Weingut Altenkirch, Riesling - Bodental-Steinberg - Alte Rebe
Trocken, Rheingau
Rheingau
Rheingau er et af de mindste af de 13 klassiske, tyske vinområder. Rheingau er
kendt for sine flotte Riesling-vine, der næppe laves bedre noget andet sted i
verden, men er også kendt for sine legendariske vinejendomme som Eberbach
og Schloss Johannisberg. På sidstnævnte slot lavede munkene verdens første,
ædle vin i 1775. Når man ser i gamle prislister fra begyndelsen af 1900-tallet,
rangerer vinene fra Rheingau blandt verdens dyreste vine. Rheingaus ca. 3100
hektar vinstokke udgør kun 3 % af Tysklands samlede vindyrkningsareal.

Weingut Altenkirch
Franziska Breuer-Hadwiger ejer og driver vingården, hun har investeret
betydeligt i vingården, og Altenkirch har gennemgået en revolutionerende
udvikling. Jasper Bruysten er ønolog og winemaker hos Weingut Altenkirch.
Med undtagelse af Alte Rebe Bodental-Steinberg er alle Riesling-vinene
vinificeret på stål. Alt høstes manuelt. Han rammer lige præcist en Riesling-stil
med renhed, præcision, blomst, sprødhed i syren, balance og mineralitet – som
giver en umættelig lyst til lige at nappe en mundfuld mere. Og så demonstrerer
Jasper, at tyskerne for alvor er kommet efter kunsten at vinificere Pinot Noir –
altså Spätburgunder!

Vinen
Årgangen 2011 i Rheingau var perfekt til at lave vine i den tørre stil, med god
syreindhold, sprødhed og struktur. Selv om det var fristende at vente på større
sukkerindhold i druerne, besluttede man at høste tidligt hos Altenkirch og
opnåede vine med fantastisk modningspotentiale. Det var vigtigt at tæmme
mineraliteten og koncentrationen en smule, og Jasper Bruysten brugte derfor
træfade (foudre) af 1.200 l. under vinificeringen. Allerede i duften har 2011 stor
elegance, kompleksitet og koncentration. Man aner lige en nuance af
petroleum, men også sprøde, eksotiske nuancer af grape, lime og passionsfrugt.
I smagen er vinen fuldstændig i harmoni, men en god struktur og en frisk stil,
som minder om ”cool climate” vine. Den slutter tør (4 g. restsukker) med masser
af eksotiske, krydrede toner.
Smagenoter:

Fuldstændig harmonisk vin, med en god struktur og en
frisk stil, som minder om ”cool climate” vine
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