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Gimme, Gimme, Gimme
RIESLING 2018

VINGÅRD 
Riesling från vingården Klostergarten i Niederkirchen, Pfalz. 
Vingården sköts biodynamiskt (kommer få certifiering 2020) 
av bröderna Martin och Georg Fusser och planterades av deras 
far 2003. 2018 började med ett mycket regn i maj och kallt vid 
blomning vilket gav en del ”chicken and hen” samt lösa klasar då 
vissa blommor inte blev till druvor. Torrt och varmt i juni och juli 
som fortsatte hela vägen fram till skörd, 2018 var ett av de varmaste 
åren någonsin i Pfalz! Skörden började 15 september och fortsatte 
16, druvorna plockades i små backar om 13–15 kg och packades 
på en väntande kyllastbil. Kvällen 16 september kördes 15 000 kg 
druvor till Wine Mechanics i Göteborg. 

VINMAKNING 
Druvorna anlände på morgonen 18 september till Wine Mechanics 
vineri i Slakthuset, Göteborg. Över tre dagar pressades 12 000 kg 
av druvorna till fyra olika ståltankar, 75% av druvorna pressades 
som hela klasar och 25% avstjälkades. Musten kyldes sedan ner 
över natten för att separera de fasta partiklarna från den klara 
juicen. Efter denna separering fördes den klara juicen över till fyra 
andra ståltankar där produktionsmetoderna skiljde sig för varje 
tank. Den första tanken var med juicen från avstjälkade druvor och 
inokulerades med jäst, andra tanken var juicen från hela klasar 
och där tillsattes ingen jäst. De två sista tankarna var med juicen 
från hela klasar där den ena tanken temperaturkontrollerades (18-
20°C) och den andra tanken utan temperaturkontroll. De tankar 
som hade tillsatt jäst avslutade sin jäsning efter 14 dagar och 
tanken utan tillsatt jäst tog 26 dagar för att avsluta sin jäsning. 
Efter cirka en månad blandades de fyra tankarna och drogs av 
från sin största fällning. Vinet svavlades i mars och drogs av från 
sina fina fällningen det legat på sedan i oktober, i slutet av april 
filtrerades vinet och buteljerades sedan i början av maj. 

DATA

druva RIESLING
kloner 64-183GM, 110-11GM, 356GM & 239-17GM 
odlare MARTIN & GEORG FUSSER
odlinG BIODYNAMISK 
vinGård NIEDERKIRCHEN KLOSTERGARTEN
jordMån LOESS
skördedatuM 15–16/09-2018
skördesätt FÖR HAND
ålder på rankor 15 ÅR 
skördeuttaG 55 hl/ha
jäst SIHAFERM ELEMENT 
uppfostran ROSTFRITT STÅL
socker torr
syra 8.5 g/l
pH 3.1
alkoHol 11.5% 
tillsatt svavel 40 mg/l
total produktion 7 000 liter
buteljerinGsdatuM MAJ 2019
filtrerinG 0,6 ųm ARK FILTER
tillsatser SVAVEL, JÄST & JÄSTNÄRING 


