
1. Når man vandrer rundt i Piemonte, får man oplevet vinmarkerne på helt tæt hold. 2. Det er ikke svært at finde vej igennem vinområderne udstyret med kort og rutevejledning. 

Der er god skiltning og markeringer med rød-hvide streger på træer og stengærder.  3. Der er mange fine bygninger i landsbyen Neive. 4. Piemonte og Langhe er ikke kun kendt 

for de gode vine, men også for de sødeste og mest smagfulde hasselnødder, som egner sig til kager og konfekt, men også hakket og ristet som drys på fx salater eller carpaccio.

TAG PÅ AKTIV FERIE I  PIEMONTE

på van dr e tu r  i

Vil du opleve Italiens vinland helt tæt på, bør du spænde 

vandrestøvlerne og gå imellem vinrankerne fra den ene historiske landsby til 

den næste. For enden af hver dags vandring venter fantastisk mad og vin. 

Vi guider dig til smukke vandreture i Barolo-vinområdet Piemonte.

TEK ST OG FOTO: LENE LY K K E HOV M A ND.

At gå rundt i de bølgende landskaber i Piemonte i Nordita-

lien kan sammenlignes med at blive suget ind i et kæmpe 

tredimensionelt postkort. Til alle sider er du omgivet af 

vinmarker i snorlige rækker, vilde blomster, frugttræer og bakke-

kamme sporadisk toppet med middelalderlandsbyer. Der skal plud-

selig mere til end en pæn udsigt, for at du gider hive kameraet frem 

og knipse et billede. 

Vores tur begynder i Alba, som er det historiske og kulturelle 

centrum i Piemonte-vinregionen Langhe. Herfra skal vi i seks dage 

gå, spise og drikke os igennem området, der producerer de ver-

densberømte vine Barolo, Barbaresco og Barbera d’Alba og der-

udover er kendt for sine solide kulinariske traditioner. Klimaet og 

især jordbunden her er eminent til vinproduktion. Hvis begrebet 

”terroir” ikke helt har givet mening før, så kommer det med stor 

sandsynlighed til at stå mere klart nu, hvor du er tæt på alle de 

elementer, der er med til at give vinen sin smag og duft. Og hvis du 

interesserer dig for vin, begynder du måske at spekulere over, om 

marken, du går på, producerer en frisk hvid chardonnay eller en 

tung Barolo, imens du vurderer solforhold og bakkens hældning. 

Hvis ikke, kan du bare nyde udsigten og tanken om den forestå-

ende, velfortjente frokost.

NUTELL A-F IELDS FOREVER

Piemonte er generøs over for sine gæster på mange måder. Skønhe-

den er én ting, men vinbønderne tillader også gavmildt turister og 

andre vandrende at gå på opdagelse imellem deres rækker af 

 Barolos baghave

HER SKAL 
DU BO

HISTORISK CHARME

PALAZZO FINATI med kun ni væ-

relser ligger centralt i kulturbyen Alba. 

Bygningen fra begyndelsen af det 19. 

århundrede er smukt renoveret og ud-

smykket med respekt for de originale 

detaljer. Fra 1.100 kr. pr. nat. palaz-

zofinati.it.

ROYAL FORNEMMELSE

CASTELLO DI VERDUNO har tidligere 

tjent som royalt tilholdssted, og slottet 

og den tilhørende have er et åndehul af 

ro og historisk vingesus. Stemningen er 

varm og uhøjtidelig. Fra 1.050 kr. pr. 

nat. castellodiverduno.it.

MODERNE MIDDEL ALDER

HOTEL OG RESTAURANT LE CASE 

DELLA SARACCA er bogstavelig talt 

hugget ind i byen Monforte d’Albas 

stejle klippesider. Stedet er moderne 

indrettet med lige dele middelalder-

mure, støbejern og gulve af glas! Ca. 

2.000 kr. pr. nat. saracca.com.

ELEGANCE OG WELLNESS

VILLA D’AMELIA er yderst velegnet 

som endemål for en uges vandring. Her 

kan du få både massage, dampbad og 

nyde en drink ved poolen med udsigt 

over vinmarkerne. Og nå ja – spise på 

hotellets michelinrestaurant. Fra 1.600 

kr. pr. nat. villadamelia.com.
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1. Et glas kølig hvidvin smager forrygende efter en dags vandring, og på de fleste barer får du uden beregning lidt brød, ost og pølse med. På Enoteca Contea i Neive fulgte der 

også foccacia, pestoer og trøffelhonning med. 2. Husk at nyde en kold italiensk is i varmen. 3. Piemonte har mange gamle kirker. 4. Langhe er en del af vinområdet Langhe-

Roero og Monferrato, der er udnævnt til verdensarv af Unesco, fordi det er et bevis på vinkultur, traditioner og produktionsmetoder, der er blevet forfinet igennem århundreder. 

