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Niederösterreich
NIEDERÖSTERREICH ÄR MUNSKÄNKARNAS VINORT 2015. OMRÅDET
ÄR ÖSTERRIKES STÖRSTA VINREGION MED VINGÅRDAR SOM TILL
STÖRSTA DELEN FÖLJER FLODEN DONAUS LOPP.
TEXT: Jan Rosborn Foto: Jan Rosborn, ÖWM & vinproducenterna

Vinregionen Niederösterreich omfattar åtta
vindistrikt. De mest kända är Wachau, Kamptal
och Kremstal som presenteras närmare i egna artiklar. De övriga är Weinviertel, Wagram, Traisental, Thermenregion och Carnuntum som alla
på senare tid har höjt sin kvalitet. Dem tittar vi
närmare på nedan.
Österrike är ett litet vinland, men med en
famgångsrik vinindustri tack vare en stark egen
identitet där nationaldruvan grüner veltliner utgör 29,5 procent av arealen. Totalt producerar
Österrike från 46 000 hektar mindre än en procent av världens vin och med en stark inhemsk
efterfrågan går bara 25 procent på export. Så det
är inte med stora volymer utan för högklassiga
viner av främst grüner veltliner och riesling man
blivit internationellt kända.
I Niederösterreich är grüner veltliner ännu
mer dominerande och står för hela 44 procent
av vingårdarna. Druvsorten som nästan inte alls
odlas utanför Österrike kan leverera allt från lätta friska viner avsedda att drickas unga till riktigt

Vinodlingar i byn Falkenstein i Weinviertel.
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Fakta Niederösterreich
27 128 ha vingårdar
Mest odlade druvsorter
GRÖNA DRUVOR
Grüner veltliner
11.873 ha
Riesling
1.538 ha
Müller-Thurgau
1.392 ha
Welschriesling
1.346 ha
Pinot blanc
867 ha
Chardonnay
460 ha
BLÅ DRUVOR
Zweigelt
Blauer portugiser
Blauburger
St Laurent
Pinot noir

3.328 ha
1.593 ha
701 ha
348 ha
271 ha

högklassiga kraftpaket som vinner på lång lagring. Dessutom används den som basvin till sekt
och det görs även mindre mängder av högklassiga botrytisviner. Precis som med riesling speglar
druvan också sin terroir med eleganta kryddiga
mineraltoner från granit- och skifferjordar och
mera kryddiga och fylliga viner från löss-, kalkoch lerjordar.
Grüner veltliners ursprung var länge oklart
men idag anses den vara en naturlig korsning
av traminer och den nästan okända druvan St.
Georgen som man hittat i Burgenland. Oavsett
det var den bara en druva bland många andra tills
professor Lenz Moser på 1950-talet introducerade ”Hochkultur”. Ett uppbindningssystem
som gav god avkastning trots lägre arbetsinsats
och passade grüner veltliner perfekt. Sedan dess
är det Österrikes mest odlade druva även om arealen gått ner något på senare år. För mig är druvans kännetecken främst en fin vitpepparkryddighet och en grapefruktliknande fin syrlighet.
Riesling inte alls en lika dominerande druva i

Christoph Körner driver Weingut Dürnberg.

Österrike som i Tyskland och står bara för drygt 4
procent av den totala odlingsarealen. Trots det är
den väldigt viktig genom att en stor del är planterad i de allra bästa vingårdarna i framförallt Wachau, Kremstal och Kamptal. Resultatet är ofta
lysande och kan mäta sig med de allra bästa torra
rieslingvinerna i världen.
Produktionen av röda viner har ökat i Österrike under senare år och idag är 35 procent av
odlingarna blå druvor. Det mesta finns dock i
Burgenland som gynnas av ett lite varmare klimat.
Österrikes mest odlade blå druva är zweigelt som
skapades 1922 när professor Zweigelt korsade
sankt laurent och blaufränkisch. De två föräldrarna till zweigelt är också viktiga som egna druvor
tillsammans med allt bättre pinot noir.
Weinviertel
I nordöstra hörnet av Österrike ligger distriktet
Weinviertel som gränsar till både Tjeckien och
Slovakien. Med 13 356 hektar är det Österrikes
volymmässigt största vindistrikt. Trots det dominerar inte vinodlingen landskapet på samma sätt
som i till exempel Wachau eller Kamptal. Istället
är det här en omfattande allmän jordbruksbygd
där vinodlingen är koncentrerad till vissa områden.
I den västra delen, runt den historiska staden
Retz med sin labyrint av underjordiska vinkällare,
görs både vita och röda viner med bra kvalitet. Den
kanske främsta producenten här är Phillip Zull i
Schrattental vars toppviner är Grüner Veltliner
Äussere Bergen och Riesling Innere Bergen som
även kompletteras av en utmärkt pinot noir. Hög
klass håller också Schlossweingut Graf Hardegg i
Seefeld-Kadolz precis intill gränsen mot Tjeckien.
Slottet som har 35 hektar vingårdar gör förutom fin grüner veltliner och riesling även några
mera ovanliga viner som en högklassig viognier
som bara går under namnet ”V”, eftersom det
inte är en godkänd druvsort. Ännu mera ovanlig
men mycket god är en merlot som tillverkas enligt
portvinsmetoden och kallas Forticus.
En annan fin producent är Ewald Gruber i
Röschitz som inte bara gör viner från egna vingårdar utan också från dem som tillhör Schloss
Maissau och Stift Altenburg. Fokus ligger på grüner veltliner men även riesling och chardonnay
håller utmärkt kvalitet.
Den nordöstra delen av Weinviertel, som också

brukar kalllas Veltliner Land, är viktig för basvin
till sekt men här finns också ett antal riktigt bra
producenter. Weinrieder i Poysdorf är ett utmärkt
exempel där Friedrich Rieder inte bara gör rena
friska klassikviner utan också en del riktigt smakrika och lagringsbara grüner veltliner-, weissburgunder- och rieslingviner från sina 20 hektar vingårdar. I närliggande Falkenstein hittar vi Dürnberg
som trots att det startades som ett hobbyprojekt
så sent som 1988, idag är ortens största vinfirma
med 54 hektar vingårdar vars viner till största delen går på export. Bäst är några smakrika cuvéer
på bland annat chardonnay, weissburgunder och
grauburgunder som jäst och lagrats på större fat,
men även riesling och grüner veltliner håller hög
klass. Dessutom har man en trevlig heuriger (vinutskänkningsställe) i det som förr var en gammal
smedja.
I Weinviertel Süd som ligger närmare Wien
har man ett något varmare klimat. Här har R & A
Pfaffl i Stetten sedan länge bevisat att man tillhör
de allra bästa vinproducenterna i hela Österrike.
Faktum är att man var en av de första i Weinviertel
som buteljerade riktigt seriös grüner veltliner. Idag,
med 75 hektar vingårdar spridda i de södra delarna
ända ner till huvudstaden, gör man lika fin riesling,
weissburgunder, chardonnay och till och med sauvignon blanc. Dessutom imponerar man med ett
intressant och brett sortiment av röda viner.
Den lokala ursprungsbeteckningen Weinviertel
DAC står för distriktets typiskt kryddiga grüner
veltliner och kan även ha tillägget Reserve.
Förr i världen var Weinviertel mest känt för
stora volymer av lättdruckna viner. Idag har
det utvecklats till ett intressant vinområde med
många fina viner som dessutom oftast har väldigt
humana priser.
Wagram
Det här vindistriktet sträcker sig längs Donau
nästan ända från staden Krems ner till Klosterneuburg strax utanför Wien. Det hette tidigare
Donauland men istället för att namnmässigt kunnat ligga var som helst längs floden har distriktet
nu fått namnet Wagram efter en stad i området.
Särklassigt viktigast i Wagram är grüner veltliner,
men även andra druvor som riesling, zweigelt, pinot
noir och den lokala specialiteten roter veltliner odlas med framgång.
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Distriktet har idag 2 451 hektar vingårdar med
framförallt lössjordar som ibland också har inslag
av grus. Det är här i de mjukt kulliga lössterrasserna som grüner veltliner utvecklar sin typiskt
kryddiga vitpepparkaraktär. Det mesta av distriktets vingårdar ligger på norra sidan av Donau en bit
ifrån floden. Här hittar vi högklassiga producenter
som Bernhard Ott i Feuersbrunn vars 32 hektar
vingårdar till hela 90 procent består av grüner veltliner. Toppvinerna Grüner Veltiner Rosenberg och
Spiegel är strama och karaktärsfulla och bör lagras
ett antal år för att utvecklas till fullo. Ett annat intressant vin är naturvinet Grüner Veltliner Qvevre
som jästs och lagrats med skalkontakt i nergrävda
amforor från Georgien i sex månader. En trevlig
detalj är att man här också kan få en provning på
svenska med Kerstin Rytther som tidigare arbetade
hos deras importör i Sverige.
Franz Leth i Fels tillhör de vinodlare som verkligen har etablerat sig i Sverige. Hans Grüner
Veltliner och Duett ligger i Systembolagets fasta
sortiment. De är dock bara basen i hans produktion.
Betydligt högre klass, men fortfarande med mycket
rimliga priser, håller hans utmärkta Grüner Veltliner Scheiben och Brunnthal. Spännande är också
att prova den fina Roter Veltliner Scheiben på en
druva som man annars inte hittar så ofta och som
trots namnet inte är släkt med grüner veltliner. Andra producenter som också visar hur bra Wagram
kan vara är Karl Fritsch i Kirchberg, Josef Ehmoser
i Tiefenthal och Anton Bauer i Feuersbrunn.
I den östra delen av distriktet på södra sidan av
Donau ligger Klosterneuburg. Här finns det österrikiska vinuniversitetet som startades 1860 och är
världens äldsta i sitt slag. Ännu längre historia har
välkända Stift Klosterneuburg som 2014 firade 900
år. Med 108 hektar är man dessutom Österrikes
största privatägda vinodlare.
Traisental
Med runt 790 hektar vingårdar är Traisental Niederösterreichs minsta vindistrikt och dessutom det
nyaste eftersom man så sent som 1995 officiellt blev
ett eget område. Här söder om Donau längs floden
Trais finns allt från granit till kalk, sand och löss.
Vinodlingarna domineras av grüner veltliner
som står för hela 60 procent av arealen, vilket är
högre än i något annat distrikt i Österrike. Klar
andra plats har riesling med tio procent och det är
också de två druvorna som sedan 2006 kan betecknas som Traisental DAC eller Traisental DAC Reserve. De övriga gröna druvorna som chardonnay,
weissburgunder, muskateller eller de blå zweigelt
och pinot noir kan enbart ange Niederösterreich
som ursprung.
I Traisental är det framförallt topproducenterna Markus Huber i Reichersdorf och Ludwig
Neumayer i Inzersdorf ob der Traisen som övertygar med rena och finessrika viner. Men det finns
många andra som också gör bra viner och dessutom ofta har trevliga heuriger. Om man vill lära
sig mer är också Schlossvinothek in Traismauer
en utmärkt adress både för att prova och köpa de
lokala vinerna. I Traisental ligger dessutom Niederösterreichs regionhuvudstad St. Pölten med drygt
50 000 invånare. Staden har dock inga vingårdar
men mycket historia och många fina byggnader
som en vacker barockkatedral.
Thermenregion
Direkt söder om huvudstaden Wien och öster om
Wienerwald ligger Thermenregion med 2 196
hektar vingårdar. I den norra delen runt Gumpoldskirchen, Pfaffstätten, och Traiskirchen är
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man mest kända för vitt vin på druvor som grüner veltliner, weissburgunder och neuburger. En
regional specialitet är också de två gröna druvorna
zierfandler (spätrot) och rotgipfler som kan vinifieras separat, men ofta säljs i en klassisk blandning under namnet spätrot-rotgipfler.
Ett klassiskt namn i Gumpoldskirchen är Schellmann. Numera har Fred Loimer från Langenlois
i Kamptal tagit över driften efter Gottfried
Schellmann, men vinerna är fortfarande mycket
lokaltypiska och fina. ”In Gumpoldskirchen” är
den traditionella blandningen av spätrot och rotgipfler. Medan ”An der Südbahn” syftar på områdets smeknamn och står för röda viner på sankt
laurent, zweigelt och pinot noir.
Välkända är också Alphart i Traiskirchen för
framförallt smakrik chardonnay och rotgipfler
Klasar med zweigeltdruvor.

