
 

Weingut Thilo Strieth, Höllenberg Spätburgunder 2018 
Producent: Weingut Thilo Strieth 

 
Geografi: Fra byen  

Assmannshaüsen I Rheingau,  

Tyskland.  

  

Årgang: 2018 

 

Klassificering:  
 

Normalpris: 209,- 

 

Medlemspris: 159,  

 Lille producent som jeg selv importerer fra. 

Fred og Nico (far og søn) ejer, dyrker og 

laver vin fra 3,5 hk vinmarker med Riesling 

og Spätburgunder.  

De to står for det hele på gården og 

Fred og Nico har deres base i det lokale, hvor 

de primært sælger deres vine til lokale butik-

ker, restauranter og private.  

Jeg er faktisk deres eneste importør! 

Lidt om marken Höllenberg, hvor druerne 

til denne vin kommer fra. Höllenberg er  

nemlig anerkendt som en af de absolut bedste 

marker i hele Tyskland til Spätburgunder. 

 Marken ligger langs Rhinen, er i alt 55 hk stor 

og har en syd og sydøst vendt position.  

Höllenberg er samtidig ekstrem stejl med en  

hældning på 40-60% og i topjorden finder 

man en høj grad af mørklilla granit. 

 

Så hvad giver kombinationen af en stejl hæld-

ning, perfekt eksponering, refleksionen fra 

Rhinen samt granit der kan holde på varmen?  

Ganske enkelt mange timer af døgnet med sol 

og varme på stokke og druer. 

Og dét er afgørende for at en rødvinsdrue kan 

modne fuldt ud i et ellers ret nordligt og  

køligt klima.  

 

 
Fred Streith  

Fun fact 
Få minutters kørsel fra Strieth’s vin-

gård ligger turistbyen Rüdesheim-am-

Rhine. Et engang yndet ferieområde for 

danske campister.  

Fred har kun gode minder om de dan-

ske turister – om ikke andet så i hvert 

fald den strøm det gav af unge piger til 

den lille landsby!  

 Hvordan smager det? 
Der er ingen tvivl om at Volnay’en er den 

store vin i juli-box’en. Når det er sagt, så 

synes jeg dog at Strieth’s Höllenberg er et 

herligt glas. Massere af rød frugt og saf-

tighed, let krydret og et røget præg.  

Så synes jeg egentlig det er en vin med ret 

flot kompleksitet og længde i eftersmagen. 

Pinot i den kvalitet, i det prisleje, hænger 

ikke på træerne længere. 


