
Gastronomien feires  

i Aosta-dalen 
 

 

 

Den minste regionen i Italia har sine helt egne delikatesser, som beskyttes og hylles både lokalt og på EU-nivå. 

Flere festivaler i løpet av året setter fokus på den gode smak, og i november gjelder det spesielt osten, som får sin 

karakteristiske smak fra gressende kuer i 700 meters høyde.  
 

Befolkningen i Valle d’Aosta er preget av livet i fjellene, og mange av regionens små produsenter forsyner 
innbyggerne med lekre pølser og ost. 
 

Den lokale gastronomien hylles ved tallrike anledninger i løpet av året, også i de mørke høstmånedene. Fiera di 
San Martino, som avholdes i november, har siden 1600-tallet vært den viktigste årlige og faste  begivenheten for 

jordbrukerne i den nedre delen av Aosta-dalen. Her, like ved hovedgaten Pont-Saint-Martin i Aosta, skifter kveg og 

landbruksprodukter hender.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

I den første uken av november, kan man også oppleve festivalen Torgnon d'outon. Her vil det være rik anledning 

til å smake på noen av de delikatesser området er mest stolt over, nemlig fjellpotet og osten Fonitina, laget av 

kumelk, som har fått den EU beskyttede opprinnelsesbetegnelsen PDO. Osten får sin rike og særpregede smak 

ved at kuene om sommeren gresser i opp til 700 meters høyde.  

 

En annen beskyttet delikatesse, er saltet svinekjøtt i form av skinken Vallée d’Aoste Jambon de Bosses, som 

produseres i 1.600 meters høyde.  

 

Hvis man vil sikre seg disse eller noen av de andre lokale delikatessene, skal man se etter kvalitetsbetegnelsen 
Saveurs du Val d'Aoste. Den presenteres av forretninger som selger lokale produkter samt restauranter som lager 

mat etter tradisjonelle oppskrifter i en autentisk atmosfære. Betegnelsen kan også finnes på feriegårder, alpehytter, 

barer, hoteller og andre som gjør et poeng av å  servere lokalt bearbeidede mat- og drikkevarer. 

http://www.lovevda.it/en/food-and-wine/saveurs-du-val-d-aoste  

 

 

Vin fra fjellene 
 

Og apropos drikkevarer, så har Aosta-dalen også sin andel av meget 

gode vinprodusenter. Her, blant de høyeste fjellene i Europa, kan 

man følge Aosta-dalens vinrute, som fører gjennom både vinmarker 

og vinkjellere.  
 

De fleste vinmarker i Aosta-dalen ligger på de bratte, sydvendte 

skråningene over Dora Baltea-elven, en side-elv til Po. 

http://www.lovevda.it/en/itineraries/food-wine-tours  

 

Flere av de fremste vinprodusentene er åpne for besøk, og her er det naturligvis muligheter for både å bli  klokere 

når det gjelder selve vinen, smake den på stedet og finne ut hvilke delikatesser fra Aosta-dalen som matcher den 

enkelte vin best.  

 

 

Om Valle d’Aosta  

Valle d’Aosta, Aosta-dalen, er med et areal på omkring 3.270 km2 den minste 
regionen i Italia. De ca. 128.000 innbyggerne har til gjengjeld mange 
høydemeter å boltre seg på. En tredjedel av områdets samlede areale ligger 
nemlig i over 2.600 meters høyde. 
 

Dalen er formet av isbreer og omgitt av fjell: Et vakkert område som tatt ut av 
en billedbok, spektakulært plassert midt mellom Europas høyeste fjelltopper, 
med Mont Blanc på grensen til Frankrike på den ene siden og Matterhorn og 
Monte Rosa på grensen til Sveits på den andre. Det er også her at man finner 
den ville og upolerte nasjonalparken Gran Paradiso. 
 

Også kulturelt befinner man seg i et fint spenningsfelt mellom italiensk og fransk. Med en utsøkt gastronomi, et 
arkitektonisk sjarmerende og pittoresk alpelandskap, samt et stort tilbud av sportsmuligheter, tiltrekker området seg 
folk fra hele verden. Som region, byr Aosta-dalen ikke bare på fordelaktige betingelser for fjellklatrere, vandrere og 
skiløpere. Det er også et opplagt reisemål for folk som ønsker en mer makelig ferie i vakre omgivelser. 
http://www.lovevda.it/en    

For mer informasjon om Aosta 
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