Typisk kellergasse med vinkällare ingrävda i berget bakom.

DAC

- DISTRICTUS AUSTRIAE CONTROLLATUS
I Österrike har man succesivt infört ett system för att beteckna ursprungstypiska viner. Beteckningen kallas Districtus Austriae Controllatus och
förkortas DAC. Det hela påminner om AOP i Frankrike och DOC/DOCG i
Italien. Beteckningen gäller för viner av distriktens mest odlade druvsorter
och ska vara vinifierade i traditionell stil.
Den första var Weinviertel DAC för ursprungstypiskt kryddiga grüner
veltlinerviner. Efterhand har det tillkommit flera så att det idag finns nio
olika DAC. Oftast finns det två varianter - Klassik och Reserve - där den
senare står för rikare och kraftfullare viner som beroende på typ också kan
ha en mer markerad fatkaraktär. Det senast tillkomna är Wiener Gemischter Satz DAC som gäller för minst tre olika druvor som odlats och vinifierats
tillsammans.
De övriga vinerna i distrikten, på bland annat andra druvsorter, ursprungsbetecknas bara med sin vinregion som till exempel Niederösterreich eller
Burgenland. Wachau är dock ett undantag som har valt att behålla sitt eget
system för kvalitetsindelning.

som oftast lagrats på små eller stora ekfat. Karl
Alphart är dessutom med och gör vinet på traditionsrika Freigut Thallern i Gumpoldskirchen.
Johann Stadlmann som ligger i Traiskirchen
fokuserar mycket på utmärkt zierfandler som görs
i olika stilar, inklusive botrytisviner. Sortimentet
kompletteras sedan främst med weissburgunder
och rotgipfler.
Lite längre i söder och österöver vid Sooss,
Bad Vöslau och Tattendorf dominerar istället
blå druvor som zweigelt, sankt laurent och pinot
noir. Favoriten här är Johanneshof Reinisch i
Tattendorf som sedan länge levererar ett antal
olika högklassiga röda viner som oftast lagrats på
barriquer. De 40 hektaren vingårdar ligger delvis
också i Gumpoldskirchen vilket innebär ett antal
fina viner även på zierfandler, rotgipfler och chardonnay. En annan pionjär för seriösa rödviner är
Christian Fischer i Sooss och då inte bara för de
traditionella österrikiska sorterna utan också för
fin merlot och cabernet sauvignon. Självklart har
man dock även en fin Spätrot Rotgipfler Classic.
Thermenregion är ett trevligt område och tack
vare sin närhet till Wien ett utmärkt utflyktsmål.
Jag minns hur jag redan som liten besökte heuriger här tillsammans med mina föräldrar och
österrikiska vänner. På den tiden blev det dock
bara apfelsaft för mig.
Carnuntum
Det här distriktet ligger öster om huvudstaden
Wien och sträcker sig ända bort till slovakiska

gränsen. Det avgränsas i norr av Donau och i söder
av Burgenland. Området har en lång vinhistoria
ända tillbaka till romartiden och en del romerska
minnesmärken som Heidentor finns fortfarande
bevarade. Med sitt östliga läge har man ett relativt
varmt klimat som modereras av Donau och Neusiedlersee i söder. Efter att förr mest gjort vita viner
har man nu hittat sin identitet och satsar framförallt
på rött vin. Den viktigaste druvsorten är zweigelt,
men det finns även en del blaufränkisch, merlot och
cabernet sauvignon. Fortfande görs det dock en hel
del vita viner som också blivit allt bättre.
Det mesta av de 910 hektar stora odlingarna
ligger på kullarna runt Göttlesbrunn och Höflein, men även lite längre österut vid Prellenkirchen görs fina viner och då ofta på blaufränkisch. I den lilla trevliga staden Göttlesbrunn
hittar vi de flesta av de välkända producenterna
som Gerhard Markowitsch, Franz & Christine
Netzl, Hans & Philipp Grassl och Walter Glatzer. Tyvärr ser vi inte mycket av vinerna från
Carnuntum i Sverige, men de har ofta imponerat på mig antingen som friska och fruktiga eller
som mera kraftfulla med ekfatskaraktär.
Allra bäst är förstås att själv på plats i Österrike uppleva de olika områdena, den härliga maten och självklart också det rika utbudet av viner.
Sedan förra året har därför ÖWM – Österreich
Wine Marketing ett hjälpmedel på hemsidan
www.winetravelsinaustria.com där man enkelt
kan skapa sina egna turer med vingårdsbesök,
restauranger och övernattningar.

Väderkvarnar är en inte ovanlig syn i Niederösterreichs blandade odlingslandskap.

MUNSKÄNKEN NR 1 2015

7

ÖSTERRIKE

Kamptal
MED 3802 HEKTAR VINGÅRDAR ÄR KAMPTAL ÖSTERRIKES TREDJE STÖRSTA
VINDISTRIKT EFTER WEINVIERTEL OCH NEUSIEDLERSEE I BURGENLAND.
DISTRIKTET LIGGER NORR OM KREMS I FLODEN KAMPS DALGÅNG OCH
SKYDDAS I NORR AV WEINVIERTELS KULLIGA SKOGAR.
TEXT: Jan Rosborn Foto: Jan Rosborn, ÖWM & vinproducenterna

På dagarna ger dalens läge och vingårdarnas exponering mot söder höga temperaturer som leder till aromrika mogna druvor. Och på kvällarna
kommer svalare vindar in från Waldviertel i norr
och hjälper till att bevara syrorna. Med andra ord
perfekta omständigheter för producera riktiga
kvalitetsviner och anledningen till varför Kamptal
räknas som ett av Österrikes främsta vinområden.

är en kombination av vinothek, informationsställe
för Weinstrasse Kamptal och allmän turistbyrå.
Helt enkelt ett perfekt ställe för all typ av information om området och här går det till och med
att hyra cyklar för en rundtur i vingårdarna. Andra
välkända mindre vinorter är Zöbing, Gobelsburg
och Kammern som numera alla tre har inkorporerats i staden Langenlois.

