Rings Spätburgunder Freinsheim
TILLFÄLLIGT SLUT I LAGER Tysk pinot noir (eller spätburgunder som det ju faktiskt heter där) är
kanske inte något vi stöter på varje dag. Hos syskonenen Rings i Freinsheim i Pfalz blir det dock
ett väldigt trevligs möte...

TYP:

Rött vin

PRODUCENT:

Weingut Rings

LAND:

Tyskland

URSPRUNG:

Pfalz

ÅRGÅNG:

2015

ALKOHOLHALT:

13 %

CONTENT:

750 ml

ARTIKELNR:

71723

DRUVA:

Pinot Noir (100%)

PASSAR TILL:

Griskött, Kyckling, Lamm

199 kr

Karaktär

Om producenten

Kryddig och generöst fruktig med mumsig pinot noir-frukt
och inslag av skogshallon, slånbär, sandelträ, muskot och
fat. Den härliga frukten avslutas med en frisk och fräsch
syra.

Vissa producenter hittar vi därför att vi läst eller hört talas
om någon, eller därför att vi sprungit på vinerna på en
mässa eller en resa. Kanske har en sommelier tipsat. Eller
så mailar någon och säger ”Den här producenten måste ni
bara börja arbeta med!”. Det var vad som hände med Rings.
Vi fick ett mail, tog det på allvar och åkte och besökte
gården i Pfalz och föll pladask.
Nu är vi långt ifrån de enda som fallit för den här
producenten. Gården har på sätt och vis alltid funnits där,
men det är först sedan syskonen Simone, Andreas och
Steffe tog över som Rings blivit en snacke-producent.
Bortsett från en del spännande samarbetsprojekt – som det
med Hans Schwartz i Burgenland – gör de viner i den nya
Pfalz-skolan. Broder Steffen ansvarar för de röda vinerna
och broder Andreas för de vita. Och syster Simone sköter
det övriga.
Spätburgunder och Riesling. Snackeviner – viner det pratas
om och inte bara på hemmaplan. På nolltid har syskonen
gått från att vara en i mängden till att bli fanbärare för det
nya Pfalz, och vi, ja vi är glada att få vara med på ett hörn.

Passar till
Gott till en långbakad fläsksida eller till andra, inte alltför
kraftfulla rätter på fläsk, lamm eller kyckling.

Vinifikation
Druvorna skördades för hand mellan den 18 och 24
september roch väl i vineriet jäser vinet på stora öppna
jäskar. Efter jäsning vilar vinet på ekfat i 8 månader varav
30% nya ekfat och resterande del på använda ekfat.
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