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Gammal Tysk vinklassifikasjon
TBA
Eiswein

Trockenbeerenauslese

BA
Beerenauslese

Auslese

Predikatswein, or
Qualitätswein mit
Prädikat

Spätlese
Kabinett

Qualitätswein bestimmer Anbaugebiete
QbA
Landwein
Tafelwein or Deutscher Wein
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Klassifikasjon av Kvalitet
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Klassifikasjon av smak

• Tyske vinetiketter angir ikke bare en vins
klassifisering og område den kommer fra –
men tilleggsinformasjon om smak og kvalitet
er vanligvis nevnt, forutsatt at visse kriterier er
oppfylt. Regulering er standardisert av EUs
lovgivning.
• Den sensoriske oppfatningen av smak er
subjektiv og bundet til biologiske forskjeller,
men også på grunn av flere ingredienser vin.
22.04.2016
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Klassifikasjon av smak

• Det er ikke identisk med målbare ingredienser,
men analyse leverer basisen for en
grunnleggende tilnærming.
• Ingrediensene som er avgjørende for
oppfatningen av smak er rester av sukker og
syre/surhet i vinen. Hver er målt i gram per
liter. I utgangspunktet er viner fra Mittelrhein
(og andre steder) klassifisert til fire klasser
eller typer av smak.
22.04.2016
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Klassifikasjon av smak
• Spesielt er dette: trocken (tørr); halbtrocken / feinherb (middels
tørr / halvtørr); lieblich (semi søt/halvsøt); og edelsüß (søt).

• Tørr / Dry (trocken)
– Viner som er klassifisert trocken (tørr) har opptil 9 gram gjenværende
sukker per liter vin. Videre må den gjenværende syren ikke være mer enn
2 gram mindre enn de resterende sukkerinnholdet.

• Halvtørr / Medium dry / off-dry (halbtrocken / feinherb)
– Viner som er klassifisert halbtrocken (middels tørr / halv tørr) har
maksimalt 18 gram gjenværende sukker per liter vin. Dette er bare tilfelle,
når den gjenværende syren ikke er mer enn 1 gram mindre.

• Halv-søt / Semi-sweet (lieblich)
– Viner som er klassifisert lieblich (halvsøt / semi søt) har maksimum opptil
45 gram gjenværende sukker per liter vin.

• Søt-edelsøt / Sweet (edelsüß)
– Alle vinene som har en resterende sukkerinnhold over 45 gram pr. liter er
offisielt kalt edelsüß (søt).
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Klassifikasjon av tørr vin
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Klassifikasjon av tørr vin
• Siden 2000 er det et annet klassifiseringsforsøk i porteføljen
til Mittelrhein vinprodusenter.
• Den som brukes oftest, ved siden av kvalitetsvin
klassifiseringen, er «Classic» og «Selection», samt Riesling
'Hochgewächs', klassifisert som vist i figuren over. Hver av
disse klassifikasjoner er kun ment for tørr viner.
• Derfor er gjenværende sukker begrenset til 12 g/l for Riesling
og 9 g/l for alle andre vindruer. Videre må disse vinene være
laget av druevarianter som er typiske for regionen. I
Mittelrhein, er disse: Riesling, Pinot Gris, Pinot Blanc og Pinot
Noir.
• Spesielle krav er bundet til bruk av disse klassifikasjoner som
utdypes på neste side.
22.04.2016
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Klassifikasjon av tørr vin
• Classic
– Denne klassifiseringen står for profilviner i middels prisklasse. Videre er det
nødvendig at disse vinene har en harmonisk tørr stil og er basert på overordnedte
krav til druevarianter som er typiske for regionen.

• Riesling Hochgewächs
– Disse vinene må være laget av 100% Riesling. Videre må de være tørre (< 9 g / l
gjenværende sukker) og ha et alkohol nivå på 1,5 vol % over minimumskravet
denne drue variasjon for området, eller i dette tilfellet 7,5 vol %. Videre, viner som
har den etiketten må vurderes 3.0 eller høyere på uavhengige kvalitetstesting av
«chamber of agriculture».

• Selection
– Disse vinene er ment å være «vin-personligheter» og må nødvendigvis overholde
spesfikikke krav. Druene må være fra en bestemt vingård og laget av bare en
druetype. Avkastningen er begrenset til maksimalt 60 hektoliter per hektar. Videre
må disse vinene ha minimum most vekten 88 ° Oechsle for Riesling og 90 ° Oechsle
for alle andre vindruer. Naturlig alkoholnivå må være over 12.2 vol %.
Chaptalisering er forbudt. Videre må vinprodusenter bevise en gjennomsiktig
prosess for kvalitetssikring og kontrolltiltak innenfor vingårdene. Uavhengige
eksperter kontrollerer dette før innhøstingen. Drueplukking må nødvendigvis gjøres
for hånd. Endelig disse vinene kan bare markedsføres den 1 September etter
innhøstningsåret og må overholde en overordnet sensorisk testing.