Den viktigaste orten är Langenlois, som med
2 200 hektar är den stad i Österrike som har mest
vinodlingar. Den trevliga lilla staden har 7 500 invånare och det sägs att runt 800 är druvodlare så
det är verkligen en ort som präglas av vinet. Mitt
inne i staden vid Kornplatz ligger Ursin Haus som

Öster om Langenlois nära gränsen till Weinviertel ligger Strass im Strassertal som också är en
betydande vinort med 570 hektar vingårdar och
ett antal riktigt bra producenter. Nästan hälften av
vingårdarna här är planterade med grüner veltliner
och till de främsta räknas Gaisberg, Wechselberg

Loisium, spektakulärt vinmuseum och vinanläggning på samma gång.
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och Hasel. Inne i orten finns ett litet Weinbauund Fassbindereimuseum som också inrymmer
Vinothek der Strassertaler Winzer som är helt
inriktat på de lokala vinerna.
Vinodlingen i Kamptal domineras av grüner veltliner som står för nästan halva arealen och trivs inte
minst på de sandiga lössjordarna i området med
toppvingårdar som Lamm, Käferberg, Renner,
Loiserberg och Grub. Stilmässigt varierar vinerna
mycket och det finns allt ifrån friska och kryddiga
till riktiga kraftpaket som ibland lagrats på ek.
I Kamptal finns bara 359 hektar med riesling.
Trots det är det en mycket viktig druva som står

för många av distriktets allra bästa viner. Som en
av Österrikes främsta vingårdar räknas Zöbinger
Heiligenstein, där den unika jordmånen består
av 270 miljoner år gammal vulkanisk sandsten
som skiljer sig helt mot Kamptals övriga odlingar. Här är riesling den förhärskande druvsorten
och vinerna är kända både för sin intensitet och
lagringsduglighet. För att få en känsla för vingården rekommenderas att åka upp genom skogen på
baksidan av berget till ett utsiktstorn med fantastisk utsikt över omgivningarna. Andra välkända
vingårdar för riesling är Steinmassel, Gaisberg,
Steinhaus, Spiegel och Seeberg. Kompletterande
gröna druvor är främst pinot blanc och chardonnay,
men det odlas också mindre mängder av ett stort
antal andra druvsorter.

Utsikt över Zöbinger Heiligenstein.

Även om Kamptal främst är ett vitvinsområde så
odlas det blå druvor i drygt 20 procent av vingårdarna. Särklassigt mest odlad är zweigelt, men det
finns också en del sankt laurent och pinot noir som
ger fina viner. Det mesta av de blå druvorna odlas i
den västra delen av Kamptal där det är lite varmare på nätterna och jordmånen består av lera, grus
och lite löss. Stilmässigt är det oftast mer fokus på
elegans än kraft.

Fakta Kamptal
3802 ha vingårdar

Sedan 2008 finns ursprungsbeteckningen Kamptal DAC där vinerna enbart kan vara gjorda på
antingen grüner veltliner eller riesling. Många
säljs som Klassik med en friskare fruktig karaktär
medan Reserve står för de fylligaste och kraftfullaste vinerna som också kan ha mindre inslag av
ek- eller botrytis. Vindistriktets övriga viner säljs
enbart med ursprunget Niederösterreich.

Mest odlade druvsorter
GRÖNA DRUVOR
Grüner veltliner 1.815 ha
Riesling
359 ha
Müller-Thurgau
288 ha
Pinot blanc
83 ha
Chardonnay
79 ha

I Kamptal finns självklart några topproducenter
som måste presenteras närmare. Med 75 hektar
vingårdar hör Bründlmayer både till de största och
allra bästa i Kamptal, för att inte säga i hela Österrike. Den ödmjuke och alltid vänlige Willi Bründlmayer var en föregångare i den generation som
på 80-talet tog över sina föräldrars vinegendomar.
Genom åren har vingodset utvecklats och har
sedan länge ett brett sortiment där allt från Grüner Veltliner Leicht & Trocken till de kraftfullare
lagringsvinerna är säkra köp.
I vingårdarna dominerar grüner veltliner med
en tredjedel av arealen och vinerna från Käferberg,
Lamm, Loiser Berg och deras Alte Reben är alla
mycket fina exempel på vad druvan kan prestera.
Näst viktigast är riesling och de allra främsta vinerna kommer från vingården Heiligenstein där
man äger hela 12 hektar. Från de äldsta lågavkastande stockarna, med en snitt ålder på 45 år och
delvis är upp till 70 år gamla, kommer klassikern
Zöbinger Heiligenstein Alte Reben. Drygt en
tredjedel av vinstockarna har en annan uppbindning där druvorna blir till Riesling Heiligenstein
Lyra som håller samma utmärkta kvalitet. Ytterligare en toppriesling kommer dessutom från
vingården Steinmassel. Andra högklassiga viner är
fatlagrad chardonnay och grauburgunder.

BLÅ DRUVOR
Zweigelt
543 ha
Blauer portugiser
92 ha
Blauburger
69 ha
Sankt laurent
47 ha
Pinot noir
42 ha

Eftersom Willis franskfödda fru Edwiges favoritvin var champagne beslöt han sig för att även
göra sekt enligt den traditionella metoden på

Willi Bründlmayer.

huvudsakligen chardonnay och pinot noir. Idag
tillhör det definitivt Österrikes allra bästa mousserande viner. Dessutom har Willi några ovanligt
bra röda viner som Pinot Noir Dechant, men i
mitt tycke kan de ändå inte riktigt konkurrera
med hans riesling och grüner veltliner som håller
världsklass.
Mitt i Langenlois ligger också Heurigenhof
Bründlmayer. Även om inte familjen själva driver
restaurangen är det ett trevligt ställe för en måltid och lite vinprovning. Alla Bründlmayers viner
serveras nämligen glasvis och dessutom kan man
köpa dem till samma pris som på egendomen.
Strax söder om Langenlois ligger det vackra barockslottet Schloss Gobelsburg som ägs av Stift
Zwettl, ett cistercienserkloster i Waldviertel cirka
60 kilometer från Gobelsburg. Klostret hade
ända sedan 1171 ägt omfattande vingårdar i
både Gobelsburg och Kammern och för munkarna var vinproduktion en viktig sysselsättning
och inkomstkälla. Sedan 1996 arrenderas slottet
av Michael Moosbrugger som med en kombination av tradition och nya metoder gjort det till en
av områdets främsta producenter. I den historiska
slottskällaren har man idag ett välutrustat modernt
vineri där Michael vinifierar de viner som ska
betona frukten på rostfria tankar. De viner som
ska visa maximal lägeskaraktär jäses och lagras
däremot på stora ekfat så kallade ”Doppelstück”
på 2500 liter gjorda av lokal österrikisk ek från
Manhartsberg. I Sverige är Schloss Gobelsburg
väl representerade med en grüner veltliner och en
riesling som dock till största delen är gjorda på
inköpta druvor. Bäst är självklart vingårdsvinerna
som Grüner Veltliner Lamm, Renner och Grub,
samt Riesling Heiligenstein och Geisberg som
man gärna ska hålla utkik efter.
Strax norr om Langenlois ligger Weingut Loimer
som idag har runt 60 hektar vingårdar som sedan
2006 sköts helt biodynamiskt. Egendomen står
ut i landskapet genom en modernistisk svart kub
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som Fred Loimer låtit bygga över de 150
år gamla källarna. När Fred tog över familjeegendomen på 90-talet tog han ut svängarna ordentligt och gjorde bland annat ordentligt ekad grüner veltliner. Numera har
han sansat sig och ledordet är respekt för
allt vad vingårdarna och naturen ger. Resultatet är välbalanserade och karaktärsfulla viner
där de olika vingårdarnas jordmåner och andra
omständigheter väl återspeglas. Något som inte
minst gäller toppvinerna som Grüner Veltliner
Spiegel och Käferberg samt Riesling Steinmassl,
Seeberg och förstås Heiligenstein. Med sina stilrena etiketter är vinerna från Loimer lätta att känna igen och också väl värda att köpa.

Schloss Gobelsburg.

Fred Loimer i vinkällaren.

er för högklassig grüner veltliner, medan Heiligenstein och Wechselberg Spiegel excellerar med
karaktärsfull riesling med stor lagringspotential.
Vinerna görs i en historisk 500 år gammal källare
som är nergrävd djupt in i Gaisberg.
Tillbaka i Langenlois hittar vi Hiedler som har
vingårdar i olika delar av området. Under ledning
av Ludwig Hiedler gör man utmärkta rieslingviner från gårdarna Heiligenstein, Gaisberg,
Steinhaus och lika fin grüner veltliner från Kittmannsberg, Thal och Spiegel. Med det lite kaxiga
namnet Maximum finns även ett par toppviner
på riesling och grüner veltliner som är selekterade från de främsta vingårdarna och som Ludwig
anser är det bästa man kan prestera.
Den vackra egendomen Jurtschitsch Sonnhof
med byggnader tillbaka till 1541 ligger inne i
Langenlois och hörde tidigare till ett närliggande
fransiskanerkloster. Sedan 1868 ägs det av familjen Jurtschisch och vingårdarna har successivt
utökats till dagens 60 hektar.
Vinerna kommer från de bästa vingårdarna i
Kamptal som Heiligenstein, Loiserberg, Spiegel,
Schenkenbichl, Dechant och Tanzer och allt är
sedan 2006 biodynamiskt. I de delvis månghundraåriga och vackra källarna tillverkas vinerna i en
kombination av rostfria tankar, stora gamla ekfat
och små barriquer. Alla vingårdsvinerna jäser med
sin egen naturliga jäst och källararbetet sker på ett
traditionellt och skonsamt sätt. Få andra producenter gör så framgångsrikt vin av alla typer, allt
ifrån torra friska vita till smakrika röda samt även
några högklassiga ädelsöta.

