Silvaner, Grosses Gewach, Iphöfer Julius-Echter-Berg
Vintype: Hvid
Land: Tyskland
Alkohol: 13,50 %
Årgang: 2010
Producent: Weingut Hans Wirsching

Domainets historie
Franken er et af Tysklands østligste
vinområder og ligger i delstaten Bayern.
Franken ligger lidt isoleret i forhold til
Tysklands andre vinområder og er præget af
varme somre og meget kolde vintre.
Vinproducenten Hans Wirschings gård ligger i
vinbyen Iphofen i den østlige del af Franken,
som især er kendt for sine kraftige og robuste
vine. Wirsching anses for ikke blot at være
Iphofens bedste vinmager, men også for at
rangere blandt de 3-4 bedste i hele
vinområdet, og de to førende tyske
gourmet-tidskrifter, Gault Millau og
Eichelmann, placerer den 75 hektar store
ejendom i top 10. Det skyldes ikke mindst
vinmarken Iphöfer Julius-Echter-Berg, der er
klassificeret som Grosses Gewächs, hvilket er
betegnelsen for det højst opnåelige
kvalitetsniveau i Tyskland. Grosses Gewächs,
som er den tyske Grand Cru har opnået
international berømmelse. Den produceres
efter meget strenge kriterier, der bl.a.
omfatter traditionel dyrkningsmetode, selektiv
håndplukning, høstudbytte på under 50hl/ha
og mindst 95 gr. Oechsle. Vinen må først
sælges 1. september det efterfølgende år.
Hans Wirschings vine er, bortset fra nogle
ædelsøde, behageligt tørre, og de serveres i
den specielle ovale og buttede Franken-flaske,
der kaldes Bocksbeutel.
Beskrivelse af vinen
Iphofens mest berømt mark hedder Iphöfer
Julius-Echter-Berg, og den er samtidig en af de
bedste i hele Franken. Den har en flot
beliggenhed på skråningerne af bjerget
Schwanberg. Undergrunden kaldes
Keuperboden, som er en aflejring, der er flere
millioner år gammel og som stammer fra
triastiden og er karakteriseret ved et stort
indhold af ler og kalk, der gør jorden specielt
velegnet til vindyrkning og som præger vinen
på en uforlignelig måde med hensyn til frugt,
fine krydderier og mineralitet. Denne vin har
104gr. Oechsle og et restsukkerindhold på 3,7
g/l. I duften er den præget af mineralerne fra
jordbunden og aroma af vilde urter samt

moden pære, stikkelsbær og et strejf af
eksotiske frugter. Smagen er elegant og fast
med et præg af vegetabilske krydderier.
Smagen er også domineret af terroir, den er
ganske tør, og man oplever, at smagen
udvikler sig langsomt i munden.
Druesammensætning
100 % Sylvaner
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