22.04.2016

9

Tyskland - BBF

VDP-Verband Deutscher Prädikatsweingüter
the Association of German Prädikat Wine Estates
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VDP..
•
•

•

•

Another classification that is generally accepted today is from the leading association of
German quality- and prädikat wine estates (Verband Deutscher Prädikatsweingüter VDP).
In order to become a member of the VDP, wineries have to fulfill a number of required
qualifications. These include among others, an integrated value chain from cultivation
to marketing, good to best vineyard sites that are cultivated with at least 80% grape
varieties traditional to the region, quantity reduced harvests, above average production
of wines with predicate, and after all, a national / international reputation of high
quality produces.
This association, founded in 1910, is dedicated to quality and has made out weaknesses
in the legal classification scheme. According to the VDP, the greatest weakness of the
German legal ordinance of wine is that names of vineyards have been used inflationary,
as in 1971 many vineyard sites have been merged to carry only the most famous
names.
In order to reflect only the highest standards of its 202 members (Mai 2014) and make
it easier for consumers to find the best wines, their statute is focused on the vineyards
that are cultivated by its members. There is a similarity to the French classification
scheme, the appellation system, depicting vineyards that have proved to produce
superior quality vines over a long time. According to the officially published statute of
the VDP, “only wines that reflect the character of their terroir are permitted to bear the
name of a vineyard site” [x].
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VDP..
•

•

•

On the Mittelrhein, there are five VDP members, namely Weingut Mathias
Müller (Spay), Weingut Lanius Knab (Oberwesel), Weingut
Ratzenberger (Bacharach), Weingut Jost (Bacharach), and Weingut
Bastian (Bacharach). All of these wineries are located on the lower
Mittelrhein. These members cultivate among others, eight vineyards that have
been classified as ‘Große Lage’, comparable to a ‘grand cru’ classification in
France.
Figure xx shows a visual of the classification scheme introduced by the VDP in
2012. Furthermore, it includes the minimum must weights of each category,
respective to the legal requirements of the Mittelrhein, as well as the
maximum output of must per hectare as described in the VDP statute. The
classification is controlled internally. As all dry wines of VDP members are
depicted as quality wines, by law, these wines can be chaptalized. In reality,
the VDP members refrain from such practices and beyond . But in general, it
cannot be tracked, as internal documents about quality testing are not
published.
The classification of the VDP is described as follows. I am tempted to copy the
official communication of the VDP, as in contrast to the other relevant
classification schemes, it is perfectly translated into English. I will focus on
commenting on each category by stating relevant information about the
Mittelrhein.
22.04.2016
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VDP - Classification
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VDP - Classification
• Heldigvis ble et annet klassifikasjonssystem lansert i 2002 av
foreningen av tyske Prädikat vinprodusenter (Verband
Deutscher Prädikatsweingüter), som gjør det bedre/lettere å
velge en vin.
• Etablert i 1910 og forkortet VDP, representerer denne
tilknytningen de ledende vineiendommer, med fokus både på
kvalitets vinproduksjon og klassifiserte vingårder.
• Alle disse vinene benytter foreningens ørne logo, noe som
gjør dem lett identifiserbare overfor forbrukerne.

22.04.2016
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VDP - Classification
• I 2012 ble dette klassifikasjonssystemet ytterligere forbedret, nøye
modellert etter Bourgognes region og vingård hierarki. Følgelig topp
kategorien VDP. Grosse Lage tildeles de beste vingårdene,
tilsvarende Bourgognes Grand Cru vingårder. Tørre viner i dette
øverste sjiktet er ytterligere utpekt som VDP. Grosses Gewächs
«Great Growth» «GG» og merket «Qualitätswein trocken» mens
naturlig søt vin er merket med de tradisjonelle Prädikat termene.
• Tilsvarende Bourgognes Premier Cru vingårder er VDP. Erste Lage
(første område), mens VDP.Ortswein (lokal vin) er som Bourgognes
landsbynivå viner. Det laveste laget i dette systemet er VDP.
Gutswein (land vin), som ligner den regionale betegnelsen i
Burgund (i.e. SUT Bourgogne). Tørr viner i disse kategoriene er også
merket «Qualitätswein trocken» mens søt vin beholder Prädikat
betegnelsen på sine etiketter.
• http://itsawinederfullife.com/category/wine-world/

