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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 10, 2019 - Toppviner från Tyskland 

Hej, 

 

Väljer du ofta ett tyskt vin? Det tycker jag att man ska göra. Här finns både 

vita och röda av mycket bra kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Det 

finns en förening för tyska premiumproducenter - VDP - vilket står för 

Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Är du inte bra på tyska så räcker 

det att komma ihåg deras symbol, vilken finns på flaskhalsen. Ser man 

denna stiliserade örn på en flaska så kan man vara säker på att det är ett 

utmärkt vin. 

 

Vi var två dagar på ett event där de nya årgångarna, 2017 för röda och 

2018 för vita, presenterades. Framför allt visade man upp sina toppviner, 

som kallas Groβes Gewächs. Detta motsvarar Grand Cru i Frankrike, och 

vinerna kommer från små, noga avgränsade vingårdslägen, med de allra 

bästa mikroklimaten. 

 

I första hand tänker man väl på Riesling när man pratar om tyska toppviner. Producenten Wegeler 

gör Geheimrat J Nr 96131 Riesling Spätlese Trocken för 249 kronor. Det är ett utmärkt vin av hög 

klass, med bra syra, frukt och komplexitet. Eftersom det kostar 25 Euro i Tyskland så är 249 kronor 

ett fyndpris på Systembolaget. Till vardags väljer man Weingüter Wegeler Nr 71513 Riesling 

Rheingau Charta för 119 kronor, ett ungt, friskt vin med bra Rieslingkaraktär. Högre i pris och 

kvalitet ligger Juliusspital Nr 99490 Würzburger Stein Riesling Grosses Gewächs för 379 kr. Det 

är ett helt lysande vin med stor Rieslingdoft med blommor, parfym och honung. Smaken är ung med 

dominerande syra, vilket gäller 2017 som vi provade. 2016 är den årgång som (enligt hemsidan) 

finns på Systembolaget, så den blir lite mjukare. Mycket bra är även Leitz Berg Schlossberg 

Ehrenfels Nr 92334 för 349 kronor. Det har lite tanniner, så det är ett utpräglat matvin. 

 

Även Silvaner kan ge lysande viner, framför allt från de bästa lägena i Franken. Silvaner har alltid 

mildare syra är Riesling, så dessa viner passar till lättare rätter. Relativt billigt är Würzburger Nr 

71413 Silvaner Trocken för 185 kronor. Det har mild Silvanerdoft med vita blommor, knappt 

medelhög syra och mild smak med ananas, vax och gula äpplen. Vill du öva på Silvaner inför prov 

eller tävlingar så är det här ett bra exempel på hur druvan smakar. 
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Bland halvöta och söta vita viner gillade vi Zilliken Nr 91266 Rausch Riesling Spätlese för 310 

kronor. Det har stor smak med persika, honung och gul frukt. Det har rätt hög syra som balanserar 

sötman, så det blir inte klibbigt. Det blir perfekt till jordgubbar eller annan frukt med lättvispad 

grädde. 

 

Röda viner görs också en hel del. De bästa görs på Späturgunder, Blauburgunder eller Früh-

burgunder, som alla är varianter eller mutationer av Pinot Noir. Dessa druvor trivs i lite svalare 

klimat, så vädret i Tyskland passar dem prima. De flesta vi provade finns inte i Sverige, men August 

Eser Nr 73424 Mittelheim St. Nikolaus Spätburgunder Trocken kan man köpa för 223 kronor. 

Det här dricker man, som alla Pinot Noir/Spätburgunder, till lite lättare rätter. Själv gillar jag att laga 

ankbröst, men även fläsk, kyckling och kalv med inte för starka tillbehör går bra. Välj gärna tillbehör 

med syra, som apelsinsås, plommon, äpplen eller en vinbärsgele, för det gifter sig bra med syran i 

vinet. 

 

Rekommenderade drycker: 

Typ Vin Pris 

Vitt torrt av 

Riesling 

Weingüter Wegeler Nr 71513 Riesling Rheingau Charta 119 

Geheimrat J Nr 96131 Riesling Spätlese Trocken 249 

Juliusspital Nr 99490 Würzburger Stein Riesling Grosses Gewächs 379 

Leitz Berg Schlossberg Ehrenfels Nr 92334 349 

Vitt torrt av 

Silvaner 

Würzburger Nr 71413 Silvaner Trocken 185 

Vitt sött Zilliken Nr 91266 Rausch Riesling Spätlese 310 

Rött August Eser Nr 73424 Mittelheim St. Nikolaus Spätburgunder 

Trocken 

223 

 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 


