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DOC-ursprungsbeteckningen för viner från Sydtyrolen existerar sedan 1971. Idag är mer än 98 procent av 
hela vinodlingsområdet i Sydtyrolen DOC-klassificerat. Förutom DOC-märkningen ”Südtirol” finns ytterligare 
sju underområden: Südtiroler Kalterersee, Südtirol Eisacktaler, Südtirol St. Magdalener, Südtirol Terlaner, 
Südtirol Meraner, Südtirol Vinschgau och Südtirol Bozner Leiten.

Vinodlingen i Sydtyrolen har tradition med en historia som sträcker sig 3000 år tillbaka i tiden. Det är därmed den 
äldsta vinodlingsregionen i det tysktalande området. Det var emellertid först på 1980-talet som vinodlingen fick ett 
hållbart uppsving genom modernisering, konsekvent kvalitetstänkande och införandet av DOC-reglerna. Idag anses 
regionen tillhöra de bästa vinodlingsområdena. De olika klimatzonerna ger upphov till friska fruktiga viner vars 
druvor vuxit på odlingar med snötäckta berg i bakgrunden.
DOC-statusen reglerar bland annat den maximala skörden per hektar för varje druvsort och definierar minsta 
värden för alkohol, syra, sockerfria extrakt. Vinet genomgår därmed de strängaste kvalitetskontroller: från varje 
enhetligt parti vin tas prover som analyseras avseende sina innehållsämnen. Även doft och smak kontrolleras, så 
att det motsvarar det särskilda vinets typ. Först när kontrollerna är godkända certifieras vinet och får förses med 
ursprungsbeteckningen. Ansvarar för DOC-statusen gör Konsortium Südtirol Wein.
 

JORDMÅNEN OCH KLIMATET GER MÅNGFALD

Genom det geografiska läget och det milda alpint-kontinentala klimatet är Sydtyrolen ett mycket varierat vinod-
lingsområde. På höjdlägen från 200 till 1 000 meter över havet växer här 20 olika druvsorter varav cirka 60 procent 
av dem är vita och 40 procent röda. 
Mängdmässigt i topp bland de vita vinerna återfinns Pinot Grigio (Pinot gris), den lokala Gewürztraminern,  
Chardonnay och Weißburgunder (Pinot blanc) som tillsammans utgör 70 procent, följt av Sauvignon, Müller-Thurgau, 
Sylvaner, Kerner, Riesling och Veltliner. Förutom de båda regionspecifika rödvinssorterna Vernatsch och Lagrein finns 
också alla andra klassiska druvsorter som Blauburgunder (Pinot noir), Merlot, Cabernet Sauvignon och Cabernet Franc 
i Sydtyrolen.

ODLINGSYTA, PRODUKTIONSMÄNGD OCH EXPORT

Sydtyrolens vinberg på totalt 5 400 hektar är fördelade över sju vinodlingszoner inom ett avstånd på cirka 90 kilometer: 
Unterland, Überetsch, Bozen, Etschtal, Meran, Vinschgau och Eisacktal. 
Vinodlingarna som frambringar de mest olika vintyper sträcker sig längs de båda floderna Etsch och Eisack, från 
alperna till regionens sydligaste del som är riktad mot medelhavsområdet. 
Med 330 000 hektoliter per år bidrar Sydtyrolen med knappt en procent till Italiens totala vinproduktion. Vinkvali-
teten är långt över genomsnittet. Internationella vinguider ger sedan många år Sydtyrolens toppviner höga betyg. 
En fjärdedel av vinerna från Sydtyrolen exporteras. Tyskland är den viktigaste marknaden bredvid hemmamarknaden 
Italien.

 

Vin Alto Adige DOC
med kontrollerad ursprungsbeteckning sedan 1971
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VINODLING OCH HANDEL

Vinproduktionen i Sydtyrolen är småskalig. Cirka 5 000 egenföretagare med totalt cirka 10 000 anställda driver 
kommersiell vinodling. Bearbetning och handel sker principiellt i tre olika driftformer: andelsägda kollektiv, privata 
vingårdar eller genom enskilda vinbönder. 
Till grund för framgångarna med vinodlingen ligger en gemensam strävan efter kvalitet hos de olika driftformerna 
under paraplyorganisationen Konsortium Südtirol Wein. För närvarande har konsortiet 170 medlemmar: 12 andelsägda 
kollektiv, 33 privata vingårdar och mer än 100 enskilda vinbönder. Südtirol-signumet på översta delen av vinflaskans 
kapsel är det gemensamma kännetecknet för Vin från Alto Adige.

Kontakt:  
Consortium Alto Adige Wines 
Via Crispi 15 - 39100 Bolzano - Italia
Tel. +39 0471 978528
info@suedtirolwein.com
www.suedtirolwein.com


