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Azienda Agricola RIVELLA SILVIA 
 

 

Azienda Agricola RIVELLA SILVIA ble startet i 2010, og var kronen på verket av en drøm til Guido 

Rivella, som har vært Angelo Gajas vinlager i 46 år. 

 

Guido ble født i Montestefano midt i hjertet av Barbaresco. Hans besteforeldre og foreldre har alltid 

drevet med landbruk i de bratte bakkene i Montestefano, og Guido visste tidlig at hans fremtid, 

hjerte og arbeid ikke kunne være noe annet sted.  

Etter endt ønologiutdannelse ved Enological School of Alba jobbet han en kort periode langt fra 

Barbaresco. Da han kom hjem igjen til sine røtter i Montestefano fikk han mulighet til å starte et 

teknisk, vitikulturelt og ønologisk samarbeid med Angelo Gaja på hans vingård i Barbaresco. Guido 

Rivella ble hans vinlager gjennom 46 år, ja helt frem til desember 2015. 

 

Etter disse 46 intense og svært tilfredsstillende år, var tiden inne for å oppfylle drømmen han 

hadde hatt siden barndommen. Han bestemte seg for å gi nytt liv til den lille familiegården som 

han arvet fra sine foreldre. Han restaurerte det enkle, men orginale og fasinerende vineriet, husene 

og de meget velrenommerte og prestisjefylte vinmarkene. 

I dag bærer vingården navnet til hans datteren, Silvia Rivella, som har 1,5 ha med vinmarker i 

vakre Montestefano, der de også har et nydelig lite Agriturismo med 4 rom, med utsikt utover 

vidunderlige Barbaresco. 

 

Guido Rivella jobber nå sammen med sin datter Silvia og tilbyr sin erfaring, tilgjengelighet og 

samarbeid for å produsere topp kvaltitetsviner. Han hjelper til i vinmarkene og liker å tilbringe litt 

morsom tid med gjester som besøker den lille, vakre vingården i Montestefano. 

 
Drue: 

100% Barbera 
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Vinmark: 

Vinmarken Patricone ligger i Montestefano er på 0,58 ha med østlig eksponering. Jordsmonns-

tekstur av leire og kalkstein med kjøligere luft som gir vinen en kjølig og soft vinøsitet. Vinstokkene 

er 40 år gamle. 

 

I kjelleren: 

Gjæring og maserasjon starter vha. natulig gjær i temperaturkontrollerte ståltanker og pågår i 12-

14 dager. Deretter lagres vinen i 5-6 mnd i gamle små fat og deretter i flaske. 

 

Ønologens kommentar: 

Brilliant og intens rubinrød farge med refleksjoner. Tiltalende duft av friske røde bær som kirsebær, 

solmodne rips og kastanjer. Duften gjenspeiler smaken som er tørr, klokkeklar og ren med stor 

intensitet og delikat friskhet. Kirsebær-kjerner og røde bærtoner med delikate mineraler i 

aromabildet. En saftig, klokkeklar og vinøs vin med imponerende balanse og lang finish.  

 

Mat og vin:  

En klokkeklar Barbera som med sin kjølighet og dybde passer mange ulike retter.  Herlig til 

pastaretter, kokt kjøtt, lyst og mørkt kjøtt både kaldt og varmt, retter med sopp og tåler godt rike 

sauser. Passer også godt til modne lagrede oster som parmasan.  

  

 

 

Vinmonopolnr.: 56167 01       BU     Pris: 309,90 
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