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Fistful of love
SPÄTBURGUNDER 2019

VINEYARD
The year started with a cold winter and spring continued rather cold 
but no frost at bud-break. Around 250mm of rain until June when 
the temperature started to increase a lot and we saw the warmest 
June since 1947. Flowering was over 15/6 for Spätburgunder; 
roughly 10 days later than incredible early 2018. Less grapes than 
2018, harvest for Spätburgunder was on the 18th of September. 
Picked 7300 kg in total.  
 
WINEMAKING
On the 22nd September the grapes arrived at the winery in 
Slakthuset. The grapes were whole bunch pressed into stainless 
steel tank for settling overnight. The second day the juice was 
transferred into another tank and into one old oak barrel for 
fermentation. Yeast and yeast nutrients were added to start the 
fermentation. After 10 days the fermentation was finished, and 
the wine was left to sit in tank and barrel until March when it was 
filtered and bottled. 2900 bottles made. 

DATA

variety SPÄTBURGUNDER
clones WeM1 & WeM242
grower JOSEF ANDRES
cultivation ORGANIC  
vineyard DEIDESHEIMER LETTEN
soil LETTEN (CLAY)
harvest date 18/09-2018
harvest BY HAND
age of vines 26 Y 
yield 45 hl/ha
yeast FINESSE RED & SIHAFERM ELEMENT
uppbringing 90% STAINLESS STEEL & 10% OLD OAK
sugar TORR
acidity 7 g/l
pH 3.34
alkohol 11% 
addded so2 50 mg/l
total production 2 900 bottles
bottling date MARCH 2020
filtration 0.6 μm SHEET FILTER
additions SULPHUR, YEAST & YEAST NUTRIENTS 
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Skinny Love
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 13–15kg och packades 
på en väntande kyllastbil. Kvällen 16 september kördes 15 000 kg 
druvor till Wine Mechanics i Göteborg. 

VINMAKNING 
Druvorna anlände på morgonen den 18  september till Wine 
Mechanics vineri i Slakthuset, Göteborg. 2 800 kg druvor 
avstjälkades rakt ner i tre stycken öppna jäskar, efter ett dygn 
tillsattes jäst och jästnäring för att starta fermenteringen. 
Två gånger om dagen gjordes punch-down på druvorna samt 
även mänsklig punch-down då och då. Efter 9 dagar på skalen 
avstannade jäsningen och det frirunna vinet drogs av till en 
ståltank och druvorna pressades till en annan. Efter fem dagar 
hade även pressvinet jäst klart och blandades då med det frirunna. 
Svavel tillsattes och vinet fick ligga på sin jästfällning fram till 9 
maj då det rackades till en annan tank. Vinet lagrades vidare fram 
till 30 juli då det fick en lätt filtrering och sedan buteljerades det i 
mitten av augusti. 2 700 flaskor tillverkade. 

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 8.6 g/l
ph 3.22
alkohol 11.5% 
tillsatt svavel 48 mg/l
total produktion 2 700 FLASKOR
buteljeringsdatuM AUGUSTI 2019
filtrering 2 ųm ARK FILTER
tillsatser SVAVEL, JÄST & JÄSTNÄRING 


