Prestigeviner från Weingut Wittmann, tre stycken Grosses Gewächs-viner släpps
limiterat den 5:e november – OBS uppskjutet till den 19/11
Torsdagen den 5:e november webblanseras tre av Philipp Wittmanns uppskattade Grosses
Gewächs-viner och samtliga från årgång 2019. Totalt inköp är endast 252 flaskor som kommer
att finnas tillgängligt.
OBS: Alla viner är uppskjutna till lansering den 19/11 pga leveransproblem från PostNord.
Dock kommer Morstein magnum att släppas den 5/11 som planerat.

Aulerde Riesling Grosses Gewächs: varunr: 90692-01 | pris: 429 kr | 750 ml | alk. 12,5% vol. | 60
flaskor. Redan 1380 nämndes Aulerde som vingårdsläge och är beläget just norr om byn Westhofen.
Aulerde har en direkt sydlig exponering och är den varmaste av Wittmanns GG vingårdslägen och
följaktligen också den första som skördas. 92-93 poäng i Wine Advocate.
Kirchspiel Riesling Grosses Gewächs: varunr: 91113-01 | pris: 549 kr | 750 ml | alk. 12,5% vol. | 60
flaskor. Som en väldig amfiteater ligger Kirchspiel i en öst-sydöstligt riktning där vingården får ta del av
den uppgående solens allra första strålar. Wittmanns ägor av Kirchspiel ligger i vingården översta del
med en lutning på 30%. Vingården är skyddad från de kalla västliga vindarna och åtnjuter ett perfekt
odlingsklimat för riesling. 93-94 poäng i Wine Advocate.
Morstein Riesling Grosses Gewächs: varunr: 91114-01 | pris: 659 kr | 750 ml | alk. 12,5% vol. | 96
flaskor. Varunr: 91115-06 | pris: 1 429 kr | 1500 ml | alk.12,5% vol |36 flaskor. Detta är den första
enskilda vingård som benämns i Westhofen i slutet av 1200-talet. Vingården ligger uteslutande i sydläge
på en altitud mellan 180-240 möh. Det var vinerna från Morstein som satte Rheinhessen på kartan som
kvalitetsregion i Tyskland med sina torra rieslingviner. 95-96+ poäng i Wine Advocate.
Årgång 2019 var en utmanande årgång för vinproducenterna i Rheinhessen. Det ombytliga vädret gjorde
att arbetet ute i vingården var oerhört viktig. De producenter som gjorde jobbet blev belönade med viner
av högsta kvalitet med en otrolig finesse, klingande ren syra och fin mineralitet. Viner som har ett långt

liv framför sig. Wittmanns Grosses Gewächs-viner har redan rönt stor uppmärksamhet i internationell
press och fått höga poäng från bla Wine Advocate.