Även Rabl ligger i Langenlois och har sedan
80-talet framgångsrikt utökat vingårdsarealen
från 20 till hela 80 hektar. Egendomen, som har
en historia tillbaka till 1750, leds idag av Rudolf
Rabl och är välkänd för ett mycket stort sortiment
av fina och rimligt prissatta viner. Den främsta serien går under namnet Vinum Optimum och omfattar normalt Grüner Veltliner Käferberg, Grüner Veltliner V.O. som är en selektion av gamla
vinstockar i olika vingårdar, Riesling Schenkenbichl och Riesling V.O. Även andra sorter som

I Kammern hittar vi Hirsch där pappa Josef har
lämnat över huvudansvaret till sonen Johannes,
men ändå fortfarande finns med i arbetet. De 30
hektaren stora odlingarna består enbart av grüner
veltliner och riesling från bland annat toppvingårdarna Gaisberg, Heiligenstein och Lamm. I
vanlig ordning brukar Heiligenstein imponera
mest, men även de andra håller utmärkt kvalitet.
Johann Topf i Strass är ett annat säkert kort med
46 hektar i bland annat tre ”Erste Lage”: Offenberg, Heiligenstein och Wechselberg Spiegel.
Lössvingården Offenberg, som ligger nedanför
mer kända Gaisberg, har perfekta omständighet-

10
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Rudolf Rabl.

chardonnay, sauvignon blanc, zweigelt och pinot
noir kan också förekomma beroende på årgång.
I Langenlois finns också Steininger som förutom
att göra utmärkta vanliga viner även är specialist
på sekt. Karl Steininger har tillsammans med
dottern Eva med fint resultat satsat på att göra
druvsortsrena mousserande viner enligt den traditionella metoden. Sortimentet omfattar bland
annat grüner veltliner, riesling, weissburgunder,
traminer, muskateller och till och med zweigelt.
Det allra senaste är mousserande vingårdsviner i
form av Riesling Heiligenstein och Grüner Veltliner Steinhaus.
Förutom de här finns det många andra som förtjänar uppmärksamhet som bland annat Allram,
Arndorfer, Birgit Eichinger, Peter Dolle och
Weixelbaum som alla ligger i Strass, samt Thomas Leithner i Langenlois och Kurt Angerer i
Lengenfeld.
Ett bra sätt att lära sig mera om Langenlois och
dess omgivningar är den sex kilometer långa
Weinweg som utgår från Kornplatz i centrum
och går genom vingårdarna Dechant, Käferberg,
Steinhaus och Schenkenbichl. På olika stationer
under promenaden finns mycket information,
konstverk, utsiktsplattformar och annat intressant
som berättar om området och dess viner. Dessutom finns tre ”Weinesafes” utplacerade och om
man vill kan man hyra en nyckel som kan öppna
vätskekontrollerna för provning.
Ytterligare en attraktion är Loisium som ligger
på en kulle mitt ute i vingårdarna direkt norr om
staden. Det är en kombination av museum och
vinanläggning som definitivt placerat Langenlois
på turistkartan. Redan på håll när man närmar
sig den spektakulära mönstrade aliminiumkuben,
som ritats av den amerikanske stjärnarkitekten
Steven Holl, inser man att det är något speciellt.
Rundturen börjar ute i vingårdarna och går sedan via 15 olika stationer genom vindlande gamla
källare och en modern vinanläggning innan man
slutligen kommer fram till ett vinothek med ett
stort utbud av viner från området.
Direkt intill ligger dessutom ett vin & spahotell
i stram modern stil där man förutom övernattning, god mat och fina viner erbjuder alla sorters
vinterapi. Den finns med andra ord många anledningar att bekanta sig närmare med Kamptal.

Kremstal
VINDISTRIKTET KREMSTAL LIGGER RUNT DEN HISTORISKA STADEN KREMS SOM ÄR
MER ÄN 1000 ÅR GAMMAL. DEN VÄLMÅENDE STADEN ÄR ETT KULTURCENTRUM MED
MÅNGA VACKRA BYGGNADER SOM STEINER TOR SOM LEDER IN I CENTRUM, STADSHUSET, PULVERTURM, PIARISTENKIRCHE, GOZZOBURG, STADTPFARRKIRCHE SANKT VEIT
OCH DET FÖRE DETTA DOMINIKANERKLOSTRET SOM NU INRYMMER MUSEUMKREMS.
TEXT: Jan Rosborn Foto: Jan Rosborn, ÖWM & vinproducenterna

Så se till att ta en promenad i den gamla delen
av Krems. Sammanvuxet och nu integrerat med
Krems ligger i väster Stein med en rik historia
som tull- och handelsplats inte minst för vin.

anför Adelaide i Australien med fokus på shiraz
och cabernet sauvignon.
I Stein ligger också Lesehof Stagård, en egendom med svensk anknytning. Det svenska namnet kommer från Urban Stagårds svenska pappa.
Sedan 2006 driver han tillsammans med sin fru
Dominique den 13 hektar stora familjeegendomen helt ekologiskt. Bland vingårdarna hittar vi
Steiner Hund, Schreck, Grillenparz och Pfaffenberg som alla har potential att ge rena fina mineraliska viner. För den som inte bara vill prova
vinerna har man dessutom en heuriger som har
öppet under vissa delar av året och till och med
serverar en del svenskinspirerade maträtter.

Kremstals vingårdar kan delas in i tre olika områden. Vid själva staden Krems och inte minst i
Stein som gränsar direkt till Wachau, har man
framförallt branta terrasserade vingårdar med
vittrat urberg. Stilmässigt påminner vinerna om
dem från Wachau och visar ofta fin elegans och
mineralitet.
Öster om Krems, lite längre från Donau, ligger
Rohrendorf och Gedersdorf där vinodlingen sker
på djupa lössterasser. Inte minst grüner veltliner
härifrån har en rundare opulentare karaktär. På
den södra sidan av Donau ligger Stift Göttweig
högt upp på ett berg och nedanför hittar vi vinorter som Furth, Palt, Krustetten och Hollenburg
med några riktigt bra vinfirmor.
Sedan 2007 finns Kremstal DAC för distriktstypiska grüner veltliner- och rieslingviner. Antingen
som Klassik eller som Reserve i en fylligare och
rikare stil med krav på minst 13 procent alkohol.
Övriga viner från Kremstal säljs enbart med ursprungsbeteckningen Niederösterreich.
En av områdets toppar är Salomon Undhof i
Stein som startades 1792 när familjen tog över ett
före detta capucinerkloster. Idag är det den sjunde
generationen i form av Bertold Salomon, tidigare
chef för Österreich Wein Marketing, som med
framgång driver egendomen. Mer än hälften av
firmans 30 hektar är planterade med riesling som
kompletteras med grüner veltliner och en aning
traminer och gelber muskateller. De klassiska
eleganta och långlagringsbara vinerna kommer
framförallt från vingårdarna Pfaffenberg, Steiner
Kögl, Lindberg och Wachtberg. Salomon Undhof gör bara vita viner och det är kanske därför
som Bertold även har skapat en vinegendom ut-

Fritz Miesbauer.

