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Schlossböckelheim Vulkanstein Riesling Trocken 2015 
 

 
Weingut K.H.Schneider 
 

3 generasjoner driver den lille vingården K.H.Schneider i Bad Sobernheim i den vakre og berømte 

vinregionen Nahe. Familien kultiverer 13,5 ha, med hovedfokus på Riesling, i Bad Sobernheim og i 

Schlossböckelheim. 

 

Familien lager fra tørre til søte Rieslinger fra ulike jordsmonn og fra flere prestisjefyllte 

enkeltvinmarker. De ønsker å vise Riesling-druens karakterer fra ulike typer jordsmonn og hvrodan 

den uttrykkes i det enkelte glass. Vinregionen Nahe er helt perfekt for dette formålet, fordi 

regionen er den av vinområdene i hele Tyskland som har den største tettheten av ulike 

jordsmonnstyper ved siden av hverandre. Familiens vinmarker Domberg, Marbach og Felsenberg er 

blant de aller beste i hele regionen. 
 

Etter at barnebarnet, unge Andi, overtok ble kvalitetsnivået betraktelig hevet. Nasjonal og 

internasjonal presse beskriver Andi som en av de nye STJERNENE i Nahe. Hans første årgang var 

2007, og siden den gang har han blitt kritikerrost i bl.a. Gault Millau, Vinum, Fine Wine Magazin, 

samt av Tysklands mest berømte vinjournalist Stuart Pigott og av MW Hendrik Thoma. 

 

Drue: 

100% Riesling 

 

Vinmarker: I Schlossböckelheim (b.l.a. Felsenberg) 

Druene til denne vinen kommer fra utvalgte toppvinmarker i Schlossböckelheim. Noen av 

vinmarkene ligger 250 m.o.h., noe som resulterer i en langsom modning. Jordsmonnet består av 
svart, vulkansk stein. Det meget steinete og magre jordsmonnet resulterer i små og ekstremt 

aromatiske, konsentrerte og mineralske druer. Den andre delen kommer fra den prestisjefyllte 

«Grosses Gewächs» vinmarken Felsenberg. Alle vinmarkene har sør og sørøstlig eksponering.  
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I kjelleren: 

Druene håndplukkes og selekteres gjennom flere innhøstingsdager i midten av oktober. Gjæringen 

foregår spontant, kun v.h.a. naturlig villgjær i gamle fat fra 600 liter til 1200 liter.  

Modning på det fine bunnfallet til mai 2015. Vinen ble tappet i slutten av mai. 

 

Ønologens kommentar: 

Schlossböckelheim Vulkanstein Riesling Trocken er klokkeklar med en aromatisk duft av sitrus, 

steinfrukter og fokusert mineralitet. Ungdommelig vakker med stor friskhet og tiltalende frukt av 

epler, appelsiner og fersken i smak. Tørr med stor delikat mineralitet og en lang, vibrerende moden 

syrlighet i finish. Svært delikat. 

 

Mat og vin:  

Vinen har nerve, energi, krisphet og fruktighet til å matche en rekke retter. En vakker vin til alle 

retter som trenger god frukt og høy syre. Skalldyr og fiskeretter, ren sushi, grønnsaksretter, 

skinker og kyllingretter, gjerne med fete sauser av olje, smør og fløte. Og ikke minst er den 

vidunderlig til kos og nytelse uten mat for den som er betatt av tørre, mineralske viner. 

 

 

Alkohol: 12%    Syre: 7,8 g/l   Restsukker: 3,2 g/l   

 

 

 

 

Vinmonopolnr.: 3010501 (01) BU    Pris: 235    

    

 

         
       Andi og bestefar 
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