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Nyhedsbrev februar 2022 
 

Vi vil i dette nyhedsbrev sætte fokus på vinene fra Ada Nada, som vi synes fortjener mere 

opmærksomhed. 

Vineriet blev grundlagt i 1919 og drives af Anna Lisa Nada og hendes mand Ervio. Ada Nada har i 

dag 9 ha. med vinmarker på nogle optimale placeringer, herunder Valeirano- og Rombone 

markerne. 

 

Vinplanterne har en gennemsnitsalder på 40 år, undtagen de seneste plantninger af Merlot og 

Sauvignon Blanc. Arbejdet i vinmarkerne udføres med håndkraft, og hensigten er at støtte 

naturens livscyklus uden at presse den på noget tidspunkt. Elvio skyr sprøjtemidler og andre 

kemiske behandlinger, og jorden gødes med naturgødning hver andet eller tredje år. Hans tilgang 

med minimal indgriben omfatter også vineriet, hvor filosofien er at respektere, hvad der er blevet 

høstet. Gæringen foretages med naturgær, og hans Barbaresco lagres i 30 hektoliter slavonske 

fade, og ved særlige vine som ’Valeirano’ i franske egetønder. 

Anna Lisa og Elvio har 3 døtre, Elisa, Serena og Emma. Deres håb er at de vil blive den 5’te 
generation af Nada vinmagere i Rombona, og at de, som deres forældre, vil fortsætte med at 
flaske ”det vidunder der er naturen, og lidt af deres kærlighed”. 
 
 
Vi har følgende vine fra Ada Nada på lager: 
 
Vino Rosato Emma 2019, se den her 
 
Neta Langhe Sauvignon 2019, se den her 
 
Barbera d’Alba DOC Pierin 2016, se den her 
 
Langhe Nebbiolo DOC Serena 2019, se den her 
 
Barbaresco DOCG Elisa 2016, se den her 
 
Dilva Spumante Rose 2013, se den her      
 

For at inspirere til at prøve disse gode vine vil vi i februar måned give 10 % ekstra rabat på vinene 

fra Ada Nada. 

 

Italux mål er at blive en betydningsfuld importør af originale italienske vine og løbende opbygge et 

sortiment af vine fra mindre producenter primært lavet på lokale druer. Vi vil tilbyde vine til faste, 

lave priser og give vore kunder mulighed for at købe også bare én flaske til den gode pris. 

Vi markedsfører kun vine og årgange som vi selv har kvalitetsgodkendt, og køber og sælger ikke 

vine, som vi ikke selv synes om.  

https://italux.dk/hvidvin/piemonte/vino-rosato-emma-2019-ada-nada/
https://italux.dk/hvidvin/piemonte/neta-langhe-sauvignon-2019-ada-nada/
https://italux.dk/roedvin/barbera-dalba-doc-pierin-2016-ada-nada/
https://italux.dk/roedvin/langhe-nebbiolo-serena-doc-2020-ada-nada/
https://italux.dk/roedvin/barbaresco-docg-elisa-2016-ada-nada/
https://italux.dk/bobler/dilva-spumante-rose-2013-ada-nada/

