
”DOC(G)-VIN SAMT UNDERTYPER/UDGAVER” 

Denne kolonne indeholder samtlige DOC- og DOCG-vine i den pågældende region. De er ordnet alfabetisk efter vinens 

officielle navn (eller ét af disse hvis der findes alternative navne) med DOCG-vinene nævnt først (med farvet baggrund og 

skrevet med versaler). 

Listen indeholder alle undertyper og udgaver, der eventuelt findes af den pågældende vin. Vinens DOC(G)-navn er fremhævet 

med fed skrifttype. For det hurtige overbliks skyld er der anvendt en farvekode for hhv. rød-, hvid- og rosato. Udgaver og 

undertyper uden en farvekode har samme farve som den overordnede vin. 

En undertype vil fx sige en Rosso eller Bianco, en enkeltsortsvin eller måske en subzonebetegnelse. Med udgaver menes fx 

Riserva, Superiore, Vendemmia Tardiva etc. 

Der er altså potentielt tre eksisterende niveauer for en vin: 

1) DOC(G)’ens navn (fremhævet med fed). 

2) En undertype eller udgave af denne (alm. skrift). 

3) En undertype eller udgave af 2) (alm. skrift med bindestreg) 

En vins fulde navn består af 1) + evt. 2) + evt. 3). Udgaver eller undertyper med en bindestreg foran refererer altså kun til den 

umiddelbart ovenstående vin. 

Hvis der til en given udgave/type ikke findes krav inden for skemaets kategorier, der adskiller sig ift. den overordnede vin, vil 

den til tider af pladshensyn blot være nævnt under overskriften »Andet« og ikke have egen selvstændig linje.  

”DRUESORTER” 

Denne kolonne refererer til den påbudte/tilladte fordeling af sorter i de marker, der er godkendt til den pågældende vin. Er 

blot en enkelt sort angivet, er der tale om en vin udelukkende fremstillet på den nævnte sort. Er der angivet et 

procentinterval (fx 85- 100%) uden angivelse af druesort, refereres der til den angivne druesort i vintypekolonnen. Af 

pladshensyn er enkeltsortsvine med samme eller næsten samme regulativkrav til tider samlet på en enkelt linje. 

Hvis druesortsnavne er adskilte af bindestreg kan de anvendes enten alene eller flere sammen. 

I mange regulativer er der foruden de navngivne sorter angivet, at det er tilladt at anvende en som regel mindre procentdel af 

andre sorter, hvor »andre« refererer til sorter der for den pågældende provins/region er autoriserede sorter. Til hver 

provins/region i Italien forefindes en liste med anbefalede og autoriserede druesorter. Ofte er det præciseret, hvilke typer af 

disse druesorter, der er tilladte, fx kun blå sorter eller kun ikke-aromatiske sorter.  Se nedenstående liste over forkortelser. 

For druesorter adskilt med / gælder, at der valgfrit kan anvendes én eller flere af de pågældende sorter. 

Skemaerne er hvad angår druesortsnavne tro mod det angivne i disciplinare også selv om dette måtte være 

upræcist/uofficielt. 

”ANDET” 

Denne kolonne giver oplysninger om andre oplysninger/regler, som der ikke har været plads til at angive på anden vis. 

Forkortelser til skemaer: 

Abb.:  Abboccato 

Amab.:  Amabile 

c:  lagring på 

caratelli 

cab.:  cabernet 

e.l.:  efter lagring 

el.:  eller 

f :  lagring på flaske 

Frizz.:  Frizzante 

m.å.:  med årgang 

o/e:  og/eller 

o.s.:  også som 

rs.:  restsukker pr. liter 

t:  lagring på træfad 

tosc.:  Toscana 

u.å.:  uden årgang 

VT:  Vendemmia Tardiva 

 

I druesortskolonnen: 

a.i.a.g.s./a.i.a.b.s.:  andre ikke-aromatiske grønne/blå 

sorter 

i.a.b.s./i.a.g.s.:  ikke-aromatiske blå/grønne sorter 

a.g.s./a.b.s.:   andre grønne/blå sorter 

a.a.s.:   andre aromatiske sorter 

a.s.:   andre sorter

 


