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Schloss Reichartshausen Riesling "monopole"
Rheingau

Årgång

Schloss Reichartshausen är en av de äldsta vingårdarna i Rheingau.
Den planterades av munkarna på Kloster Eberbach. Sedan familjen
Ress tog över slottets vingårdar i början av 1900-talet förvaltar man en
lång tradition av att odla Riesling av toppkvalitet.

2017
Alkohol

10% vol

— Mattias Németh
DRUVOR
Riesling
TILLVERKNING/ODLING
Vingårdarna omkring Schloss
Reichartshausen är helägda av
Balthasar Ress, så kallade ”Monopole”.
Schloss Reichartshausens odlingar
tillhörde det berömda Kloster Eberbach
från 1200-talet fram till början av 1900talet då familjen Ress köpte marken.
Balthasar Ress följer klostrets gamla
tradition att endast odla Riesling på
ägorna som med sin sandiga lössjord
producerar koncentrerade viner med
skarp syra.
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Druvorna skördas vid perfekt mognad
och får spontanjäsa av egen kraft och
utan utomstående påverkan. Efter
jäsningen som sker på
temperaturkontrollerade ståltankar får
vinet mogna i flera månader på sin
fällning.
KARAKTÄR
Vinet har en frisk och sval ton av citrus,
gröna äpplen och syrlig frukt med
mineralsälta. Den svala, syrliga frukten
återkommer i smaken som har toner av
citrus och kiwi med örtiga inslag. Syran
är läskande skarp men balanserad av
den påtagligt, fräscha frukten.
Med reservation för ändringar

gastrodev.se

PASSAR TILL
Passar utmärkt till salta skaldjur som
färska räkor och havskräftor naturell
eller till eleganta fiskrätter med
vinsås.
OM PRODUCENTEN
Familjen Ress är en gammal ätt som
etablerade sig som slaktare i
Hattenheim på 1800-talet. 1870
startade Balthasar Ress hotell och
restaurangverksamhet i staden och
strax därefter köpte han familjens
första vingårdar för att producera vin
till sina egna restauranger. Här
startade vinhusets tradition att märka
de bästa egna husvinerna till ”Von
Unserm” (vårt eget), ett vin som
fortfarande produceras. Genom
historien har generationer av familjen
Ress utvecklat och köpt till
vingårdslägen som idag drivs av
Christian Ress som utvecklat
familjeföretaget till ett vinhandelshus
med både egen produktion och
négociantverksamhet. Samtliga
Balthasar Ress vingårdar är ekologiskt
certifierade sedan 2019.

