BASSERMANN-JORDAN DEIDESHEIMER
KIESELBERG RIESLING TROCKEN 2018
Art. nr 76166
Pris 234,10 kr exkl. moms
Storlek 750 ml
Producent Bassermann-Jordan
Ursprung Pfalz, Tyskland
Varukategori Vita torra viner

Druvor Riesling
Alkoholhalt 13,5%
Totalsyra 7,3 g/l
Restsocker 5 g/l
Sortiment Systembolagets beställning

Karaktär Elegant, fruktig doft med inslag av mineral, kryddor, honung, persika och gröna äpplen.
Nyanserad, mycket frisk och fruktig, torr smak med inslag av citrus, vita persikor, äpplen, kryddor
och en fin mineralton. Lång, nyanserad eftersmak.
Passar till Som aperitif eller till rätter med fisk, skaldjur eller kyckling.
Information Kieselberg är beläget väster om byn Deidesheim på sluttningen av Haardt och finns för
första gången omnämt år 1234 som Causelberg. Jordmånen är grusig med kornig sand och hela
vingården är belägen på en liten platå. Vinerna här blir mycket finstämda och eleganta med
nyanserade toner av äpple och persika.

Om producenten
BASSERMANN-JORDAN LEGENDARISKA NYSKAPARE I
PFALZ
Anrika Bassermann-Jordan i Pfalz har lett utvecklingen i sin del av vinvärlden ända sedan starten
1718 och har ständigt legat i framkant när det gällt att förnya allt från odling till regelverk.
Kombinationen av fin tradition och djärvt nytänkande har givit Bassermann-Jordan en välförtjänt
plats bland världens allra främsta producenter.
Peter Jordan grundade den dynasti som under mer än 300 år skapade världsryktet. Han och hans
ättlingar införde nymodigheter som att separera de olika druvsorterna vid vinifieringen, sortera ut
sämre sorter och satsa på bland annat Riesling. De byggde också murar runt vingårdarna för att
skydda dem, förvärvade mer mark och och att lyfte fram de enskilda vingårdsnamnen.

Toppklassade ekologiska vingårdar
I dag äger Bassermann-Jordan 49 hektar ekologiskt skötta vingårdar med vingårdsspecifika lägen där en tredjedel är toppklassade som
Hohenmorgen, Kirchenstück, Jesuitengarten och Ungeheuer. Merparten av odlingarna består av Riesling, men man satsar även på andra tyska
och internationella druvklassiker. Fokus ligger på utjästa viner med hög fruktsyra och tydlig druvarom, men man visar också mästerskap med
ädelsöta rariteter.
Bassermann-Jordan var en av grundarna bakom odlarorganisationen VDP (Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter) som var en
protest mot dåliga massviner. Idag har den närmare 200 medlemmar och har inneburit ett kraftigt kvalitetslyft med bl a miljövänlig odling och
minskat skördeuttag. Man har också skapat nya klassificeringar som Gutswein (enklare viner från egendomen), Ortswein (viner från en specifik
by), Erste Lage (vingårdsviner) och Grosses Gewächs (Grand Cruviner).
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