Weszeli Loiserberg Riesling
Årgång 2017
Art. nr 74367
Pris 229 kr
Storlek 750 ml
Producent Weingut Weszeli
Ursprung Kamptal, Österrike
Varukategori Vita torra viner

Förslutning Skruvkork
Druvor Riesling
Alkoholhalt 12,5%
Totalsyra 7,5 g/l
Restsocker 5 g/l
Sortiment Systembolagets beställning

Karaktär Charmigt, ljust men koncentrerat vin, med tydliga toner av både färsk och konfiterad
citron, mineral och krunchiga päron.
Tillverkning Vid ankomst till vineriet följde direkt en varsam pressning (1 bar cirka 5 timmar)
utan avstjälkning. Druvmusten jäste sedan i temperaturkontrollerade ståltankar där de sedan
fick lagras på sin jästfällning i sex månader innan buteljering.
Passar till Perfekt som aperitif eller till färska skaldjur, pilgrimsmusslor och ceviche.
Information Ried Loiserberg karaktäriseras av kontraster. Den sydliga lutningen ger stora
mängder direkt solljus medan vindar från den karga närbelägna regionen Waldviertel ger svalka
till stockar och druvor. Den magra jordmånen tvingar vinstockarnas rötter att gräva sig djupt
och ger kraft och djup frukt till vinet. Tillsammans med rapsfrön, solrosor, syrener och
fruktträd bidrar rosorna och pionerna som växer mellan vinraderna till att göra vingården till ett
paradis för bin och andra insekter.

Om producenten
Davis Weszeli lämnade en urban karriär i Wien med målsättningen att jobba närmare naturen, och 2011 köpte han sitt vineri i
Langenlois. Domänen var dock långt ifrån ny, utan hade drivits av samma familj, familjen Summerer, sedan 1679. I början var det fokus
på blandbruk, men sedan sedan 1980-talet är det enbart vinrankor som odlas. Vid Davis övertagande av domänen gjordes vinerna av
Rupert Summerer, och han har varit instrumentell i förmedlandet av den djupa historiska kunskap som familjen ackumulerat under så
lång tid.
Att göra vin av högsta kvalitet med ett tydligt avtryck av sin terroir var Davis målsättning från första början, och han antog snabbt en
naturlig hållning i både vingårdarna och i vineriet. En stor biodiversitet ses som en förutsättning för hälsosamma vingårdar, och
interaktion mellan den lokala floran och faunan uppmuntras ner på mikroklimat-nivå; inga kemiska bekämpningsmedel förekommer,
olika täckgrödor har planterats och strategiska introduktioner av blommor, frukt och grönsaker används för att uppmuntra en god
balans mellan vingårdarna och djurlivet. Davis själv kallar denna vingårdscentrerade filosofi för "Terrafactum", vilket han till och med
registrerat som varumärke.

Quaffable Wines