Stadt Krems är en klassisk vinegendom som ägs
av staden Krems. Egendomen grundades genom
donationer av vingårdar under medeltiden och
avkastningen på den tiden användes bland annat
för att bekosta ett sjukhus. Efter en period med
lite varierande kvalitet anställde man 2003 Fritz
Miesbauer som tidigare gjort succé som vinmakare på Domäne Wachau. Sedan dess har ett dynamiskt team fått ny fräschör och friskhet i vinerna med hjälp av en helt moderniserad vinkällare.
Weingut Stadt Krems odlar 31 hektar och mer
än 95 procent av druvorna är riesling och grüner
veltliner. Direkt öster om staden dominerar lössjordar i vingårdarna Weinzierlberg, Sandgrube
och Gebling. I den västra delen av staden gränsande till Wachau sker odlingen istället på smala,
branta urbergsterrasser och här hittar man vingårdarna Pfaffenberg, Grillenparz, Wachtberg,
Kögl och Kremsleiten. Resultatet är högklassiga
och ursprungstypiska viner som återigen tillhör
de allra främsta i Kremstal.
Områdets stora kooperativ är Winzer Krems
med tillgång till medlemmarnas 990 hektar vingårdar. Det breda sortimentet varierar självklart
i kvalitet men de bästa vinerna, som säljs med
namnet Kellermeister Privat och med enskilda
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vingårdsnamn som Kremser Wachtberg
eller Pfaffenberg, är utmärkta. Winzer
Krems har också ett stort lager med gamla
viner och det finns fortfarande möjlighet
att köpa flaskor ända tillbaka till 1946 för
högst rimliga priser. Dessutom har man
vid den nya moderna vinanläggningen
skapat något som man kallar ”Wein.sinn”. En
upplevelserundtur i åtta steg där man med bland
annat ljud, ljus och 3D-film får lära sig mera om
vin och självklart avslutas det hela med en provning.
Strax norr om staden Krems vid en liten flod
som också heter Krems ligger Senftenberg. Här
hittar vi Nigl som länge varit en säker adress för
fina viner. De främsta vinerna kallas ”Privat” och
kommer från gamla stockar som i den magra
steniga jorden ger exeptionellt resultat. Numera
har Martin Nigl dessutom restaurerat ett 800 år
gammalt Lesehof till hotell och utmärkt restaurang.
En annan mycket bra producent i Senftenberg
är A & F Priodl där Franz Priodl, numera med
hjälp av barnen Patrick och Rafaela, gör högklassiga viner av främst riesling och grüner veltliner
från bland annat vingården Ehrenfels. Barnen
som är tionde generationen har dessutom släppt
fin riesling med namnet Generation X.

Stift Göttweig på sin kulle.

skapet söder om staden Krems är en sevärdhet
i sig själv med all sin kulturhistoria. Förutom de
imponerande byggnaderna har man ett bibliotek
med 130 000 böcker och manuskript och omfattande samlingar av bland annat religiösa gravyrer,
antikviteter och mynt. Sedan 2006 sköts klostrets
vingårdar av teamet bakom Weingut Stadt Krems
och görs i deras källare. Det har resulterat i en klar
kvalitetshöjning och lovar ännu mer för framtiden.
Vingårdarna omfattar 26 hektar där det framför allt
odlas grüner veltliner och riesling men även mindre
andelar chardonnay och pinot noir. De viktigaste
odlingarna ligger direkt nedanför klostret och heter
Göttweiger Berg, Gottschelle och Silberbichl.
Den i mitt tycke främsta producenten på södra sidan är annars Malat i Palt med 50 hektar vingårdar.
Den dynamiske Gerald Malat har numera lämnat
över till sonen Michael som fortsatt att göra minst
lika bra viner. Firman imponerar med ett riktigt
brett sortiment och etiketter som ”Das Beste vom
Veltliner” och ”Das Beste vom Riesling” ska tas på
allvar. De flesta vinerna är självklart gjorda på de
två druvorna, men här finns dessutom utmärkta
mousserande viner gjorda enligt den traditionella
metoden, fin chardonnay från bland annat vingården Hochrain, välgjord pinot blanc och till och
med gewürztraminer och sauvignon blanc med
klass. Dessutom är man en av de få producenterna i Kremstal där de röda vinerna imponerar. En
personlig favorit är deras Pinot Noir Reserve, men
faktum är att man även lyckas göra riktigt bra cabernet sauvignon, merlot och sankt laurent. Som

På den södra sidan av Donau finns Stift Göttweig
som är ett benediktinerkloster och grundades redan 1083. Det vackra klostret som ligger på en
kulle 449 meter över havet och dominerar land-

Fakta Kremstal
2243 ha vingårdar
Mest odlade druvsorter
GRÖNA DRUVOR
Grüner veltliner 1153 ha
Riesling
230 ha
Müller-Thurgau
146 ha
Pinot blanc
44 ha
Chardonnay
41 ha
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BLÅ DRUVOR
Zweigelt
293 ha
Blauer portugieser 36 ha
Blauburger
25 ha
Pinot noir
22 ha

grädde på moset finns det också lite högklassiga
ädelsöta viner på riesling, grüner veltliner och gelber muskateller.
En annan välkänd firma är Winzerhof Dockner i
Höbenbach med en för området stor produktion på
ungefär en halv miljon flaskor om året. Kvaliteten
är ändå utmärkt och bland det bästa brukar vara en
Riesling Privatfüllung Sepp och Grüner Veltliner
Privatfüllung Gudrun som har fått sina namn av
Josef Dockner och hans fru. Förutom för vinerna
är Dockner också kända för sin heuriger och restaurang som man öppnar då och då.
I den östra lössdominerade delen av Kremstal
är min favorit bland producenterna Mantlerhof
i Brunn im Felde. Egendomen ligger i en vacker
byggnad vid huvudgatan och har ägts av familjen i
200 år. Sepp Mantler driver ett kombinerat lantbruk
och vinodling som sköts helt ekologiskt. Vingårdarna som omfattar 14 hektar befinner sig i närliggande
Gedersdorf. De främsta gårdarna för grüner veltliner, som står för halva arealen, är Spiegel och Mossburgerin medan de bästa för riesling är Wieland och
Steingraben. Alla vinerna är mycket druvtypiska
och kända för att kunna lagras länge.
Annars är namnet Moser vanligt i den östra delen. Lenz Moser i Rohrendorf är en av Österrikes
mest välkända vinfirmor med en produktion på
mer än tio miljoner flaskor om året. Trots det har
man bara några få hektar egna vingårdar. Istället
har man tillgång till omkring 2700 hektar vingår-

Välkommen till Lenz Moser.

dar från många små odlare runt om i Österrike.
Med tanke på volymerna kan man förstås inte
mäta sig med Niederösterreichs topproducenter,
men alla vinerna är välgjorda och ofta bra köp
tack vare sina mycket rimliga priser. Bäst brukar
de ädelsöta vinerna från Burgenland vara och i
Sverige har vi ett bra exempel i form av en utmärkt trockbeerenauslese.
I Rohrendorf finns också Sepp Moser och Herman Moser som enbart gör viner från Kremstal.
Båda har runt 20 hektar vingårdar och levererar
riktigt fina grüner veltliner- och rieslingviner från
lössvingårdar som Gebling och Breiter Rain.

En annan riktigt bra vinproducent i den östra
delen är Walter Buchegger som 2006 flyttade
från Gedersdorf till en ny modern vinanläggning i Dross. Vingårdarna ligger dock kvar och
omfattar bland annat delar av Moosburgerin,
Pfarrweingarten, Gebling, Holzgasse och Tiefental.
Internationellt är inte Kremstal lika välkänt
som grannarna Wachau och Kamptal, men faktum är att här finns riktigt fina viner och mycket
intressant att upptäcka. På vägen till Langenlois
i Kamptal ligger dessutom världens antagligen
enda schnitzeldrive-in.

Vingårdar i Kremstal.
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Wachau

WACHAU ÄR INTE BARA ÖSTERRIKES INTERNATIONELLT
MEST VÄLKÄNDA VINDISTRIKT UTAN ÄVEN DET ALLRA
VACKRASTE MED SINA BRANTA TERRASSERADE VINGÅRDAR LÄNGS DONAU. OMRÅDET BLEV OCKSÅ MED
ALL RÄTT UTSETT TILL ETT AV UNESCO:S VÄRLDSARV
ÅR 2000.
TEXT: Jan Rosborn Foto: Jan Rosborn, ÖWM & vinproducenterna

Med sitt spektakulära läge vid Donau är Wachau ett utmärkt turistmål. Kombinationen av
fantastisk natur, högklassig vinproduktion, vackra
små vinorter och mängder av allt ifrån enkla vinutskänkningsställen till högklassiga restauranger
gör distriktet helt oemotståndligt.
Själva vindistriktet sträcker sig 15 kilometer
mellan städerna Melk och Krems. Trots det lilla
formatet finns det variation i klimatet. Den västra
delen runt Spitz är betydligt svalare än de östra
delarna vid Dürnstein och Loiben. På samma sätt
påverkas också resultatet av vingårdarnas altitud.
Ju högre upp desto svalare. Den dominerande
jordmånen är vad österrikarna kallar Urgestein,
det vill säga granit som vittrat och blandats med
annat vilket har gett stora lokala variationer.
Vinernas berömmelse grundar sig främst på de
dominerande druvorna grüner veltliner och riesling, men det görs även en hel del utmärkta viner
på andra druvor som weissburgunder, gelber muskateller, neuburger och chardonnay (lokalt kalllad feinburgunder). En kvalitetsfaktor är också
de månghundraåriga branta stenterrasserna som
ger perfekta omständigheter för odlingen, men
kräver minst fem gånger så många arbetstimmar
per hektar som de flackare vingårdar där man kan
utnyttja maskiner.