1. I Piemontes vinområde fordeler byerne sig, som var det planlagt til en vandretur. Og det er det på sin vis også, da mange af stierne har været brugt i århundreder. Gå i et 

par timer eller tre, hold et frokosthvil på torvet i en lille by, og fortsæt så i endnu et par timer til næste by, hvor du kan overnatte. Vi besøgte bl.a. byerne Alba, Neive, Monforte 

d’Albas og Barolo. I disse byer kan du spise godt for få penge. Og der er masser af gamle brostensbelagte stræder at gå på opdagelse i, hvis du vil se noget andet end vinmarker.

dyrebare druer, og ikke mindst er jorden generøs med at give smag 

og næring til sine afgrøder. 

Ud over de verdensberømte vine er området kendt for sine gode 

oste, hvide trøfler og hasselnødder, der kan fremkalde hede drøm-

me hos enhver chocolatier. Ind imellem vinmarkerne støder du 

derfor med jævne mellemrum på små lunde beplantet med lave 

hasler. Nødderne herfra smager som slik i sig selv, og i det lokale 

køkken bliver de brugt flittigt i både desserter og mad. Og i Nu-

tella, for det er naturligvis her, det populære nøddechokoladepålæg 

er opfundet, og her, den store chokoladeproducent Ferrero har sine 

fabrikker. Med den viden kan lækkersulten godt melde sig, imens 

du går i naturens forrådskammer. Det skete for ISABELLAS ud-

sendte, der i ren begejstring fik døbt de små lunde Nutella-marker.

VANDRERENS B ILL IGE FESTM ÅLTID

Gang på gang bliver du som rejsende overrasket over, hvor god mad 

selv de mest ydmyge spisesteder i små landsbyer disker op med. 

Men én dag fik vi en oplevelse, der overgik vores vildeste fantasi, da 

vi sultne og svedige fandt frem til et godt gemt osteria i den lille by 

Roddino. Vi fik plads på restaurantens balkon med udsigt over by-

ens tage og dalen bagved, og uden menukort eller andre dikkedarer 

begyndte tjeneren bare at bære retter ind i en lind strøm. Omkring 

to timer og otte retter senere væltede vi mætte, lykkelige og lettere 

forvirrede ud på eftermiddagens sidste etape. Maden, vi havde fået 

serveret, var rustik og traditionel og bare super velsmagende. Første 

ret (efter en snack af brød og diverse pølser) var fx en uovertruffen 

tatar: Friskhakket kalvekød, citron, salt, peber og en virkelig god 

olivenolie i rigelige mængder, intet andet. Osteria da Gemma viste 

sig at være anført af stjernekokken Gemma Boeri, som bl.a. René 

Redzepi fra Noma har udvekslet erfaringer med. Og prisen for det 

hele? Omkring 250 kr.

 

VERDENS SKØRESTE V INMUSEUM

En del af charmen ved Piemonte er det historiske vingesus med 

borge, kirker og fæstninger, der kan dateres århundreder tilbage. 

Samtidig står tiden stille her på en måde, der er perfekt, når du er på 

ferie. De lokale tager sig god tid til at sidde på torvet og nyde et glas 

vin med lidt ost og brød, imens de sludrer med venner og bekendte. 

Det er naturligvis også her, at slowfoodbevægelsen har sine rødder. 

Stædighed er måske et ord, nogen kunne finde på at bruge om mod-

viljen til at rykke med de nyeste teknologier og effektive metoder til 

vinproduktion, men måske er det netop det langsomme tempo og 

dyrkelsen af traditionerne, som vi kan takke for de velsignede vine, 

som har givet området sin verdensberømmelse og rigdom. 

Byen med det ærværdige navn Barolo tiltrækker selvfølgelig en 

del turister i området. Det er et af de steder, hvor du kan fornemme 

pengestrømmen fra de blodrøde vine løbe i de brolagte gader. På 

toppen af byen ligger en borg fra det 10. århundrede, som er blevet 

moderniseret og indrettet som et kunstfærdigt og alt andet end tørt 

vinmuseum med noget, der ligner et guldrandet budget i ryggen. 

Museet bærer det kække navn WIMU, som er en forkortelse af Wine 

Museum Castello di Barolo. Her skal du ikke forvente at blive meget 

klogere på vinens produktionsmetoder, men forbered dig i ste-

RESTAURANTER , 
DER ER ET 

BESØG VÆRD

OSTERIA DA GEMMA, RODDINO 

På denne restaurant var der til vores sto-

re overraskelse intet menukort. Så læn 

dig trygt tilbage, og oplev dagens menu 

med specialiteter som fx vitello tonnato 

og tajarin, som er en hjemmelavet tynd 

pasta. leradicieleali.it.

