Tim Fröhlich vald till Årets Vinmakare i Tyskland!
Som om det inte vore nog, valdes även följande vin till Tysklands bästa riesling spätlese. 2008 SchäferFröhlich Bockenauer Felseneck Riesling Spätlese Goldkap (Nr. 95390, 269 kr). Den stora
uppmärksamheten för Weingut Schäfer-Fröhlich betyder givetvis att vinerna blir ännu mer eftertraktade
och säljer slut snabbt i Tyskland och omvärlden, men faktum är att du faktiskt har chansen att få tag i
dessa dyrgripar innan det är för sent. På Systembolaget lanserade Origo Wine nyligen både det
prisbelönta vinet ovan, (Nr. 95390, 269 kr) och Tims eftertraktade Grosses Gewächs: 2007 SchäferFröhlich Schlossböckelheimer Felsenberg Grosses Gewächs (Nr. 95391, 369 kr). Bortsett från detta viner
så finns en hel del annat smått och gott i Origos portfölj. I senaste numret av Livets Goda ( #42 ) kunde
man läsa om topp producenterna i bland annat Nahe, där Hermann Dönnhoff är en av de framstående
producenterna. Nedan följer ett utkast på några av hans viner. 2008 Dönnhoff Riesling trocken (Nr.
95877, 149 kr) Firmans ”estate wine” på basnivå har ett blekt halmgult utseende med en bred doft av
stenar och citrus. Smaken är torr, ungdomlig och okomplicerad med frisk syra, koncentrerad frukt samt
avslutas med aning angenäm mineralisk bitterhet. 90 LGP 2008 Dönnhoff Norheimer Dellchen Riesling
Grosses Gewächs (Nr. 95867, 415 kr) Denna enskilda vingård har en vulkanisk jordmån med skiffer och
porfyr i sina branta, terrasserade sluttningar. Läget ger viner med mycket lång lagringspotential. Vinet
har en medeldjupt gyllengult utseende följt av doftens toner av päron och citron men är fortfarande aning
sluten. Smaken är ungdomlig, koncentrerad och kraftfull med karaktär av stenar, ananas och citrus, med
välintegrerad syra och knivskarp framtoning, vilket antyder en lång lagringspotential. 93 LGP 2008
Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Grosses Gewächs (Nr. 95871, 430 kr) Vingårdsläget är
brant och sydexponerat med grå skiffer i den vulkaniska jordmånen, planterad med 60-åriga vinrankor,
vilkas små klasar med små druvor ger bra balans mellan skal och must samt lågt skördeuttag. Vinet har
ett medeldjupt, gyllengult utseende och stram doft av ananas, citron och lime med inslag av mineral.
Smaken är koncentrerad, ren och rak med härlig mineralitet, citrusfrukt och ananas, balanserande på
tåspetsarna med lång, elegant eftersmak som avslutas med en smekning av eterisk karaktär. 95 LGP För
mer information se Livets Goda # 42 eller gå in på www.origowine.se