14

Wachau är dock inte bara välkänt för vin utan
här finns också en hel del fruktodlingar. Något
som många satsade på när vinlusen hotade vinodlingarna på slutet av 1800-talet. Idag dominerar
vinet, men fruktodlingen är fortfande viktig i de
lägre liggande delarna. Främst handlar det om
marillen (aprikoser) men även körsbär och äpplen. Resultatet kan dessutom inte bara njutas som
färsk frukt och marmelader utan även som riktigt
fina destillat och likörer. Så håll utkik efter Maril-
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lenschnaps från bland annat firmor som Holzapfel, Hellerschmid och Bailoni.
I den västra delen av vindistriktet hittar vi det
trevliga Spitz där vyn domineras av vingården
Tausendeimerberg. Namnet kommer från att det
sägs att vingården ett bra år kan producera 1000
hinkar med druvor. Förutom många vinproducenter, vinstugor och restauranger finns här ett litet
sjöfartsmuseum som visar hur viktig Donau, Europas näst längsta flod, har varit för områdets utveckling och som transportled. Förutom vinfester
firar man här i juli också Marillenkirtag när allt
tänkbart av aprikoser serveras.
Mitt i Wachau ligger Weissenkirchen som med
ortsdelarna Joching, Wösendorf och St. Michael
har 1500 invånare och distriktets största vingårdsareal. Namnet kommer från den imposanta kyrkan som är byggd i ljus sten. Här hittar vi också
Wachaus museum som kan ge ett historiskt perspektiv på området. Med sitt läge är det en bra
utgångspunkt för att utforska Wachau och det
finns gott om både övernattningsmöjligheter och
restauranger.
Efter en brant bergskam som man tar sig förbi
genom en tunnel kommer man till Dürnstein. En
liten stad som det är väl värt att ta en promenad
i bland de välbevarade gamla husen där det välkända blåvita tornet till stiftet och barockkyrkan
tillhör höjdpunkterna. Vill man dessutom kosta
på sig lite extra kan man äta eller bo på Schloss
Dürnstein.
Ovanför Dürnstein låg förr ett slott som var
välkänt för att Rickard Lejonhjärta satt fången
där 1192-1194. Dessvärre gjorde svenska trupper
ledda av fältmarskalken Lennat Torstensson det
till en ruin 1645 under 30-åriga kriget. Trots det

nivogl tvingades man ändra. Sedan länge är nu
beteckningarna Steinfeder, Federspiel och Smaragd väletablerade och idag har Winea Wachau
cirka 200 medlemmar som står för 85 procent av
vingårdsarealen.

är det väl värt att ta sig upp dit eftersom man har
en fantastisk utsikt över omgivningarna.
Direkt efter Dürnstein kommer man till Oberloiben och Unterloiben som utgör vindistriktets
östra del. Ovanför byarna ligger de branta vinbergen med toppvingårdar som Schütt, Kreutles
och Loibenberg.
Det allra mesta av vingårdarna ligger på den
norra sidan av Donau från Spitz till gränsen mot
Krems. Mitt emot Spitz finns dock en del odlingar på södra sidan och längst österut vid gränsen mot Krems ligger Mautern på andra sidan av
Donau. Där hittar vi bland annat Nicolaihof, den
kanske främsta producenten på södra sidan som
också varit en tidig föregångare när det gäller biodynamisk odling. I Mautern ligger även en av
Niederösterreichs främsta restauranger: Landhaus Bacher.
I början av 80-talet skapade de ledande vinproducenterna Franz Hirtsberger, Franz Prager, Josef
Jamek och Wilhelm Schwengler från det som nu
heter Domäne Wachau en förening kallad Winea
Wachau. Målet var att skapa ett kvalitetsregelverk
och tre vintyper som skulle underlätta för konsumenterna att veta vad som fanns i flaskorna.
Steinfeder, som står för de lättare vinerna med
maximalt 11,5 procent alkohol, har fått sitt namn
av ett fjäderliknande gräs. Federspiel, som är det
vanligaste vinet är smakrikare med maximalt 12,5
procent alkohol, har namnet är kopplat till jakt
med falkar. De allra smakrikaste och kraftfullaste
vinerna, med minst 12,5 procent men oftast runt
13,5, kallas Smaragd efter smaragdödlan som
trivs på de solvarma stenterrasserna.
De första vinerna med indelningen släpptes
1986, även om det då inte hette Smaragd utan
Honivogl, men efter protester från en fru Ho-

Smaragdödlan som gett namn till en
vintyp.

Fakta Wachau
1350 ha vingårdar
Mest odlade druvsorter
GRÖNA DRUVOR
Grüner veltliner
704 ha
Riesling
220 ha
Müller-Thurgau
86 ha
Pinot blanc
42 ha
Chardonnay
20 ha
BLÅ DRUVOR
Zweigelt
Blauer portugiser
Sankt Laurent
Pinot noir

101 ha
13 ha
12 ha
6 ha

Wachaus rykte grundar sig mycket på att man
har en väldigt hög genomsnittskvalitet på sina
viner. Men självklart finns det en grupp ikonproducenter som består av F.X. Pichler, Franz
Hirtzberger, Knoll och Prager vars namn alltid är
en garanti för viner av högsta klass.
Allra högst status har kanske F.X. Pichler i
Oberloiben med sina 18 hektar vingårdar. Numera har sonen Lucas Pichler tagit över efter
Franz Xaver, men vinerna håller fortfarande samma toppkvalitet. Från vingårdar som Dürnsteiner
Kellerberg och Loibner Loibenberg kommer grüner veltliner och riesling som inte bara kan utan
behöver lagras för att leverera. Bara namnet på
toppvinet Riesling Smaragd Unendlich säger allt.
Franz Hirtzberger har länge varit en förgrundsfigur i området och äger 20 hektar i några av de
bästa vingårdarna i Spitz. Direkt bakom deras
weingut ligger den branta vingården Singerriedl
som gett egendomen berömmelse för sin fantastiska riesling. Lika viktig, men för grüner veltliner,
är vingården Honivogl som också ger ett klassiskt
vin. Alla vinerna som numera görs av Franz junior
håller dock hög klass och ett utmärkt köp för lite
lägre pris brukar vara Grüner Veltliner Federspiel
Rotes Tor.
Weingut Knoll i Unterloiben äger delar av de
berömda vingårdarna Schütt, Loibenberg, Kellerberg, Kreutles och Pfaffenberg. De 16 hektar
stora odlingarna består till 45 procent var av
grüner veltliner och riesling som kompletteras av
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bland annat mindre mängder chardonnay, gelber
muskateller och traminer. Resultatet brukar bli ett
trettiotal olika viner varje år som alla visar varför
Knoll är en av de högst aktade producenterna.
Allra helst ska man dock hålla utkik efter egendomens viner som är märkta Vinotheksfüllung vilka
bara släpps de bästa åren och är det bästa som
Emmerich Knoll och hans son Emmerich junior
kan leverera. Om man har tid ska man dessutom
besöka den välbekanta och utmärkta restarangen
Loibenhof som släkten driver. Här håller husvinet
världsklass.
”Vom Stein zum Wein” är mottot hos välkända
Prager i Weissenkichen. Målet är att de 18 hektaren vingårdar alla ska visa så mycket som möjligt av sitt ursprung. I vingårdarna är man helt
fokuserade på det man tycker är Wachaus främsta
druvor och har 60 procent riesling och 40 procent
grüner veltliner. Toppvinerna brukar vara Riesling
Smaragd Klaus, Grüner Veltliner Smaragd Achleiten samt vinerna med beteckningen Wachstum
Bodenstein från högt belägna vingårdar. Sedan
många år leds egendomen av Toni Bodenstein,
svärson till Franz Prager som var med och grundade Winea Wachau.
Men även utanför toppgruppen finns det många
producenter som också levererar högsta kvalitet
och då ofta till lite lägre priser. Domäne Wachau
är områdets stora kooperativ som med tillgång
till 440 hektar vingårdar har mer än 30 procent
av totalarealen och producerar runt två miljoner
flaskor om året. Ofta brukar ju kooperativ innebära lite mera slätstrukna viner, men här finns trots
volymen många riktigt fina viner.
Jag rekommenderar ett besök
i deras moderna vinothek
i Dürnstein, där det finns
möjlighet att prova hela
sortimentet. Inte minst

Knoll
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restaurang i Joching med typiskt lokalt kök och
en innehållsrik vinlista där mycket går att beställa
glasvis.
Rudi Pichler i Wösendorf har ett problem. Heter
man Pichler är det lätt att hamna i skuggan av
berömda F X. Efter att ha följt Rudis vinproduktion under tjugo år kan jag dock konstatera att
kvaliteten är utmärkt och i många fall jämbördig
med F X:s. Egendomen har idag 12 hektar vingårdar och vid mitt senaste besök imponerades
jag inte minst av Riesling och Grüner Veltliner
Smaragd från gården Achleiten. Spännande att
prova var också en utmärkt Roter Veltliner Smaragd. Något som Rudi nog är ensam om att göra
i Wachau.

