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FATTORIA DEL COLLE

Med kvinnlig touche
När Donatella Cinelli Colombini tog över släktgodset  
Fattoria del Colle i Toscanas hjärta började en ny era  

på den historiska vingården. Med nästan bara kvinnor  
i produktionen har del Colle blivit ett av de främsta  

vinhusen i Italien och deras viner har prisats världen över.
TE X T O CH FOTO JOHN WERICH

 Luften är klar och hög och mellan regn-
skurarna strålar solen ner över vinfäl-
ten. Årets skörd är sedan ett tag avslu-

tad och nu pågår arbetet i vinkällaren. Vi 
befinner oss i hjärtat av en av de vackraste 
av alla Toscanas dalar, Val d’Orcia, där vin-
gården Fattoria del Colle ligger. Med hän-
förande utsikt över de böljande kullarna och 
historiska byarna ligger herrgården från slu-
tet av 1500-talet. 

– Trots en väldigt regnig sommar hade vi 
tur med september som blev solig och det 
räddade stora delar av skörden. Så det ser ut 
som om det blir en bra årgång ändå, säger 
gårdens ägare Donatella Cinelli Colombini 
som möter oss med gårdens golden retriever 
på trappan framför herrgården.

Godsets historia går tillbaka till medel-
tiden och herrgården från 1500-talet har 
byggts ut genom historien. En av de största 
utbyggnaderna gjordes under 1700-talet då 
del Colle ägdes av Pietro Leopoldo I von 
Habsburg-Lothringen, storebror till Marie-
Antoinette och storhertig av Toscana och 
sedermera Tysk-romersk kejsare och kung 
av Ungern och Böhmen. Han var känd som 
en riktig kvinnokarl och besökte ofta sitt 
jaktgods Fattoria del Colle för att möta gre-
vinnan Isabella som bodde på granngodset.
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Den formella 
trädgården vid 
1500-talspalatsets 
ena gavel bjuder på 
en bedårande utsikt.

Donatella med sin älskade golden retriever. 

Storhertigens sovrum 
inreddes under Pietro 
Leopoldos tid på 1800-talet 
och är nu ett av rummen 
som hyrs ut till gäster. 

Eldstaden i vardagsrummet har en spisomfattning i original från 1600-talet. Här vistas familjen ofta och gärna.
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Allt om Vin betygsätter allt från  
boxviner till exklusiva dyrgripar  
i Systembolagets sortiment. 

I SAMARBETE MED

5
KRYDDIG
2010 Perbacco Nebbiolo 
Vietti, 
nr 79331, 181 kr. 
Här har druvan Nebbiolo 
har fått mogna på unga 
stockar i Barolos vingårdar 
vilket gör det till en liten 
mini-barolo. Smakrikt av 
körsbär, rosor, vildhallon, 
salvia och ceder. 

PASSIONERAD  
PRODUKTION
2009 Barolo Albe G.D. Vajra, 
nr 2398, 204 kr.
Aldo Vajra är en sann  
visionär som gör storslagna 
viner tillsammans med fru 
och sina tre barn. Barolo 
Albe är elegant och  
bjuder massor av tryffel, 
rosor och röda bär. 

FABULÖST
2012 Barbera d’Alba  
Borgogno, 
nr 78171, 169 kr, 
beställningssortimentet.
Ett av de äldsta vinhusen  
i Piemonte med  
förmodligen en av de 
yngre vinmakarna i  
spetsen för husets viner. 
Här bjuder deras Barbera 
mörka skogsbär, lakrits, 

viol och hallon.

KLASSISKT
2011 Rocca Guicciarda  
Riserva, 
nr 2723, 139 kr.
En traditionell och välgjord 
chianti. Robust smaker 
och en redan utvecklad 
smak med strama  
tanniner i klassisk stil. 
Lång eftersmak.

EKOLOGISKT
2013 Boira’ Sangiovese, 
nr 32431, 89 kr.
Fruktig och ekologiskt 
odlad sangiovese ifrån 
Marche i Italien. Mjuk 
och bärig med smaker av 
körsbär, hallon, choklad 
och vanilj.

