BASSERMANN-JORDAN ESTATE RIESLING TROCKEN
2018
Art. nr BJ0102
Pris 99,00 kr exkl. moms
Storlek 375 ml
Producent Bassermann-Jordan
Ursprung Pfalz, Tyskland
Varukategori Vita torra viner

Förslutning Skruvkork
Druvor Riesling 100%
Alkoholhalt 12%
Totalsyra 7,6 g/l
Restsocker 6,6 g/l
Sortiment Restaurang

Karaktär Nyanserad, fruktig doft med en tydlig mineralton, inslag av citrus och gröna äpplen. Torr,
mycket frisk och fruktig, aromatisk smak med inslag av mineral, gröna äpplen, lime och persika.
Tillverkning Efter skörden pressades druvorna varsamt och musten fick därefter jäsa på
temperaturkontrollerade rostfria ståltankar.
Lagring Vinet har lagrats i 6 månader på sin jästfällning.
Passar till Som aperitif eller till rätter med fisk, skaldjur eller kyckling.

Om producenten
När Peter Jordan 1718 började odla vin i Deidesheim i Pfalz kunde han inte ana att han grundade en
dynasti som 300 år senare skulle jubilera som en av Tysklands mest namnkunniga vinproducenter,
hyllade världen över.
Vägen dit visar på generationer av nyskapare som steg för steg la grunden till det nuvarande
världsryktet för Basserman-jordan. Den som stod för de första och mest omvälvande
nymodigheterna var Peter Jordans son Andreas som började med att separera de olika
druvsorterna åt vid vinifieringen. Han drog upp stockar från mindre lyckade sorter och satsade på
Riesling och Traminer. Han byggde murar som skyddade vingårdarna och han var den förste som
satte ut namnet på de enskilda vingårdarna och kunde därmed ta bättre betalt än sina grannar.
Andreas Jordan köpte på sig mer vinmark och han blev legendarisk med en av de bästa årgångarna i
släktens 300-åriga historia, 1811. Några flaskor finns fortfarande kvar i familjens källarvalv och är i
utmärkt kondition!
En sentida kvinnlig ättling, Andrea Jordan gifte sig i slutet av 1800-talet med Emil Basserman vilket ledde till namnet Basserman-Jordan, eller
Weingut Geheimerrat Dr von Basserman-Jordan, som det fullständiga namnet lyder.
Idag förfogar Basserman-Jordan över 49 hektar ekologiska vinodlingar med fler än 20 enskilda vingårdslägen, inklusive de toppklassade
Hohenmorgen, Kirchenstück och Jesuitengarten. De flesta vinerna är vita och mer än 85% av arealen är planterad med Riesling. Resten fördelas
mellan en handfull andra vitvinsdruvor, och en mindre mängd druvor för rött vin, främst Spätburgunder, Merlot och Cabernet Sauvignon.
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