22.04.2016
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EU - Kvalitetsinndeling
• Frankrike har de eldste og strengeste lovene for vinproduksjon og
som sagt, allerede innført allerede i 1935. Også EU har mer eller
mindre kopiert de franske kvalitetsinndelingene med EUstandarden Quality Wine Produced in a Specific Region. Også
sentralt i EU-systemet står det franske begrepet terroir, som
innebærer at vinen reflekterer opphavsområdets geografi,
jordsmonn, klima, jordbruksteknikker og lokale tradisjoner.
• Men, la oss se på det franske systemet. I Frankrike ble
vinlovgivningen endret med virkning fra 1. august 2009. Det er en
overgangsperiode til 2012, hvor man kan møte gamle og nye
betegnelser. Dessuten vil vi nok leve med gamle betegnelser på
gamle årganger lenge etter dette. Endringene er såpass nye at
vinlitteraturen stort sett refererer til den gamle klassifiseringen. Og
kvalitetsvin fra 2009 har knapt kommet på markedet. Men, la oss
begynne på bunnen.

22.04.2016
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Fransk endring i 2009
• Vin de France, det som tidligere ble kalt bordvin eller Vin de Table. På
etiketten står det da hvem som har produsert vinen og Frankrike.
• Nivået over dette er landvin som tidligere ble kalt Vin de Pays. Vin de pays
er opprinnelsesmerket med Indications Geographiques Protégées (IGP).
Dette er viner fra samme område, men mer detaljert enn den gamle Vin
de Pays. Bare for å gjøre ting og tang mer forvirrende brukes pays for å
angi områder for IGP-vin.
• Neste på skalaen er Vins Délimités de Qualité Supérieure (VDQS), noe som
Vinmonopolet kaller Kvalitetsvin 1 men som er litt dårligere Kvalitetsvin
2. Vins Délimités de Qualité Supérieure (VDQS) er en utdøende rase, da
mindre en 1 prosent av franske viner går under denne kategorien.
• Den høyeste kategorien er Appellation d’Origine Protégée (AOP), som
overtar for Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). Det geografiske
området skal være snevrere og kravene til produksjon strengere,
sammenlignet med IGP. Men det sies også at det i større grad enn AOC
skal være en garanti for kvalitet. Dette siste er interessant, for det man da
sier indirekte er at AOC ikke i tilstrekkelig grad har vært en garanti for
kvalitet. Så vet man det.
Kilde: http://godtdrikke.net/vinlandet-frankrike/
22.04.2016

18

Tyskland - BBF

VDP…
• VDP.GROSSE LAGE / Grosses Gewächs – Grand Cru The peak of the pyramid
– VDP. GROSSE LAGE angir de beste vingårdene i Tyskland, som igjen har de fineste
parsellene har blitt nøye avgrenset. Med sine områdespesifikke egenskaper, er disse
vinene spesielt uttrykksfulle og har eksepsjonell lagrings potensiale.
– I Mittelrhein er alle disse områdene plantet med Riesling.
– En tørr vin fra en VDP. GROSSE LAGE angis VDP. GROSSES GEWÄCHS og merket
"Qualitätswein trocken". En vin med naturlig, moden sødme fra en VDP. GROSSE LAGE er
merket med en av de tradisjonelle Prädikats: Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese,
Eiswein eller Trockenbeerenauslese.
– Maksimal avkastning er på 50hl/ha. Druene er høstet for hånd mens sukkerinnholdet må
være minst på Spätlese nivå. Den søte VDP. GROSSE LAGE vin presenteres på 1 mai. Den
hvite VDP. GROSSE GEWÄCHSE presenteres den 1 september, den røde VDP. GROSSE
GEWÄCHSE ett år senere.
• De respektive områdene er fra sør til nord langs Rhinen:
– Steeg - St. Jost
– Bacharach - Hahn, Posten & Wolfshöhle
– Engehöll – Bernstein
– Oberwesel – Oelsberg
– Boppard - Hamm Mandelstein & Ohlenberg.

