
Fattoria Laila 

I 1990 tok Andrea Crocenzi over denne vingården, hvor han beholdt de tradisjonelle 

dyrkingsmetodene, mens han samtidig introduserte moderne teknologi i vinkjelleren. Det ble også 

ryddet opp i vinmarkene, hvor gamle og ødelagte vinstokker ble erstattet med nye for å bringe denne 

gamle vingården til nye høyder. Han har fått med seg Vinmakeren Lorenzo Landi, som har en utrolig 

kompetanse og erfaring fra vindyrking i Marche. De har sammen formet en vinstil unik for denne 

produsenten.  

Fattoria Laila ligger i Corinaldo, i de bølgende åsene i Marche, med utsikt over Adriaterhavet på 

Østkysten av Italia. Her dyrker Andrea og Lorenzo Verdicchio og Montepulciano, tradisjonelle 

druesorter fra denne regionen i Italia. De benytter seg av tradisjonelle metoder i vinmarken, mens i 

kjelleren er det en god blanding av det tradisjonelle og moderne. Laila er i dag en av de ledende 

produsentene i Marche, med flotte viner som gir en utrolig kvalitet for pengene. 

 

 



Vin navn Verdicchio dei Castello di Jesi 2012 

Produsent Fattoria Laila 

Område Marche 

Alkohol 13% 

Druetype Verdicchio 

Restsukker 1 gr/l 

Pris ex. Mva 102,- 

Vinbeskrivelse Druene presses, før vinene fermenteres på temperaturkontrollerte 
ståltanker i ca 2 uker, deretter ligger vinen i 4 måneder på ståltank før 
tapping på flaske. Flott, aromatisk vin med en del grønne aromaer, noe 
spice mot anis, limezest, tropiske frukter og florale toner. Ferske 
sitrusfrukter, mineraler og urter, god friskhet og noe bitterhet i 
avslutningen.  

Matfølge Aperitif, Terassevin, Salater, Risotto, Dampet hvit fisk 

 

Vin navn Rosso Piceno 2012 

Produsent Fattoria Laila 

Område Marche  

Alkohol 13,5% 

Druetype 20% Sangiovese, 80% Montepulciano 

Restsukker 1 gr/l 

Pris ex. Mva 108,- 

Vinbeskrivelse Druene knuses før vinen fermenteres på temperaturkontrollerte 
ståltanker i nærmere 2 uker. Deretter lagres den på brukte eikefat i 6 
måneder. Viner dufter av plommer og mørke bær med noe pepper og 
urter. Bløt, saftig og moden frukt med en fin syre og balanserte tanniner. 
Strukturert og elegant. 

Matfølge Pasta Bolognese, Grillet Kjøtt, Kjøttgryte, Retter med tomatsauser  

 


