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gör exklusivt bubbel
Historien om bubbelvinet från Lo Sparviere, en vingård 
i Franciacorta, är mer en historia om vapen. För bakom 
det exklusiva bubblet hittar vi familjen Beretta som ägnat 
generationer åt att göra skjutvapen.
Text: Johan Franco Cereceda    Foto: Gussalli Beretta

Skjutglad italienare 
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Ssäg beretta och det vattnas i munnen på 
varje fetischist. Vapenfetischist alltså. För Beretta är 
ju namnet på en av världens äldsta familjeföretag 
som gjort sig känt för sina många berömda vapen. 
På fredligare breddgrader och i synnerhet i gastro-
nomiska sammanhang, är familjen Beretta däremot 
mer känd för sitt bubbelvin, från vingården Lo 
Sparviere i Franciacorta.

Men vi tar det från början.
År 1526 grundades familjeföretaget Beretta. Och 

i närmare 500 år har företaget sysslat med att göra 
vapen. Redan tidigt finns det dokumenterat då vapen-
smeden tillika firmans grundare Bartolomeo Beretta 
ska ha sålt vapen till Venedig. 

När Napoleon tog över Venedig 1797, förbjöds det 
”antidemokratiska” skråväsendet. Efter att Napoleon 
besegrats 1815 reste Pietro Antonio Beretta runt i 

Italien för att knyta band med vapenåterförsäljare.
Företaget gjorde som mest 300 vapen per år fram 

till 1860. Tjugo år senare hade den årliga produk-
tionen ökat till så många som 8 000 vapen på ett år. 
Beretta marknadsförde också vapen från andra tillver-
kare, inklusive Colt, Remington, Smith & Wesson och 
Winchester.

År 1899 genomförde Giuseppe bygget av Beretta 
Hotell i Gardone för att kunna ta emot alla utländska 
besökare fabriken fick. Under Första världskriget till-
verkades en kulsprutepistol för den italienska armén 
och företaget fortsatte sin produktion även under 
Andra världskriget genom att producera både gevär 
och pistoler.

Beretta USA grundades 1977, då Beretta förvärvat 
konkursboet till en pistolfabrik nära huvudstaden 
Washington. Berettas Model 92, en av de mest 

prova!
Lo Sparviere 
Franciacorta Brut 
(nr B77926) 225:-

Lo Sparviere 
Franciacorta Extra 
Brut (nr B77927) 236:-

Lo Sparviere 
Franciacorta Satèn 
Brut (nr B77928) 245:-

Ugo och Monique 
Gussalli Beretta.



52 nummer 3 • 2013  Världens Viner

Beretta

producerade skjutvapen hade lanserats två år tidi-
gare, vilket var den produkt som snart skulle ge 
Beretta ett gigantiskt militärt kontrakt och också 
tusentals mindre affärer till polis och andra brotts-
bekämpande myndigheter.

Beretta vann ett hårdnackat kontrakt att ersätta Colt 
45, närmast mytomspunnen revolver för de insatta, i 
mitten på 1980-talet. Den amerikanska militären hade 
beslutat att minska antalet typer av vapen i sin arsenal 
och ville ha en ny pistol som kunde skjuta standard 
NATO niomillimeters ammunition. Affären höjde 
Berettas profil väsentligt i USA.

Pistolerna fortsatte att visas i Hollywoodfilmer, bland 
annat i Dödligt vapen där de exponerades med all 
önskvärd tydlighet. Myndigheter runt om i landet 
började beställa den kommersiella versionen (92-F) 
av Beretta modell 92 som har möjligheten att skjuta 
15 skott utan omladdning, till skillnad mot åtta som 
de flesta andra motsvarande pistoler i samma kaliber.

I USA tvingades Beretta så småningom att för-
svara sitt flerhundraåriga varumärke. Beretta stämde 
nämligen General Motors efter den amerikanska bil-
giganten hade lagt beslag på namnet för Chevrolet 
Beretta 1987. Så småningom arbetade man fram en 
lösning, GM gick med på att ge 500 000 dollar till 
Berettastiftelsen för cancerforskningsbehandling och 
tilläts fortsätta att använda namnet på sin bil.

Idag ägs och drivs företaget av Ugo Gussalli Beretta 
och hans söner, Franco och Pietro. Den traditionella 
far till son-dynastin avbröts när Ugo Gussalli Beretta 
övertagit företagets kontroll. Farbröderna Carlo och 
Giuseppe Beretta var nämligen barnlösa, Ugo är ingift 
i Berettafamiljen och har antagit efternamnet Beretta. 
Hans söner är nu direkta ättlingar genom deras mors 
sida av familjen.

Men nu är inte Beretta endast vapen. Familjeföretaget 
producerar en hel del annat. Inte minst bubbel i 
hemtrakterna Lombardiet. Företaget, Gussalli Beretta, 
grundades i hemstaden Brescia, bara ett lerduveskott 
från området Franciacorta, känt för sitt kvalitetsbub-
bel.

– Jag har varit på en hel del mässor med vinerna 
och folk slänger sig över bubblet. Men det viktiga för 
mig är att göra ett seriöst jobb med produkterna, säger 
Kenneth Rotewall, före detta kock som numera driver 
företaget Gastronomic Wine och importerar husets 
viner från Franciacorta i nordöstra Italien.

