden som används är kontinuerlig destillering (a continuo) 
men de har även ett separat destilleri för hantverksmässig, satsvis destillering (a discontinuo).



Grappa Dolcetto d’Ovada

Producent: Distilleria Gualco
Typ: vit grappa monovitigno ( en 
utvald druvsort)
Region: Piemonte
Druva: Dolcetto från Ovada
Storlek: 70 cl
Alkoholhalt: 42%
Art.nr: 87702-01

Om Grappan

Karaktär
En grappa med ett rustikt spritigt anslag som utvecklas till en solfjäder av komplexa aromer. Lång 
eftersmak.

Aromer: körsbär, ananas, marmelad, plommon, gräddkola, fikon, nötter, svamp

Producent och destillationsmetod
Distilleria Gualco är beläget mitt på huvudstråket i staden Silvano d’Orba mellan Genua och 
Alessandria. På kullarna runt staden frodas dolcetton. Gualco är ett destilleri med lång tradition –
det grundades 1870 – och drivs alltjämt av samma familj. Utrustningen som används är genuin 
med lång historia.

Distilleria Gualco är ett äkta hantverksdestilleri som använder metoden satsvis destillering (a 
discontinuo). Tekniken är den piemontesiska varianten av a bagnomaria (vattenbad) , 
dvs druvskalen blandas med vatten i pannan och upphettas indirekt för maximalt skonsam 
behandling av råvaran. 



Grappa Pilzer Nosiola

Producent: Distilleria Pilzer
Typ: vit grappa monovitigno(en 
utvald druvsort)
Region: Trentino
Druva: Nosiola (regiontypisk)
Storlek: 50 cl
Alkoholhalt: 43%
Art.nr: 86066-2

Om Grappan

Karaktär
En elegant med grappa med viss smörighet i doften och smått aromatiska  smaker. Lång 
eftersmak.

Aromer: anis, fänkål, färsk pistage, te, tobak

Producent och destillationsmetod
Distilleria Pilzer ligger i Portegnac i anslutning till byn Faver i Cembradalen – ett område med lång 
grappatradition. Från destilleriet har man en storslagen vy över dalen och de branta vinodlingarna. 
Verksamheten  grundades 1957. Dagens destilleri är modernt och inramat i en extremt vacker 
interiör.

Pilzer är ett renodlat hantverksdestilleri som använder metoden satsvis destillering 
(a discontinuo). Tekniken är den traditionellt norditalienska a bagnomaria (vattenbad) , dvs
druvskalen blandas med vatten i pannan och upphettas indirekt för 
maximalt skonsam behandling av råvaran.



Grappa di Pinot Nero Pojer e Sandri

Producent: Azienda Pojer e 
Sandri
Typ: vit grappa monovitigno(en 
utvald druvsort)
Region: Trentino
Druva: Pinot Nero  
Storlek: 70 cl
Alkoholhalt: 48%
Art.nr: 87462-02

Om Grappan

Karaktär
En raffinerad grappa med intensiv smörig doft samt breda, runda aromer med viss pepprighet i 
avslutningen. Lång eftersmak.
Aromer: frukt, fikon, dadlar, russin, gräddkola, röda bär, svartpeppar

Producent och destillationsmetod
Azienda Pojer e Sandri är beläget i byn Faedo varifrån man har en hänförande utsikt över staden 
Mezzocorona och bergskedjan Dolomiterna. Avståndet är nära till Cembradalen – ett område med 
lång grappatradition.  Azienda Pojer e Sandri är en högkvalitativ producent av både vin och grappa
samt diverse fruktdestillat. Verksamheten är präglad av innovativt tänkande och modern teknik. 
Företaget grundades 1975. 

Pojer e Sandri är ett renodlat hantverksdestilleri som använder metoden satsvis destillering (a 
discontinuo). Tekniken är den traditionellt norditalienska a bagnomaria (vattenbad) , dvs
druvskalen blandas med vatten i pannan och upphettas indirekt för maximalt skonsam behandling 
av råvaran. Tack vare egen vinproduktion kan druvskalen destilleras absolut färska, vilket är en 
avgörande kvalitetsfaktor för grappa.



Grappa Beccaris Barbera Riserva

Producent: Distilleria Beccaris
Typ: fatlagrad grappa
monovitigno(en utvald druvsort)
Region: Piemonte
Druva: Barbera
Storlek: 70 cl
Alkoholhalt: 42%
Fat: körsbärstrad
Lagringstid: minst 18 månader
Art.nr: 87703-02

Om Grappan

Karaktär
En mycket avrundad och mogen grappa med många läckra  aromer. Lång eftersmak.

Aromer: portvin, sherry, röda bär, torkade frukter, kola, knäck

Producent och destillationsmetod
Distilleria Beccaris ligger mitt i byn Boglietto di Costigliole d’Asti som är belägen mitt i de böljande 
vinfälten mellan Asti och Alba. Beccaris är en modern anläggning med födelseår 1951. 
Butiken är mycket besöksvärd!

Beccaris är ett större destilleri men inte större än att de kan producera grappa monovitigno i 
mindre serier. Metoden som används är kontinuerlig destillering (a continuo) men de har nyligen 
installerat en separat utrustning för rent hantverksmässig, satsvis destillering (a discontinuo) 
a bagnomaria (vattenbad) , dvs druvskalen blandas med vatten i pannan och upphettas indirekt 
för maximalt skonsam behandling av råvaran.