ITALIENSKA  
FAVORITER

Donatella föddes i en familj som produ-
cerat Brunello di Montalcino, ett av Italiens 
förnämsta viner, i generationer. När hon 
1998 ärvde Fattoria del Colle beslutade hon 
sig för att höja standarden på vinproduktio-
nen och kontaktade universitetet i Siena för 
att få tag på en ny vinmakare. Men beske-
det från universitetet var att det var bättre 
att vänta till nästa år eftersom alla manliga 
vinmakare redan fått anställning, endast 
en kvinnlig vinmakare återstod. Det var 
då som Donatella bestämde sig att visa att 
även kvinnor kan producera bra vin. Hon 
anställde omgående den kvinnliga vinma-
karen och sedan dess arbetar mestadels 
kvinnor i vinproduktionen på Fattoria del 
Colle och Donatellas andra vingård, Casato 
Prime Donne. Och resultaten lät inte vänta 
på sig,  bara några år senare, 2003, utsågs 
Donatella till bästa vinproducent i Italien 
och fick ett pris som delas ut av det italienska 
sommelierförbundet. Det är vinvärldens 
motsvarighet till filmens Oscarstatyett.

Tillsammans med sin man Carlo och dot-
ter Violante sköter Donatella all verksam-
het på gården. Här bedrivs även en populär 

» Donatella fick det 
åtråvärda priset  
– vinvärldens  
motsvarighet till  
filmens Oscar«
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Exteriören kan tyckas enkel, men är typisk för den toscanska renässansen. 

Några av gårdens prisvinnande röda viner. 

Jaktens och fruktbarhetens gudinna står i trädgården. 

Vinkällarna renoverades 
i slutet av 1990-talet. 

Vinkällarens valv är 
från 1300-talet och 
används i dag för lagring 
av prestigevinerna. 
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hotellrörelse och lokala specialiteter från 
godsets stora köksträdgårdar och odlingar 
tillreds och serveras i godsets restaurang, 
Osteria di Donatella. När tryffelsäsongen 
är i gång stoltserar gården med inte mindre 
än sex egna tryffelreservat i skogarna.

– Det är en underbar tid på året när allt är 
skördat, vinproduktionen är i gång och lug-
net lägger sig över Fattoria del Colle, säger 
Donatella när hon visar oss runt.

NE RE I VINK ÄLL ARNA visar hon oss några av 
sina prestigeviner. På gården produceras 
viner typiska för regionen av druvor som 
Sangiovese och Sagrantino men man har 
nyligen även återintroducerat Fogliatonda, 
en tidigare vanlig druva från regionen men 
som slutade att odlas på grund av att den 
krävde mycket arbete.

Ett av gårdens prestigeviner, Il Drago e 
le otto colombe IGT Toscana, är tillägnat 
Donatellas man Carlo. Draken och de åtta 

duvorna syftar på Carlo som den enda man-
nen bland de åtta vinmakarna.

– Vårt andra prestigevin är döpt till Ask-
ungen, Cenerentola DOC Orcia. DOC Or-
cia är en ny, relativt okänd vindenomination 
med stor potential. Den skapades 2000 mel-
lan Brunello di Montalcino och Vino nobile 
di Montepulciano och likt Askungen har 
den två styvsystrar, större och mer kända, 
så frågan är vem sagoprinsen kommer att 
välja? säger Donatella och ler glatt.

Donatella är en av Italiens verkligt kända 
vinprofiler och hennes blogg är en av vin-
världens mest lästa. Här skriver hon om vin, 
kultur och böcker på ett lättsamt och humo-
ristiskt sätt. Donatellas vision att gå tillbaka 
till mer traditionella druvsorter och klas-
siska metoder har givit resultat och hennes 
avslappnade och genuina miljö på Fattoria 
del Colle har gjort godset till ett populärt 
resmål för alla som vill uppleva det genuina 
Toscana. www.cinellicolombini.it. 

» Gården stoltserar med sex  
egna tryffelreservat i skogarna«

Vacker vy – gårdens vinfält 
och grannbyn Trequanda.


