DR L OLD VINES RIESLING KABINETT 2018
Art. nr 5 369
Pris 1 1 9 kr
Storlek 7 5 0 ml
Producent Weingut Dr Loosen
Ursprung Mosel, Ty skland
Varukategori Vita halv torra v iner

Förslutning Skruv kork
Druvor Riesling 1 00%
Alkoholhalt 8%
Totalsyra 8 g/l
Restsocker 42 g/l
Sortiment Sy stembolagets fasta

Karaktär Blek ljusgul färg. Doften är ung, fruktig med inslag av äpple, persika, citrus
och mineral. Smaken är halv torr men med härlig sy ra som ger toner av päron,
honung, citrus och mineral, lång eftersmak
Tillverkning Vinet genomgick temperaturkontrollerad jäsning i ståltank. Man jäste
v inet sakta på låga temperaturer för att behålla så my cket friskhet och elegans som
möjligt
Passar till Som aperitif och till lättare rätter av fisk och skaldjur gärna med asiatisk
touch
Information Branta sluttningar, sv alt klimat, gamla stockar och mineralrik, stenig
jord – när Ernst Loosen tog öv er den 200-åriga v inegendomen i Mosel i mitten av
1 980-talet insåg han att alla förutsättningar fanns på plats för att kunna göra v iner i
v ärldsklass. Till Mosel kom aldrig v inlusen som ödelade så många av Europas
v inodlingar, utan alla v inrankor v äxer på oy mpade stockar som ger lägre av kastning,
men v iner med högre koncentration. Åldern på Dr Loosens v instockar är imponerande,
snittet ligger på 7 0 år och de äldsta är en bit öv er 1 20 år gamla.

Om producenten
"Den äkta smaken av platsen och tiden"
Branta sluttningar, sv alt klimat, gamla stockar och mineralrik, stenig jord – när
Ernst Loosen tog öv er den 200-åriga v inegendomen i Mosel i mitten av 1 980-talet
insåg han att alla förutsättningar fanns på plats för att kunna göra v iner i v ärldsklass.
Han v idtog en rad genomgripande förändringar för att nå målet, som att införa naturnära odling i v ingårdarna genom att
öv erge konstgödning och kemiska bekämpningsmedel. I v inkällaren reducerades teknologiska ingrepp och man anv ände så
skonsam hantering som möjligt. Vinet fick i stort sett sköta sig själv . Skördeuttaget reducerades och ett strängt urv al av
perfekt mogna druv or, som fått jäsa extremt långsamt med sin naturliga jäst, gav sensationellt bra v iner som v ann stor
uppskattning hos både kritiker och publik.
Dr Loosen har sina v ingårdar i några av Moseldalens mest berömda lägen. Hit kom aldrig v inlusen som ödelade så många
av Europas v inodlingar, utan alla v inrankor v äxer på oy mpade stockar som ger lägre av kastning, men v iner med högre
koncentration. Åldern på Dr Loosens v instockar är imponerande, snittet ligger på 7 0 år och de äldsta är en bit öv er 1 20 år
gamla.
Alla Dr Loosens sex v ingårdslägen är s k Erste Lage, alltså Grand Cru, och namnen är rena poesin för v inälskare:
Bernkasteler Lay , Graacher Himmelreich, Wehlener Sonneuhr, Ürziger Würzgarten, Erdener Treppchen och Erdener
Prälat. De här Rieslingv inerna har en alldeles egen karaktär, de liknar inga andra och skillnaderna är också ty dlig mellan
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de olika v ingårdarna.
Ernst Loosen har själv beskriv it v ad han v ill åstadkomma så här: "När jag dricker en Riesling från en Grand Cru-v ingård
som Wehlener Sonnneuhr, v ill jag känna doften av den blå skiffer som ger näring åt druv orna. Jag v ill känna den djupa
smaken från de gamla rankorna. Jag v ill upplev a årgångens karaktär. Kort sagt, jag v ill ha den äkta smaken av platsen
och tiden. Utan den äktheten är v in bara en dry ck bland alla andra."
Dr Loosen gör också v in i Pfalz samt i USA tillsammans med Chateau St Michelle i Washington State och i Oregon med J.
Christopher Wines.
The World's Best Vineyards Academy utser v ärldens bästa v ingårdar. De går igenom närmare 5 00 sty cken och i
augusti 201 9 kom Dr Loosens egendom på plats nr 1 0: https://www.worldsbestvineyards.com/weingut-dr-loosen/
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