
Franz Keller, “GG Enselberg” Spätburgunder 2019 
Producent: Weingut Franz Keller 

 
Geografi: Fra Baden, Tyskland og 

specifikt marken Enselberg.  

 

Årgang: 2019 

 

Klassificering: Grosses Gewächs  

 

Normalpris:     419,- 

 

Medlemspris:  359,- 
  

 Så er vi på den helt store klinge, et seriøst 

godt glas der sagtens kan lægges i kælde-

ren, men også er svær at holde fingrene fra 

allerede!  

Enselberg er navnet på en mark som under 

VDP regi er klassificeret som en Grosse 

Lage mark. De tørre vine fra disse marker 

betegnes dog som Grosses Gewächs ofte 

forkortet til GG. (Ja det skal ikke være 

nemt) 

Som nævnt er VDP klassifikationen base-

ret på geografi og i høj grad inspireret af 

Bourgogne.  

 

 GG er øverste trin på skalaen, de absolutte 

bedste marker og i henhold til Bourgogne 

svarende til Grand Cru. Herefter kommer 

Erste Lage der også er enkeltmarksvine, så 

Ortswein og til sidst Gutswein der er til-

tænkt som drikkevenlige hverdagsvine.  

Enselberg er en lille Grosse Lage mark 

præget af den klassiske vulkanske jord-

bund og på Keller’s parcel beplantet med 

Pinot Noir kloner fra Bourgogne i 1999 og 

2003. Man begrænser udbyttet kraftigt og 

fadlagrer efterfølgende 18 mdr hvoraf 

40% af vinen er på nye fade.  

 

 

 

En smagssag hvad man synes om deres ”vingård”, men  

fuldkommen optimeret i forhold til vinificering, lagring af  

vine osv.    

 

Nyt tiltag! Medlemstilbud 

Fremadrettet vil I kunne benytte 

jer af et månedligt tilbud udeluk-

kende forbeholdt medlemmer af 

Pinot Box’en.  

Månedstilbuddet kan findes på  

pinotboxen.dk og her kan man 

også genkøbe vinene fra løbende 

måneds Pinot Box. Vi starter ud 

med at tilbyde 3 andre vine fra 

Keller. I høj grad value-for-money 

vine der har mine største anbefa-

linger. I kan læse beskrivelser osv 

på hjemmesiden   

 Hvordan smager det? 
Måske ikke dybere og mere koncen-

treret end Achkarren, men mere raffi-

neret og kompleks. 

Næsen byder på rød frugt, mørk la-

krids, kamfer, spice og tørrede blade. 

Smagen er selvfølgelig også frugtdre-

ven, men den har flere lag og især en 

mineralsk kerne.  

Løftet, elegant, spillevende og en 

laaang eftersmag. Imponerende vin 

og da også et step-up i forhold til Ach-

karren.  

   