Grappa Francoli Riserva 5 anni

Producent: Distillerie Francoli
Typ: fatlagrad grappa
Region: Piemonte
Druva: barbera, nebbiolo, 
dolcetto
Storlek: 70 cl
Alkoholhalt: 41,5%
Art.nr: 87407-01

Om Grappan

Karaktär
En avrundad och mogen grappa men med bevarad rik fruktighet. Lång eftersmak.

Aromer: aprikos, choklad, honung, kåda, vanilj, kryddor

Producent och destillationsmetod
Distillerie Francoli ligger strax väster om Milano i staden Ghemme. Förutom grappa och andra 
destillat produceras kvalitetsvin med beteckningarna Ghemme och Gattinara. Francoli är en 
medelstor producent som använder hantverksbaserad och miljöanpassad teknik.                                       
Francoli är världens första Zero Impact Distillery (se www.zeroimpact.com). 
Francoli bildades 1922 men företagets grappatradition går tillbaka till 1800-talet.
Deras butik i Ghemme är mycket besöksvärd.

Distillerie Francoli är ett större destilleri men inte större än att de kan producera grappa
monovitigno i mindre serier. Metoden som används är kontinuerlig destillering (a continuo) 
men de har även ett separat destilleri för hantverksmässig, satsvis destillering (a discontinuo).



Grappa Fine Prosecco Le Crode

Producent: Distilleria Le Crode
Typ: vit grappa monovitigno(en 
utvald druvsort)
Region: Veneto
Druva: Prosecco (regiontypisk)
Storlek: 70 cl
Alkoholhalt: 43%
Art.nr: 87785-01

Om Grappan

Karaktär
En mångfacetterad grappa med rustikt och äkta spritigt anslag som utvecklas till fruktiga aromer. 
Lång eftersmak.  

Aromer: mandel, gröna äpplen, citrus och lime, örter och nässlor

Producent och destillationsmetod
Distilleria Le Crode ligger en mil från staden Valdobbiadene som tillsammans med Conegliano är 
de geografiska ursprungsområdena för spumante – det italienska mousserande vinet som görs på 
proseccodruvan. Det pittoreska destilleriet ligger på bergskanten vid vänstra stranden av floden 
Piave. Företaget grundades 1990 men destillationsutrustningen är från början av 1900-talet.

Le Crode är ett genuint och äkta hantverksdestilleri som använder metoden satsvis destillering (a 
discontinuo). Tekniken är den för regionen traditionella a vapore diretto (direkt ånga) , 
dvs druvskalen läggs ”torra” i pannan varvid alkohol och aromer fångas upp av ångan som sprutas 
in från pannans botten.



Grappa Riserva Luigi II

Producent: Antica distilleria di 
Altavilla (di L.R. Mazzetti)
Typ: fatlagrad grappa
Region: Veneto
Druva: Barbera och nebbiolo
Storlek: 70 cl
Alkoholhalt: 45%
Fat: fransk, ungersk och 
amerikansk ek
Lagringstid: minst 18 månader
Art.nr: 86067-01Om Grappan

Karaktär
En exklusiv och meditativ grappa präglad av nobla aromer spetsade med fräscha frukter. Lång 
eftersmak.

Aromer: ädelträ, vanilj, citrus, päron, eukalyptus, tropiska frukter, fin fernissa

Producent och destillationsmetod
Antica distilleria di Altavilla ligger mitt i byn Altavilla som finns mellan Asti och Casale i 
vindistriktet Monferrato i nordöstra Piemonte. Destilleriets rötter går tillbaka till 1846 och är 
därmed Italiens tredje äldsta destilleri.  Ej att förväxla med ” Mazzetti Altavilla” som ligger i 
samma by och har samma rötter men som idag är en stor grappaindustri och konkurrent. 
Antica Distilleria di Altavilla rymmer också ett mycket sevärt grappamuseum.

Antica distilleria di Altavilla är ett genuint hantverksdestilleri som använder metoden satsvis 
destillering (a discontinuo). Tekniken är den för regionen traditionella a vapore diretto
(direkt ånga) , dvs druvskalen läggs ”torra” i pannan varvid alkohol och aromer fångas upp av 
ångan som sprutas in från pannans botten.



Grappa Glenn Strömberg Collection

Producent: Distillerie Francoli
Typ: provningsbox  bestående av Grappa
Nebbiolo/Grappa Barbera/ Grappa
Brachetto/Grappa Riserva 5 anni
/Grappa Cru di Moscato Barriques
Region: Piemonte
Storlek: 5 x 5 cl
Alkoholhalt: 41,5%
Övrigt: Boxen innehåller en grappaskola som 
berättar om grappa och beskriver dem 
ingående hur de provas m.m.
Art.nr: 87784

Om Grappan

Producent och destillationsmetod

Distillerie Francoli ligger strax väster om Milano i staden Ghemme. Förutom grappa och andra 
destillat produceras kvalitetsvin med beteckningarna Ghemme och Gattinara. Francoli är en 
medelstor producent som använder hantverksbaserad och miljöanpassad teknik. Francoli är 
världens första Zero Impact Distillery (se www.zeroimpact.com). 
Francoli bildades 1922 men företagets grappatradition går tillbaka till 1800-talet.
Deras butik i Ghemme är mycket besöksvärd.

Distillerie Francoli är ett större destilleri men inte större än att de kan producera grappa
monovitigno i mindre serier. Metoden som används är kontinuerlig destillering (a continuo) men 
de har även ett separat destilleri för hantverksmässig, satsvis destillering (a discontinuo).