22.04.2016
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VDP…
•

VDP.ERSTE LAGE - First class / 1. Cru
–
–
–

–

•

VDP.ORTSWEIN – lokal vin / sourced from superior soils
–
–
–
–

•

Angir Premier Cru / førsteklasses vingårder med egenart. De gir optimale vekstforhold, som er
dokumentert over lang tid.
De er plantet med tradisjonelle varianter, som bestemmes av hver region.
En tørr vin fra en VDP. ERSTE LAGE er merket "Qualitätswein trocken". En vin med naturlig, moden
sødme fra en VDP. ERSTE LAGE er merket med en av de tradisjonelle Prädikats: Kabinett, Spätlese,
Auslese, Beerenauslese, Eiswein eller Trockenbeerenauslese.
Maksimal avkastning er på 60hl/ha. Druene må høstes for hånd mens sukkerinnholdet må være
minst på Spätlese nivå. VDP. ERSTE LAGE vin presenteres 1 mai.

VDP. ORTSWEINE kommer fra en landsbys beste vingårdene som er plantet med vindruer typisk for
sin region.
En tørr VDP. ORTSWEIN er merket "Qualitätswein trocken".
EN VDP. ORTSWEIN med naturlig moden sødme er merket med en av de tradisjonelle Prädikats.
Maksimal avkastning er på 75hl/ha.

VDP:GUTSWEIN – landvin / from the ground up
–
–

VDP. GUTSWEINE er god landvin / entry-level vin i VDP’s hierarki som arver vin kvalitet med
opprinnelse.
Vinene kommer fra en eiendoms beholdning innenfor et område, og de oppfyller strenge standarder
fastsatt i VDP.
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Mittelrhein Riesling Charta
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Mittelrhein Riesling Charta
•

Den nyeste utviklingen har ført til en klassifiseringsordning som har som mål å
gi Mittelrhein vin en særegen profil. 38 kvalitetsbevisste vinprodusenter har
valgt å etablere "Mittelrhein Riesling Charta (MRC)". Deres mantra:

“My Mittelrhein | For the love of Riesling”.

•

•

Dette charteret, grunnlagt i mai 2011, har til oppgave å bevare den kulturelle
arven i Mittelrhein på en bærekraftig måte og aktivt forme den økonomiske,
kulturelle og sosiale produsenten for fremtidige generasjoner. Kjernen i
Mittelrhein Riesling Charta er innføringen og markedsføringen av tre
karakteristiske viner som hvert av dets medlemmer kan produsere.
Disse vinene som må oppfylle overlegne kvalitetsstandarder er utformet for å
være gjenkjennelig produkter som gjenspeiler kvaliteten og mangfoldet av
dette unike landskapet og dets vinproduksjon. Hver av disse vinene er laget av
100% Riesling og klassifiseres i tre kategorier:
Handstreich®, Felsenspiel® og Meisterstück®.

•

Kategoriene er preget av deres sensoriske funksjoner og deres gjenværende
Syre-til-sukker-ratio samt volumet av alkohol. Forutsetninger for tappe en
flaske med Charta-Riesling er mange. En av de viktigste kravene er at hver vin
må score minst 3 av 5 i tester med statens chamber of agriculture.
22.04.2016
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Mittelrhein Riesling Charta
• Handstreich ®: Sweepingly charming
– Dette er moderne, delikate og naturlig fruktige Riesling viner med
maksimalt 11 vol % alkohol. Profilen omfatter sjarmerende viner og som er
ideelt følge til småretter. Disse vinene må være under 89° Oechsle og i
tillegg har en Syre til gjenværende sukker-forhold på over 1/3. Derfor, når
syren/surhetsgrad er 8 g/l, må gjenværende sukker være rundt 24 g/l.

• Felsenspiel®: Ring-a-ring o’ rocks
– Det er ingen plass i verden som tilbyr slike unike sett med elementer til
bootlick vinrankene som bratte skråninger i Mittelrhein. Felsenspiel er en
harmonisk, sted typisk Riesling som verken polariser eller smigrer. Alltid en
perfekt passform! Kravene til mots vekt er at disse vinene må være under
95° Oechsle og i tillegg har en Syre til gjenværende sukker-forhold på over
1/2. Derav, når syre/surhetsgrad er 8 g/l, må gjenværende sukker være
rundt 16 g/l.

• Meisterstück®: Masterpiece
– En fullkommen Riesling, med med en berusende boquet og varig smak. De
krever full oppmerksomhet og ønsker å nytes; nettopp, et mesterverk.
Kravene til most vekt er nødvendigvis mer enn 95° Oechsle. Smaken må
være tørr; Derav gjenværende sukker må være under 9 g/l og
syren/surheten må ikke være mer enn 2 g/l under.
22.04.2016
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Hektar
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Druer
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Nå smaking….
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Vinliste - Hvite
Vin nr.