Rudi Pichler

intressant är chansen att jämföra viner gjorda av
samma vinmakare från olika delar av Wachau som
det svalare Singerriedl i Spitz och det varmare
Kellerberg i Dürnstein. Lite längre upp i vingårdarna ligger Domäne Wachaus Kellerschlössl. Ett
litet vackert slott i barockstil som byggdes i början
av 1700-talet och där man nu ordnar spännande
provningar och goda måltider.
Josef Jamek var en av föregångarna för högklassig torr riesling redan på 50-talet med inte minst
Ried Klaus. Idag är det hans dotter Jutta och hennes man Hans Altmann som med stöd av nästa
generation driver egendomen. Efter att ett tag
kanske svajat lite i kvalitet är man nu tillbaka i
god form. Jamek är också välkända för sin trevliga

I en sidodal vid Spitz hittar vi Viessling där bland
annat Josef Högl gör fina viner från vingårdarna
Schön och Steinertal. En intressant uppstickare är
Peter Veyder-Malberg som efter att tidigare varit
vinansvarig hos Schlossweingut Graf Hardegg i
Weinviertel nu etablerat en egen firma med riktigt kvalitetsfokus i Spitz.
Listan på riktigt fina producenter i Wachau är
lång, men några ytterligare som måste nämnas
är Alzinger i Unterloiben, Schmeltz i Joching,
Holzapfel i Weissenkirchen, Johann Donabaum i
Spitz och Tegernseerhof i Unterloiben. Alla med
viner som är väl värda att prova och dessutom att
lagra, för ett signum för de bästa wachauvinerna
är att de har fin utvecklingspotential.
En fördel i Wachau är att många producenter
ligger samlade i till exempel Loiben, Weissenkirchen och Spitz så det är lätt att till fots besöka
ett antal olika odlare. Är man dessutom intresserad av längre turer finns sedan 2010 Wachau
World Heritage Trail. En vandringsled som är
180 kilometer lång och indelad i 14 kortare delar som alla leder genom det vackra landskapet.
Klarar man alla får man dessutom en guldnål.

vinjournalen

JOSEF JAMEK
Det ser ut som en tanke; När Munskänkarna i år fokuserar extra på Niederösterreich lanserar Systembolaget fyra viner därifrån vid årets första nyhetssläpp. Två av vinerna kommer från Josef Jamek i Wachau och två från
Bründlmayer i Kamptal. Jan Rosborn presenterar Bründlmayer i sin artikel
om Kamptal på sidan 9, jag tar upp Jamek här.
Wachau är inget av de större österrikiska vindistrikten. Ändå är det ett
av de mest betydande när det kommer till gott rykte och hög kvalitet. Här
var man också tidigt ute när produktionen började svänga mot torrare viner
under andra halvan av nittonhundratalet. En av dem som visade vägen var
Josef Jamek.
Det var Josefs pappa Anton som köpte de första vingårdarna. Sonen visade
tidigt intresse för vinodling och gick på vinskola i Krems. Så småningom tog
han över egendomen och under 50-talet utökades odlingarna, bland annat
med 1,5 ha i läget Klaus vars vin sedan blivit godsets adelsmärke.
Josef var på många sätt visionär och 1960 var han först med att buteljera
ett druvrent vingårdsvin. Druvorna kom förstås från Klaus och det var enbart
riesling som gällde. Vinet var dessutom torrt och utjäst. Idag är det inget vi
höjer på ögonbrynen för men då var det revolutionerande.
Tillsammans med sin vän Claus Riedel utvecklade han även ett eget vinglas
för att hans rieslingvin skulle komma bäst till sin rätt i doft och smak. Sedan
blev det fler glas och numera är Riedel som bekant ledande när det kommer
till vinglas.
Josef såg också till att restaurera de gamla stenterrasserna i Klaus, i mitten
av 70-talet var han en av de första att installera ståltankar i vinkällaren för att
få bättre kontroll på jäsningen och de ogina år då druvorna inte nådde full
mognad rundade han av syrorna med hjälp av malolaktisk jäsning.
Tillsammans med några andra ledande vinproducenter drog han också
igång Winea Wachau Nobilis Districtus i början av 80-talet. En sammanslutning som skapade ett regelverk för torra Wachauviner med de tre kategorier
vi känner idag: Steinfeder, Federspiel och Smaragd.
2011 gick Josef bort och idag är det dottern Jutta och hennes man Hans

Altmann som driver egendomen med hjälp av nästa generation. Till sitt förfogande har man 24 hektar prima vinmark i bland annat lägena Hochrain,
Stein am Rain, Achleiten, Klaus och Zwerithaler. Ovanligt för en vinproducent i Österrike är riesling den mest planterade druvsorten. Därtill kommer
förstås grüner veltliner och dessutom lite weissburgunder, chardonnay och
gelber muskateller. På rödvinssidan odlar man zweigelt och spätburgunder.
Av månadens två nyheter från Jamek har Jochinger Berg Riesling Federspiel tilltalande fruktighet, fint mineralinslag och en bra syra som stagar upp
smaken utan att ta överhanden. Ried Liebenberg Grüner Veltliner Smaragd
är lite stadigare med bra fruktighet och den där druvtypiska pepprigheten
som kommer fram både i doft och smak. Två bra typviner från Årets vinort
2015.
Ulf Jansson

NYA VINER I FEBRUARI
Vita viner

16
=
261:T5

15
=
181:T5

14
=
141:T5

2012 Chablis Premier Cru Mont de Milieu
Domaine Billaud-Simon, Frankrike
92596, Fondberg
Avrundad, smått utvecklad doft med inslag av persika, moget
gult äpple, en hel del ek, mjuk citruston och lite mineral.
Medelfyllig, torr, fruktig och ekig smak med god början,
uppstramande mitt med framväxande, ekig strävhet, god syra
och lite kantig avslutning med ekbeska. Bra men inte direkt
ursprungstypiskt, kan lagras 5-10 år för att förhoppningsvis
smälta eken. (1080 fl)
2013 1583 Albariño de Fefiñanes
Palacio de Fefiñanes, Rías Baixas, Spanien
99311, Viña Española
Återhållen, ung doft med toner av äpple, aprikos, päron och
citrus. Medelfyllig, torr, fruktig och lite mineralig smak med
nyanserade aromer, bra syra, tilltagen längd och rent, slut med
litet mineralinslag. Tilltalande vin från Spaniens nordvästra
hörn, gott nu och de närmaste 4-5 åren. (1800 fl)
2013 Constantia Glen TWO
Constantia Glen, Constantia, Sydafrika
90486, Domaine Wines Sweden
Fruktig och ekig doft med äpple, lite örttoner, melon och
vanilj. Medelfyllig, torr, rik, fruktig smak med god kropp, bra
och balanserad syra, fin längd och småvarmt, lite ekbeskt slut.
Fatjäst vin av sauvignon blanc och semillon. (1200 fl)
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2013 Löhrer Berg Riesling Trocken
Weingut Tesch, Nahe, Tyskland
99130, Bornicon & Salming
Fruktig, ung rieslingdoft med nyanser av grönt äpple, vit
persika, lime och lite gummitoner. Torr, fint fruktig smak med
pigg attack, bra mitt med nyanserade aromer, god, saftig syra,
riktigt fin längd och rent slut med liten mineralsälta. Attraktivt
vin att dricka de närmaste 4-5 åren. (1200 fl)
2013 Bründlmayer Steinmassel Riesling
Weingut Bründlmayer, Kamptal, Österrike
95203, Vinunic
Fruktig doft med persika, äpple, gråpäron, citrus och lite
mineraltoner. Medelfyllig, torr, fruktig smak med liten sötma
i attacken, fint fruktig mitt med ännu unga aromer, fin syra,
riktigt bra längd och rent, gott slut. Smakar bra nu och flera år
till. (1200 fl)

Röda viner
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2012 Château Cambon La Pelouse
Haut-Médoc, Frankrike
90601, Carovin
Ung, fruktig bordeauxdoft med plommon, svarta vinbär,
blåbär, örttoner och ek. Medelfyllig, fruktig, ung och något
slank smak med bordeauxtypiskt sträv struktur, sammansatta
aromer och rent, lite uppstramat slut. Ursprungstypiskt vin att
dricka sådär 4-8 år framåt. (1800 fl)
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TEMAPROVNING

Niederösterreich

Niederösterreich är Årets vinort 2015 och därmed ett självklart tema för
årets första nummer av Munskänken. För dig som inte bara vill läsa utan
även praktisera, har Peter Axelsson, Johan Tarmet och undertecknad provat
igenom Systembolagets ordinarie utbud av vinortens viner. De fåtaliga röda
vinerna har vi hämtat från beställningssortimentet. Vinerna presenteras efter
druvsort.
Ulf Jansson

Grüner veltliner
Grüner veltliner är Österrikes paraddruva. Den odlas främst i Niederösterreich men finns i alla österrikiska vindistrikt och upptar nästan 30 % av
landets vingårdsareal. Beroende på växtplats, skördetidpunkt, vinifikation
och vinproducentens målsättning varierar vinerna från lätta och friska till
fullmatade och lagringsdugliga pjäser med fyllig fruktighet och inslag av ek.
Oberoende av stil brukar ändå en speciell (vit)pepprighet i doft och, framförallt, smak vara gemensam.
2013 Leth Grüner Veltliner Klassik, Niederösterreich
(4200, 81:-) Importör: Domaine Wines Sweden
Fruktig, lite kryddig doft med gult äpple, persika och vitpeppar i tonerna. Närmast halvtorr smak med mjuk början, småkryddigt mittparti med balanserad syra
och pepprig avslutning. Avrundad och tillrättalagd grüner veltliner.

