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Weinguter Wegeler
Weingut Wegeler - toppen af Mosel og Rheingau
Weingut Wegeler råder over unikke markbesiddelser i både Mosel og Rheingau.
Firmaet blev grundlagt i 1900 og vingården i Mosel stammer fra 1903, da Julius
Wegeler netop havde købt en stor del af den berømte Bernkasteler Doctor
vinmark. Vingården blev allerede dengang lavet i 3 niveauer, det man i dag kalder
winemaking by gravity, dvs. at man benytter tyngdekraften til så vidt muligt at
transportere druerne frem til vinen skal på flaske uden f.eks. at pumpe. Wegeler
var således pioner for et princip som de fleste topvingårde anvender i dag.
Bernkasteler Doctor, en af tysklands mest berømte vinmarker og et
skatkammer Denne legendariske mark ligger 200 m over landbyen Bernkastel.
Navnet skyldes ærkebisp Boemund, som betragtede vinen som helbredende,
som hans "doktor". I dag betragtes vinmarken som en af Tysklands bedste,
Wegeler ejer en tredjedel, 1,12 ha af den 3,26 ha store mark, som ligger på
Sydvendte skråninger med en hældning på op til 65%. Vinstokkenes
gennemsnitsalder er over 80 år og vinene samlerobjekter med langt
lagringspotentiale. Wegeler råder endvider over en perlerække af andre berømte
Moselmarker: Bernkasteler Badstube, Bernkasteler Graben, Graacher
Himmelreich og Wehlener Sonnenuhr. Under den berømte Doctormark ligger
Wegelers i Mosel legendariske skatkammer med historiske Rieslinger op til 80 år
gamle og stadig friske - hvilket understreger vinenes ekstreme holdbarhed.
16 Erstes Gewächses (Grand Cru) marker i Rheingau
I Rheingau råder Wegeler over ikke færre end 16 Erstes Gewächses (Grand Cru)
marker. Vingården er beliggende i Oestrich. Da klimaet er en stor udfordring i
Rheingau, giver det en enestående mulighed for kun at benytte de bedste druer
fra de bedste marker hvert år til topvinen Geheimrat J. Idéen til denne vin er
inspireret af de store Château'er i Bordeaux, der også bruger de bedste druer fra
flere forskellige marker. Wegeler producer også Single Vineyard vine i Reheingau,
så som Rüdesheimer Berg Schlossberg og Roseneck.
Winkeler Jesuitengarten Riesling Grosse Lage
Winkel Jesuitengarten ligger direkte mellem Rhinens bred og landsbyen Winkel.
Marken er syd og sydvest vendt og let skrånende. Mod nord afgrænses marken af
resterne fra en gammel mur og netop dette betyder af marken er beskytte mod
den meget kolde luft der ellers strømmer langs jorden i områder hvor flodbred og
opdyrket land møde hinanden. Og det er netop pga. af denne mur at marken
regnes for værende en af de varmeste og tidligst modnende steder i Rheingau.
Vinen byder på klassisk Rieslingnæse med godt med modne abrikoser, ferskner
samt en let elegant note af hvid pepper. I munden umiddelbart de samme noter,
kombineret med en stringent og styret syre og mineralitet.
Druesorter: 100% Riesling
Anbefalet til: friske grøntsager, salater, fiskeretter, modne oste
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