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Riesling Auslese Marbach 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: Marbach 

Druene til denne vinen dyrkes i de beste parsellene de har i den prestisjefyllte vinmarken Marbach. 
Noen av vinmarkene ligger 250 m.o.h., noe som resulterer i en langsom modning. Jordsmonnet 

består av rød leire, blandet med skifer, kvartsitt og stein. Jordsmonnet, med den høye andelen 

steiner resulterer i viner med struktur og fylde, og med stor konsentrasjon, mineralitet og 

eleganse. Marbach er svært bratt og har sørlig eksponering.  
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I kjelleren: 

Druene håndplukkes og selekteres gjennom flere innhøstingsdager fra midten til slutten av oktober 

2011. En høy andel botrytis blir selektert. Gjæringen foregår spontant, kun v.h.a. naturlig villgjær i 

i små ståltanker i ca. 4 uker.  

Modning på det fine bunnfallet til mai 2012, før den gjennomgår en lett filtrering. Vinen ble tappet i 

slutten av mai. 

 

Ønologens kommentar: 

Riesling Auslese Marbach 2011 er klokkeklar med en aromatisk duft av sitrus, solmodne 

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

epler, appelsiner, aprikos og fersken i smak. Delikat sødme, god fylde og tiltalende mineralitet med 

en lang, vibrerende moden syrlighet i finish. Svært delikat. 

 

Mat og vin:  

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

til alle retter som trenger sødme, god frukt og høy syre. Svært delikat til foie gras, nøttebaserte 

kaker og mengde oster av geit og kumelk. Og ikke minst er den vidunderlig til kos og nytelse uten 

mat for den som er betatt av mineralitet og balanse. 

 

 

Alkohol: 9,5%    Syre: 9,0 g/l   Restsukker: 96,2 g/l   

 

 

Vinmonopolnr.: 35368(02) BU    Pris: 239,90    

    

 

         
       Andi og bestefar 
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