LE CASE DELLA SARACCA, MON-

FORTE D’ALBA 

Restauranten er overraskende moderne 

indrettet med små plateauer, jerntrap-

per og glasgulve i et gammelt stenhus. 

Spørg indehaveren til råds om vin − han 

kan med garanti finde en til lige præcis 

din smag. saracca.com. 

REAL CASTELLO DI VERDUNO, 

VERDUNO 

Spis middag i haven på et tidligere kon-

geslot. Retterne er enkle, men der er 

kælet for råvarer og detaljer og brugt 

grønt, urter og blomster fra haven. Så 

kan det næsten ikke blive mere lokalt.

castelloverduno.com.

BAROLOFRIENDS, BAROLO 

Lige ved siden af vinmuseet i Barolo 

finder du den moderne restaurant og 

vinbar Barolofriends, hvor du kan spise 

pasta med zucchiniblomster og mørk 

chokolade med udsigt til borgmurene. 

barolofriends.it. 
1
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1. Et bryllup i Roddino var et positivt indspark på vandreturen. 2. Varmen kan blive for meget for både folk og fæ. 3. Indbyggerne i det små norditalienske byer holder meget 

af blomster, så du ser ofte krukker i gader og stræder. 4. Kombinationen af vandreture og efterfølgende forkælelse på rolige hoteller i smukke omgivelser er slet ikke tosset. 

Især ikke når man med trætte ben ankommer til et slotshotel med en have fyldt af blomster som på Real Castello di Verduno. 5. At vågne op i disse omgivelser er ikke værst.

BL IV ET MED NATUREN

Det er fristende at tage mange billeder 
af de smukke omgivelser. Men husk også 
bare at være til stede og nyde de mange 
sanseindtryk på din tur gennem regionen.

DET PERFEKTE REJSETIDSPUNKT til Piemonte er september-oktober, 

hvor det er behageligt at vandre med temperaturer, der maksimalt når op på 

ca. 24° i dagtimerne, og hvor druerne hænger solmodne på vinrankerne. Når 

du vandrer, er du i direkte sol det meste af tiden, så sommermånederne med 

op omkring 30° er meget varme. Maj er også behagelig og tør.

REJS PÅ EGEN HÅND ELLER MED ET REJSEBUREAU, der sørger for at 

transportere din baggage fra sted til sted. Topas, Temarejser og andre danske 

rejsearrangører arrangerer vin- og vandreture til Italien. Vi rejste med austral-

ske Hidden Italy, som både har gruppe- og individuelle ”selvguidede” vandre-

ture. Læs mere på hiddenitaly.com.au.

det på en museumsoplevelse, der går på tværs af oplysning, kunstin-

stallation, spøg og skæmt. Her kan du bogstaveligt talt cykle rundt 

i vinens årstider, se levende billeder på en tallerken og bruge fod-

pedaler til at få liv i små kukkasser. Vil du gå i dybden med vinens 

smagsnuancer, kan du afslutte besøget med en vinsmagning, hvor du 

selv kan tappe små smagsprøver fra forskellige vingårde, druesorter 

og årgange. Efter en formiddag med ni kilometers nærmest medita-

tiv vandring i hjertet af Barolos vinland er museet et opkvikkende 

og muntert indslag, der for en stund river min makker og mig ud af 

vores boble af slow living. Bagefter spiser vi frokost i en stejl gade 

med udsigt til borgen. Her kan vi få et bord uden for restauranten, 

hvor vores vandrestøvler ikke virker alt for malplacerede. Pastaen og 

vinen smager ekstra godt efter den lange vandretur. 

TIPS TIL 
VANDRETUREN
• Gå dine vandrestøvler til inden 

 turen, også selvom de er brugte.

• Vælg behagelige bukser eller shorts i  

 tyndt hurtigttørrende materiale.

• Brug en god rygsæk med justérbare  

 stropper og udvendige lommer.

• Tag et vandtæt cover med til kort og  

 papirer, så de ikke bliver våde.

• Lyt til din krop! Gå fx ikke hurtigere  

 nedad, end hvad der føles behageligt,  

 så du undgår overbelastning af knæ  

 og muskler.

• Tjekliste til rygsækken: Solbriller,

 hat/kasket, solcreme, mindst en liter  

 vand pr. person, et par tørre sokker,  

 kamera og snacks, der kan give ener- 

 gi på lange ture.
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