Vin

Drue

Årgang

Område

Pris

Riesling 100% 2014

Rheinhessen

499,90

Riesling 100% 2014

Nahe

499,90

Riesling 100%

2004

Rhin

212,00

Riesling 100%

1997

Rhin

102,00

Hvite
Gunderloch Rothenberg Rsl trocken GG

1

Alkohol 12,50%Sukker: 3,00 g/l Syre: 7,00 g/l
Farge: Lys strågul med grønnskjær.
Lukt: Intens, kompleks og åpen med aroma av moden sitrus,
blomster og mineraler.
Smak: Tørr, konsentrert og dyp med lang ettersmak.

Schäfer-Fröhlich Felsenberg Riesling GG

2

Alkohol 13,00%Sukker: 5,60 g/l Syre: 7,20 g/l
Farge: Lys gul.
Lukt: Flint, sitrus.
Smak: Mineral og frukt, god balanse og syre.

Schloss Johannisberger Riesling Rotlack

3

Farge / lukt: Lys gulgrønn. Fin kompleks mineralsk og svært elegant
duft med gule og grønne epler.
Smak: Fruktig anslag, veldig flott syre, følger duften, deilig
eplesødme som er godt integrert allerede, sitter veldig godt og
superfriskt. (2004)
http://www.aperitif.no/pollisten/produkt/schloss-johannisberger-riesling-rotlack-2004/88010

Krigsskolens Vin No 2, Schloss Schönborn

4

Farge og duft: Gullgul med grønnskjær. Utrolig innbydende nesten
parfymert duft med tropisk frukt, blomster og mineraler.
Smak: Stort anslag, meget godt balansert med leskende deilige
syrer, sitter meget lenge. Usedvanlig godt kjøp.
http://www.aperitif.no/pollisten/produkt/krigsskolens-vin-no-2-1997/87764
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Vinliste - Røde
Vin nr.

Vin

Drue

Årgang

Område

Pris

Spätburgunder 100%

2012

Pfalz

229,90

Spätburgunder 100%

2009

Pfalz

359,90

Spätburgunder 100%

2014

Ahr

249,90

Spätburgunder 100%

2011

Rheinhessen

325,00

Røde
Becker B Spätburgunder

5

Farge: Dyp blårød.
Lukt: Fruktig aroma preget av mørke og røde bær, innslag av grønne
urter, fat og kjøtt.
Smak: Sval og saftig, preg av røde og mørke bær, fint integrert fat,
fast ettersmak. (2011)
Metode: Håndplukkede druer fra kalksteinholdige vinmarker,
gjæret i åpne kar, modnet i tyske og franske 225 liters eikefat
hvorav 10% var nye

Becker Spätburgunder Kalkgestein

6

Farge: Lys, noe utviklet kant.
Lukt: Mineral, røde bær, kalk.
Smak: Kompleks, elegant med god syre og myke tanniner.

Meyer-Näkel Spätburgunder

7

Farge / lukt: Klar ung rød. Parfymert eik, moden frukt.
Smak: Prikker en del god syre, mye jordsmonn, integrert fat
sitter godt og veldig lenge med deilig kirsebær og bringebærfrukt
i finishen. (2013)
Bruksområde: Vilt. (Aperitif)

Weing. Thörle Hölle Spätburgunder

8

Lukt: Ren, rød og mørke bær med litt jordlig innslag.
Smak: Moreller og modne kirsebær, rik og elegent med
mineraler i avslutning. Lang.
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Aperitif og Dessertvin
•

Tina Pfaffmann Riesling Sekt Brut
2012, 199,90

•
•

• Gunderloch Nackenheim Risling
Eiswein 2012, Kr. 299,90

Farge: Lys grønngul.
Lukt: Aroma med fint preg av blomst, eple, sitrus og litt
tropefrukt over hint av kjeks.
Smak: Kremet og saftig, preg av blomst, tropisk frukt og
sitrus, hint av kjeks i ettersmaken.
Råstoff: Riesling 100%
Metode: Skånsom pressing av druene, temperaturkontrollert
gjæring av grunnvinen, annengangsgjæring i flasken, modnet
12 md. på bunnfallet.
Innhold: Alkohol 12,50%Sukker: 6,50 g/l Syre: 4,20 g/l

•
•

•
•
•

•

22.04.2016

Farge: Middels intens grønngyllen.
Lukt: Intens og presis aroma av fersken, aprikos, sitrus, nøtt
og urter.
Smak: Frisk, intens og energisk med stor konsentrasjon og
lengde.
Råstoff: Riesling
Innhold: Alkohol 8,50%Sukker: 130,00 g/l Syre: 9,00 g/l

•
•
•
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