
Luigi Pira 

Denne produsenten holder til i en flott, historisk eiendom i Serralunga. De eier vinmarker i de beste 

vinmarkene som Vigna Marenca, Vigna Margheria og Vigna Rionda. Totalt dyrkes det 12 Hektar med 

Nebbiolo, Barbera og Dolcetto.  

Produksjonen av vin startet ikke før på 1950 tallet, med Luigi Pira i spissen. I den første tiden solgte 

han druer og vin i bulk til de største produsentene i området som var på utkikk etter produkter av 

høy kvalitet. På starten av 90-tallet tok Gianpaolo, Luigi’s sønn, mer og mer ansvar for produksjonen 

av vinene. Han er i dag den ansvarlige for produksjonen og driften av vineriet, med hjelp fra brødrene 

Romolo og Claudio.  

I vinmarkene jobbes det så naturlig som mulig, med hardt arbeid og bruk av naturgjødsel. Alt arbeid 

og plukking av druene gjøres for hånd. I vinkjelleren gjæres vinene med bruk av naturgjær på 

temperaturkontrollerte ståltanker, før vinene overføres til eikefat. Mens alle vinene tilbringer en 

periode på store slavonske Botti, lagres noen av Baroloene også på Tonneaux og Barrique. Det jobbes 

hardt for å opprettholde en balanse mellom tradisjon og modernisme, samtidig som kvaliteten 

holdes på ett høyt nivå! 

 



 

Vin navn Langhe Nebbiolo 2010 

Produsent Luigi Pira 

Område Serralunga d’Alba, Piemonte 

Alkohol 14% 

Druetype Nebbiolo 

Restsukker 1 gr/l 

Pris ex. Mva 164,- 

Vinbeskrivelse Dufter aromatisk av tørket frukt, lær, tobakk, krydder og lakris. Frisk, 
slank frukt med barske tanniner, god syre og mineralsk avslutning. 

Matfølge Okse, Lam, Trøffel, Risotto, Bolognese 

 

 

Vin navn Barolo «Vigna Margheria» 2008 

Produsent Luigi Pira 

Område Serralunga d’Alba, Piemonte 

Alkohol 14,5% 

Druetype Nebbiolo 

Restsukker 1 gr/l 

Pris ex. Mva 320,- 

Vinbeskrivelse Vinen lagres på 2500 liters Slavonske Botti i 24 måneder. En utrolig intens 
og parfymert nese, mørke kirsebær, plommer, asfalt, tjære, lakris og 
tørkede roseblader. Ekstremt elegant, slank frukt med barske tanniner 
som er så typeriktige for Serralunga. Ekstremt mineralsk Barolo. 

Matfølge Okse, Lam, Trøffel, Parmesan,  

 

 

Vin navn Barolo «Vigna Marenca» 2008 

Produsent Luigi Pira 

Område Serralunga d’Alba, Piemonte 

Alkohol 14,5% 

Druetype Nebbiolo 

Restsukker 1 gr/l 

Pris ex. Mva 340,- 

Vinbeskrivelse Marenca lagres først 12 måneder på brukte Barrique, før den lagres 12 
måneder på Slavonske botti etter det. Fersk, aromatisk med vanilje, 
skogsbær, plommer, sjokolade, urter og florale toner. En rik og 
konsentrert Barolo med flott struktur, noe tjære og medisinal, med en 
lang og flott mineralsk avslutning.  

Matfølge Lam, Kjøttgryte, Rødt kjøtt, Sopprisotto, Trøfler 

 


