
Den bedst kendte og nok også det største loko motiv 

på Etna er Andrea Franchetti. Siden han i 2000 be-

sluttede at skabe en ny vingård på skråningerne af 

Etna, er det gået stærkt. Kulden, der mødte ham en 

aften på skråningerne af Etna, overbeviste ham 

om, at her kunne man lave noget stort. Han gav 

stedet navnet Passopisciaro – fiskeren. 

Vinmarkerne og vingården ligger nær byen 

 Castiglione di Sicilia på nordsiden af Etna. Vinene 

er gennem årene blevet mere og mere præcise i de-

res udtryk og helt anderledes end de meget dybe og 

stofrige vine han laver på sin største vingård, 

Tenuta di Trinoro i Toscana. Med skabelsen af en-

keltmarksvinene har han løftet hele området og 

givet det en unik karakter af et lille sted, præcis det, 

vi finder i Grands Crus vinmarkerne i Bourgogne. 

Passopisciaro er i dag på 25 hektar. Her en smag-

ning de fire enkeltmarksvine plus Franchetti, 

 Sicilia i årgang 2012, der en meget rig årgang. Vine-

ne er lige nu inde i en lukket fase og derfor svære 

at bedømme. Andrea Franchettis vine forhandles 

af www.hjhansen-vin.dk og www.victoriavine.dk

2012, CONTRADA RAMPANTE 

 

Med 1.000 meter er Rampante den højest beliggende vin-

mark. Vinstokkene vokser på meget stejle terrasser over 

byen Solicchiata. Druerne bliver plukket som de sidste 

på Etna. Elegant duft med kirsebær, hindbær, citrus og 

grapefrugt. Elegant smag, kølig med moden, markeret 

tannin, fyldig med frisk, frugtagtig eftersmag. Meget 

præcis i sit udtryk. 94

2012, CONTRADA CHIAPPEMACINE 

 

Parcellen på ½ hektar ligger i 600 meters højde, der, hvor 

lavaen ender. Jorden er præget af sten og sand. Det er et 

område med meget vind, der virker afkølende på vin-

stokken. Produktionen, fra de 80 år gamle stokke, er på 

omkring 2.000 flasker. I starten noget landlig duft, behø-

ver luft i glasset. Kirsebær, hindbærduft, mineralsk og 

mere moden end Rampante. Fyldig, smag, rank med 

markeret tannin og lang eftersmag med moden frugt. 

Endnu meget stram og udtørrende. 92

2012, CONTRADA SCIARANUOVA 

 

Sciaranuova – betyder ”ny lava” – er sammen med Porcaria de 

bedst kendte grands crus på Etna. Vinmarken ligger tæt på 

vineriet, vinstokkene vokser på en tunge af sten og lava. Luk-

ket duft, mineralsk, let røget med hindbær, kirsebær, kirse-

bærsten og lakrids. Fyldig med stor frugt, der dækker over 

tanninen, lang eftersmag med ret tør frugt og fin syre. 92

2012, CONTRADA GUARDIOLA

 

Vinmark der ligger i 800-1000 meters højde. Ydelsen er 

som overalt meget lav og vinstokkene er omkring 80 år 

gamle. Vinen har en dyb duft med ulmende frugt, med 

mørke kirsebær, kirsebærsten, læder, marcipan og let la-

krids. Smagen er rig, fyldig med stor frugt, der dækker 

over både syre og tannin. Lang frugtagtig eftersmag med 

både syre- og tanninbid. 93

2012, FRANCHETTI, SICILIA

 

Da Andrea Franchetti købte vinmarken “La Guardiola” 

ønskede han at lave en vin på andet end Nerello Mascalese. 

Han plantede derfor Cesanese d’Affile, en druesort fra 

den sydøstlige del af Rom og Petit Verdot fra Médoc. Vin-

stokkene var i 2012 tolv år gamle, sammensætning 50/50, 

men varierer fra år til år. Vinen er meget tæt, mørk, nær-

mest voldsom, krydret duft, med blåbær, kirsebær, viol 

og fin krydret tone fra fad. Meget tæt med meget stor fylde, 

stor frugt der dækker over tannin og lang, rig eftersmag.  93

SMAGNING
Passopisciaro
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