RIESLING HEILIGENSTEIN 1ÖTW 2018
Art. nr 95 493
Pris 249 kr
Storlek 7 5 0 ml
Producent Weingut Bründlmay er
Ursprung Kamptal, Österrike
Varukategori Vita torra v iner

Förslutning Naturkork
Druvor Riesling 1 00%
Alkoholhalt 1 2,5 %
Totalsyra 8,4 g/l
Restsocker 7 ,5 g/l
Sortiment Sy stembolagets tillfälliga

Karaktär Exotisk frukt i harmoni med mineral, petroleum och örter i doften. Friskt
v in med inslag av persika, citrus och ananas. Torrt och mineralrikt av slut.
Tillverkning Druv orna skördades sent och fermenterades i ståltank i 1 5 -20° C. Efter
jäsningen fick v inet ligga på jästfällning en kort tid i stora ekfat.
Passar till Fisk och skaldjur, ky ckling, anka och v issa asiatiska maträtter.

Om producenten
Här prioriteras ekologisk harmoni
Willi Bründlmay er är österrikisk v inodlings själv klara galjonsfigur, en v inprofessor
med oerhörd känsla för naturen och för jordens framtid.
Vinföretaget grundades av Willis föräldrar och 1 980 tog han och hustrun Edwige öv er
driften. I dag brukar man 60 hektar v ingårdar i v indistriktet Kamptal i regionen
Niederösterreich. Stora arealer är planterade med Österrikes gröna paraddruv a,
grüner v eltliner. Det är dock hans riesling, som gjort honom berömd.
Den österrikiska v intidningen Falstaff har utnämnt Willi Bründlmay er till "Årets
v inmakare" och när den österrikiska Gault-Millau-guiden första gången delade ut sin
"Trophée Gourmet" v ar det Willi som fick den. Vingurun Robert M. Parker har i
tidningen The Wine Adv ocate skriv it att "The beautiful purity and precision of the
Bründlmay er wines make them among my fav orite Austrian offerings".
På Weingut Willi Bründlmay er prioriteras ekologisk harmoni. Man anv änder till exempel endast ekologisk gödsel. Och när
gamla v ingårdar gräv s upp får de v ila i fem år före ny plantering för att jorden ska hinna hämta sig och förny a sina förråd
av näringsämnen.
Willi är stor förespråkare för det så kallade Ly ra-sy stemet som är en uppbindningsmetod som innebär att rankorna binds
upp som ett Y med kort stam för att druv klasarna ska komma nära marken och kunna dra ny tta av den v ärme som under
dagen lagras i stenarna i jorden. Ly ran har den fördelen att bladen får bättre solexponering. Det ger också bättre
luftgenomströmning. Bladen torkar fortare efter regn och det minskar risken för mögel och sjukdomar. En tredjedel av
v ingårdarna är planterade enligt detta sy stem.
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