2013 Tegernseerhof Loibenberg Grüner Veltliner Smaragd, Wachau
(4616, 121:-) Importör: Amka Vinimport
Öppen, fruktig doft med persika, päron, honung, grapefrukt och vitpeppar.
Medelfyllig, torr, rik, fruktig och sammansatt smak med bra kropp, riktigt fin
längd, fräsch, rätt infattad syra och pepprig avslutning med viss tyngd. Lite mer
kraft och värme som sig bör i en smaragd.
2011 Dockner Pletzengraben Grüner Veltliner, Traisental
(BS72484, 161:-, säljs i kolli om 6 fl) Importör: Tryffelsvinet
Fruktig, lite utvecklad doft med fint mineralinslag, citrustoner, persika och peppar.
Medelfyllig, torr, fruktig smak med pigg attack, nyanserad mitt med utmärkt längd,
behärskat stram syra och ren, pepprig avslutning med liten, trevlig mineralsälta. Fint
utvecklat terroirvin från kalkrik vingård där druvkaraktären hamnat i bakgrunden.
2013 Bründlmayer Langenloiser Grüner Veltliner, Kamptal
(2910, 131:-) Importör: Vinunic
Ung, fruktig doft med persika, gult äpple, liten vitpepparton och grapefruktskal.
Medelfyllig, torr, ung, fruktig och aningen besk smak med sammansatta aromer,
bra syra, oantastlig längd och lite pepprig avslutning. Grüner veltliner med aning
strävhet i strukturen.
2013 Bründlmayer Grüner Veltliner Alte Reben, Kamptal
(95221, 249:-) Importör: Vinunic
Öppen, fruktig doft med äpple, persika, grapefruktskal och vitpeppar bland
tonerna. Medelfyllig, torr, fint fruktig smak med densitet, nyanserade aromer, god,
infattad syra och lång avslutning med vitpeppar och mineral. Ungt vin från i snitt
50 år gamla rankor.

2013 Biohof Pratsch Grüner Veltliner, Niederösterreich
(2922, 90:-) Importör: Stellan Kramer
Återhållen, fruktig doft med äpple, persika, grapefrukt och kryddor. Medelfyllig,
torr, fruktig, aningen spritsig, ung smak med viss nyansering, bra syra, fin längd
och liten pepprighet. Oantastligt men lite anonymt.

Riesling

2013 Steinschaden Grüner Veltliner, Kamptal
(4320, 72:-) Importör: Nordic Wine Company
Ung, fruktig doft med äpple, gråpäron, liten grapefruktton och mineral. Medelfyllig, torr, ung, i början fruktig och i avslutningen pepprig smak med rätt frisk
syra, schysst längd och bra renhet. Okomplicerat men ändå druvtypiskt vin som
smakar fräscht och gott.

Riesling är den näst mest odlade gröna druvan men den kommer ändå långt
efter grüner veltliner i areal. Druvan passar inte riktigt bra i alla distrikt samtidigt som det också kan vara en fråga om tradition. Men där den odlas, som
i Kamptal, Kremstal och Wachau, ger rieslingen de finaste vinerna. Och när
det kommer till de högsta kvaliteterna, Smaragd i Wachau och Erste Lage i
Kamptal och Kremstal, är det lagringsdugliga viner av världsklass.

2013 Domaene Gobelsburg Grüner Veltliner, Kamptal
(2775, 101:-) Importör: Prime Wine Sweden
Återhållen, ung, fruktig doft med visst djup och toner av äpple, aprikos, grapefrukt och lite vitpeppar. Medelfyllig, torr, rik, fruktig smak med god kropp, ännu
unga aromer, riktigt bra längd, frisk syra och småpepprigt slut med mineral och
liten sälta. Ett klart steg upp i koncentration och karaktär från de tidigare vinerna.

2013 Leth Duett Riesling Grüner Veltliner, Niederösterreich
(4587, 77:-) Importör: Domaine Wines Sweden
Ung, fruktig doft med grönt äpple, gråpäron, citrus och liten pepparton. Lite lätt,
torr, från början avrundad smak med god längd, lagom hög syra och avslutande
pepprighet. Trevlig druvkombination där smaken börjar som en riesling och
slutar likt en grüner veltliner.
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2013 Loimer Lenz Riesling
(4350, 91:-) Importör: Gullberg by Stockwine
Fruktig rieslingdoft med inslag av päron, äpple, gummi och citron. Knappt
medelfyllig, fruktig smak med liten sötma, unga aromer, frisk, läskande syra och
bra längd. Rättframt och druvtypiskt.

2013 Alzinger Dürnsteiner Riesling Federspiel, Wachau
(92490, 171:-) Importör: Origo Wine Import
Öppen, fruktig doft med gul persika, äpple, citron och mineral i rena toner. Torr,
god, fruktig smak med rik början, fint nyanserad mitt med bra koncentration,
spänstig syra, utmärkt längd och rent, gott slut med liten mineralsälta.

2013 Domäne Wachau Riesling Selection, Wachau
(4318, 91:-) Importör: Mondo Wine Sweden
Ung, fruktig doft med grönt äpple, gummi, mineral och citron i tonerna. Knappt
medelfyllig, torr, fruktig smak med bra början, nyanserad mitt med ren, frisk syra, riktigt bra längd och rent slut med citrus och någon mineralton. Druvtypiskt och stramt.

Zweigelt

2013 Domäne Wachau Riesling Terrassen Smaragd, Wachau
(4622, 121:-) Importör: Mondo Wine Sweden
Fruktig, ganska djup doft med toner av grönt äpple, vit persika, gummi, en hel
del mineraltoner och lite citrus. Medelfyllig, ung, fruktig smak med liten sötma
i attacken, ännu outvecklat mittparti med fin, stram syra, riktigt bra längd och
rent slut med fint mineralinslag. Bra karaktär och god koncentration men ännu i
yngsta laget.
2013 Domaene Gobelsburg Riesling, Kamptal
(4376, 101:-) Importör: Prime Wine Sweden
Öppen, fruktig doft med persika, päron, lite jordiga mineraltoner och inslag av
citrus. Medelfyllig, torr, fruktig smak med god kropp, bra balans med rätt frisk
syra, fin längd och gott slut med någon jordighet.
2013 Schloss Gobelsburg Kammerner Gaisberg Erste Lage
Riesling, Kamptal
(92104, 171:-) Importör: Prime Wine Sweden
Fruktig doft med äpple, persika, citrus och mineral i djupa toner. Medelfyllig, torr
smak med rik, fruktig attack, nyanserad mitt med bra koncentration, tilltagen
längd, god, saftig syra och liten jordighet i avslutningen. Ung riesling från
utmärkt vingård.
2013 Loimer Loiserberg Riesling, Kamptal
(92277, 171:-) Importör: Gullberg by Stockwine
Fruktig doft med gummi, grönt äpple, lime och liten mineralton. Medelfyllig, torr,
ung, fruktig smak med pigg början, rätt intensivt mittparti med frisk syra, riktigt
bra längd och ganska jordig avslutning.
2013 Bründlmayer Steinmassel Riesling, Kamptal
(95203, 179:-) Importör: Vinunic
Fruktig doft med persika, äpple, gråpäron, citrus och lite mineraltoner. Medelfyllig, torr, fruktig smak med liten sötma i attacken, fint fruktigt mittparti med
ännu unga aromer, fin syra, riktigt bra längd och rent, gott slut. Ungt vin från
förstklassig vingård.

Med drygt 3300 ha är Zweigelt den mest odlade blå druvsorten i Österrike
och finns i de flesta vindistrikten. Druvan är uppkallad efter Fritz Zweigelt,
en österrikisk professor i oenologi som korsade fram den av blaufränkisch
och saint laurent. Druvan ger trevliga, lagom strukturerade viner med drag
av körsbär, blåbär och hallon och fungerar också bra som komplementdruva
i olika blandviner.
2011 Rabl Blauer Zweigelt Vinum Optimum, Niederösterreich
(74607, 141:-) Importör: Johan Lidby Vinhandel
Utvecklad, örtig doft med skogsbär, ek och choklad. Medelfyllig, utvecklad smak
med rik, fruktig attack, god struktur med mogna tanniner och bra syra, fin längd
med sammansatta aromer och gott slut med viss värme. Väl sammanhållet.
2011 Winzer Krems Edition Chremisa Blauer Zweigelt, Niederösterreich
(89743, 169:-) Importör: Granqvist Beverage House
Utvecklad, bra doft med blåbär, körsbär, kryddor, ek och mjölkchoklad. Medelfyllig, rik, utvecklad smak med fruktig början, nyanserad mitt med angenäm
strävhet, fin, balanserad syra, riktigt bra längd och fräsch avslutning med frukt, fat
och viss värme. Bra karaktär.

Sankt Laurent
Sankt laurent tros vara en frösådd avkomma till pinot noir. Druvan odlas
bara på runt 350 hektar men har fått ett lite ökat intresse de senaste åren.
Druvan ger rättframma viner med körsbär och plommon i dragen, behagliga
tanniner och bra syra.
2011 Winzer Krems Kremser Sankt Laurent, Niederösterreich
(84772, 151:-) Importör: Granqvist Beverage House
Utvecklad doft med körsbär, syltade mörka bär och fat. Medelfyllig, utvecklad
smak med silkig strävhet, god, balanserad syra, hyfsad längd och fatig avslutning.
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