
Man falder så let i svime over de store ries-
ling-vine fra Tyskland. 

Hvad i himlens navn skulle man ellers
gøre, når man tænker på de magiske ting, der
kan opstå, når denne indfødte grønne drue
får lov til at udfolde sig på fl�ydende tysk i
stejlt terræn med støtte fra en kompetent
vinmagers skånsomme hænder? Intet under,
at riesling – som tyskernes store vinøse stolt-
hed og kulturbærer – har særstatus og ofte lø-
ber med al opmærksomhed. 

Men tysk vin kan nu så meget andet. Og er
man uenig i det, kan man altid tage et kig i
statistikkerne. De viser, at riesling trods alt
kun udgør godt en fjerdedel af Tysklands
vinmarker. 

Diversiteten er med andre ord større, end
man skulle tro, og mange tyske vinområder
og producenter har taget overraskende
mange små kvantespring med andre sorter i
de seneste par årtier. 

Det bedste eksempel er nok spätburgun-
der-druen, som tyskerne nu for alvor er be-
gyndt at opnå decideret storslåede resultater
med. Senest blev jeg på producentforeningen
VDP’s årlige smagning i Wiesbaden nærmest
sendt i knæ af Weingut Fürsts spätburgunder
fra Schlossberg i 2019-årgangen. Lige netop

den vin er for mig at se en gamechanger for
tysk spätburgunder.

En anden burgundisk sort på vej frem er
den godmodige chardonnay, som er i fokus i
denne uges vintest. Det er en rigtig verdens-
borger i vinens verden, der er god til at til-
passe sig og stortrives på de fl�este kontinen-
ter. 

Tilladelsen kom først i 1991
Chardonnay udgør kun et par procent af den
tyske vinproduktion, men den fi�ndes allige-
vel i alle hjørner af landet, selv om man nogle
gange skal lede efter den for at fi�nde den.
Selv i de køligste egne som Ahr-dalen og Mo-
sel støder man på den i små mængder, selv
om det er de varmere regioner som Rhein-
hessen og Pfalz, der fører an med tilsammen
næsten 75 pct. af al beplantningen.

Faktisk blev chardonnay først offi�cielt til-
ladt i Tyskland i 1991, så den fransk-tyske for-
bindelse er endnu ganske ung, men at
dømme ud fra ugens testvine er der virkelig
noget at komme efter. Jeg blev virkelig over-
rasket over det generelt høje niveau i de om-
kring 30 vine, som deltog i testen, og som kan
ses i sin fulde længde på jp.dk. 

Den sent modnende drue med de relativt

tynde skaller er lidt af en vinmagers favorit,
fordi den er så medgørlig og modtagelig over
for påvirkninger, den møder udefra, hvad en-
ten der er tale om de omgivelser, den vokser
i, eller de valg, som træff�es i kælderen. 

Stilistisk spænder vinene ret bredt, og gan-
ske vist har en del producenter tydeligvis den
klassiske burgundiske stil som pejlemærke,
hvor druerne ofte helklasepresses og efterføl-
gende gennemgår den malolaktiske gæring,
hvor bakterier omdanner den spidse æble-
syre til den blødere mælkesyre og efterføl-
gende lagres på nyere egetræsfade. 

Det giver typisk fyldige vine med cremet
syre og fi�ne ristede og røgede nuancer, der fø-
jer noget kompleksitet til vinens mere frug-
tige sider.

Weingut Franz Keller fra Baden er et ek-
sempel på en virkelig dygtig producent, der
virkelig laver seriøs chardonnay efter fransk
forbillede. 

Men andre går i helt andre retninger og sy-
nes at have fundet deres egen særegne stil,
som spiller på andre tangenter. Eksempelvis
Alexander Laible, der laver stor, intens, ek-
strarig chardonnay med en næsten overvæl-
dende frugtrigdom i kombination med en
næsten rieslingsk syre og renhed.

Tysken overrasker med stærke bud på
en velsmagende bourgogne-dræber
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Ugens vintest stiller skarpt på tysk chardonnay, som er godt på vej til at få et gennembrud i hjemlandet.