Franciacorta är ju ett område känt för sina kloster 
och här har det odlats vin av kvalitet sedan medeltiden, 
alltså ungefär då Beretta grundades. Klimatet är gynn-
samt, alldeles vid sjön d’Iseo och de böljande kullarna. 
Vackra att skåda, visst, men framför allt utmärkta för 
odling av kvalitetsdruvor.

Och det är precis här vi hittar den gamla egendo-
men, Lo Sparviere, sparvhöken, som numera inhyser 
också ett vineri. Gården mäter över 150 hektar, varav 
30 är planterade med vinstockar, främst Chardonnay 
och Pinot Noir.

Produktionen är ytterst liten och från företagets 
håll menar man att kvantiteten inte är intressant. Här 
vill man hellre slå ett slag för kvaliteten och produ-
cerar därför endast omkring 50 000 flaskor årligen. 
Tillverkningen är, som sig bör, en andra jäsning på 
flaska och sedan låter man vinerna vila länge på fat.

Att Kenneth Rotewall började som importör med 
dessa viner är inget annat än en slump. Hans bästa vän 
är vapenföretagets Beretta representant i Sverige och 
han hade frågat Kenneth om inte han kände någon 
vinimportör som kunde tänkas vara intresserad av att 
ta in vinerna.
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Fabbrica D 'Armi Pietro 
Beretta SpA är det äldsta till-
verkningsföretaget i världen 
och enligt uppgift från företa-
get det fjortonde äldsta famil-
jeföretaget. En familj har kon-
trollerat företaget under hela 
dess historia, som sträcker sig 
från antikens gillen till datori-
serad robotteknik.

Företaget omsätter idag över 
motsvarande 4 miljarder 
kronor årligen och har 2 600 
anställda. Fabriken i Gardone 
i Lombardiet har idag växt till 
76 000 kvadratmeter och pro-
ducerar 1 500 vapen per dag. 

Vinsidan är aningen blygsam-
mare. Här produceras omkring 
50 000 flaskor per år, en 
uttalad satsning från företaget 
som satsar mer på kvalitet än 
massproduktion. Men det ver-
kar löna sig. Gussalli Beretta 
är ett av de mest prisade vin-
husen i Franciacorta.
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– Jo, det kan jag göra, sade Kenneth och på den 
vägen blev det.

I våras blev så allt klart och de första vinerna lan-
dade på den svenska marknaden. Idag ligger tre viner 
i Systembolagets beställningssortiment: Lo Sparviere 
Franciacorta Brut 2007, Extra Brut och Saten, samtliga 
på 100 procent Chardonnay. Samtliga viner hamnar 
på strax under 250 kronor flaskan, möjligen ett rimligt 
pris om man talar kvalitetsvin från Italiens mest omhul-
dade bubbelvinsområde.

– Vi åkte ner till Italien och träffade företagets 
representanter. Vi åkte ut och kollade vingårdarna och 
provade en hel del vin. Jag valde helt enkelt ut de jag 
tror passar bäst på den svenska marknaden.

Ett av flaggskeppen är Franciacorta DOCG Extra 
Brut millesimato, nu i årgång 2007. Det är tillverkat på 
egendomens favoritdruva Chardonnay. Druvorna har 
man tagit från vingården med mineralrik, karg jord-
mån som ligger på närmare 200 meters höjd. Klimatet 
är typiskt inlandsorienterat även om sjön d’Iseo ger 
ett viss tempererat klimat med en mildare höst. Något 
som får druvorna att mogna aningen längre samtidigt 
som det kontinentala klimatet ger en hel del syra i 
vinet.

När druvorna, som växer i bland annat lerhaltig 
jordmån, kommer in till vineriet pressas de försiktigt 
och tappar redan här omkring hälften av volymen. 
Jäsningen sker vid 18 grader och därefter får omkring 
två tredjedelar av vinet ligga på rostfria ståltankar 
och resten på fat. Viner från två eller tre föregående 
årgångar ingår i cuvéen, det färdiga resultatet. Vinet 
ligger sammanlagt fem år innan det lanseras och har 
då en sockerhalt på tre procent. Torrt är det, knaster-
torrt.

Men företaget tillverkar andra bubbelviner, allt från 
ett lättare bubbel, rosé till kraftigare, fylligare bubbel-
viner och – faktiskt – två röda viner, varav det ena kallas 
Cacciatore, jägaren. Väl passande för en vapentill-
verkare med anor i Medeltiden.

Företaget har också vinegendomar i andra områden 
i Italien. Vi hittar exempelvis viner från båda Chianti 
Classico och Montepulciano d’Abruzzo. A  
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Läs mer om vinet på:
www.50degree-riesling.com

MUMM’S FILIBABBA
50º Riesling är vinhuset G.H. von Mumm’s stora stolthet. 
Odlingen ligger i soligt söderläge på 50:e breddgraden,  
en grad ovanför Champagne, vilket borgar för ett osed-
vanligt välsmakande vin som förutom till fina fisken passar 
suveränt till såväl sushi som skaldjur.

50° Riesling
Nr 5824. 12 % vol. Pris 89:–

BäStA köP!
DN 15 september 2012

Varannan förare  
som omkommer i 

 singelolyckor i trafiken 
 är alkoholpåverkad.
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