TEST AF TYSK CHARDONNAY

WEINGUT EYMANN
2019 Toreye Chardonnay Alte Reben
Pris: 145 kr. Forhandler: L’Esprit du Vin
En underspillet, cool tysk skønhed, usædvan-
lig raffi�neret til prisen. Ren, røget, kalket.
Kompromisløs. Ikke nødvendigvis vin for alle
og enhver. Spændstig energi, fi�ntvævet struk-
tur; kvæde, syltet citron og salte harmonier,
knitrende syre og animerende bitterhed. 

333333

WEINGUT BLANKENHORN
2019 Schliengen Chardonnay
Pris: 299 kr. Forhandler: Propperiet
Classy chardonnay, der åbner med hvid røg,
hasselnødder og varme popcorn på næsen.
Knastør, atletisk, kalket. Fuld af grønne
æbler, mynte, brændt citron. Let toastet fi�na-
le og en stringent mineralsk syre. Fin vin, men
også ganske kostbar. Tre små stjerner. 

333333

SPINDLER LINDENHOF
2019 Chardonnay trocken
Pris: 115 kr. (v/ 6 fl�.). Forhandler: Jysk Vin
Autentisk chardonnay med syngende tysk 
accent. Blomstret ind ad en kant. Ren, saftig,
let perlende. Clara Friis-pære, tavlekridt, po-
melo og æbleblomst. Flintede gærnoter fra
vinifi�kationen samt en lille restsødme, som
giver fylde og længde. Fire store stjerner. 

333333

EMIL BAUER & SÖHNE
2020 Chardonnay Mr. Ruby’s Choice
Pris: 95 kr. (v/ 3 fl�.). Forhandler: Mr. Ruby 
Ih, du fredens en frugtig ballademager. Ren,
klar og højeksplosiv aromatisk; fuld af fer-
sken, pink grape, fyrrenåle, lime og citronver-
bena. Smagen er sitrende saftig med kulsyre-
prik, bitterhed og en lifl�ig sødme, der trækker
fi�nalen i langdrag. 

333333

FRANZ KELLER
2019 Oberbergener Bassgeige Chardonnay
Pris: 169 kr. Forhandler: Vinvärket
Spændstig chardonnay fra Keller i Baden, der
laver vin efter et rendyrket burgundisk tilsnit,
og det på overbevisende vis. Brioche, ymer,
pomelo, bagt citron og ananas, vaniljekrans,
tavlekridt og fl�ødekaramel i skøn forening.
Lækker vin. 

333333

WEINGUT KNAB
2020 Endinger Engelsberg Chardonnay 
Pris: 169 kr. (v/ 6 fl�.). Forhandler: Wine.dk
Kaiserstuhls mineralrige, forvitrede vulkanske
undergrund med kalkholdig løss giver altid
raffi�neret vin. Fast og harmonisk. God fylde
og præcis salt syre. Citrusaroma, fersken,
ymer, pomelo, kridtstøv og kaprifolie. Saftig
struktur, godt greb. Fire store. 

333333

WEINGUT FRITZ WASSMER
2019 Chardonnay
Pris: 145 kr. Forhandler: Løgismose
Blød, cremet og indsmigrende basisvin.
Næsen er fuld af A38, blomst, brunet smør,
bagt kvæde, saltsyltet citronskal og fl�ødeka-
ramel. Stilen peger mod Bourgogne, men 
syren er tysk, fadet diskret og fi�nalen fast og
saltsmagende med let bittert bid. 

333333

STEFAN MEYER
2019 Aus Rodt Chardonnay
Pris: 148 kr. Forhandler: Vinotheket
Dejlig saftig vin med moderat alkohol og bit-
tersød duft af kvæde, pomelo, rød grape, 
citronmelisse. Her er også lidt puddersukker
og velkalibreret fadkrydderi på toppen. 
Mægtig ren og balanceret vin, utrolig 
charmerende og fast salt fi�nale. 

333333

Indblik
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FÅ VIN I ØRERNE
Lyt til podcasten 
”Hvad drikker Lillelund?” 
på www.jp.dk/podcast


