Franz Keller, “Achkarren” Spätburgunder 2019
Producent: Weingut Franz Keller
Geografi: Fra Baden, Tyskland ved
underområdet Kaiserstuhl.
Årgang: 2019
Klassificering: VDP, Ortswein
Normalpris: 299,Medlemspris: 229,-

Friedrich og Fritz Keller, barnebarn og søn af Franz Keller.
Friedrich er i dag førstemand på gården.

Så skal vi et smut til Baden, den sydligste
vinregion i Tyskland, snoende langs den
franske grænse til Alsace og et vartegn for
tysk Spätburgunder.
Franz Keller har hjemme i underområdet
Kaiserstuhl, der er den varmeste vinregion
i Tyskland og domineret af en vulkansk
jordbund. Her er forholdene optimale for
dyrkningen af Spätburgunder/Pinot Noir
og nogle af de absolutte bedste tyske
rødvine kommer herfra. Bredt set kun
matchet af få producenter i regionen Ahr,
der også har et særligt varmt mikroklima.

Lidt om VDP
Keller er en del af organisationen
VDP, som er godt at kende lidt til
hvis man vil blive klogere på tysk
vin. VDP er kort og godt en
sammenslutning af vinproducenter
der har sat nogle (skarpe) krav til
den generelle kvalitet af arbejdet i
både mark og kælder. Yderlige har
de valgt at klassificere deres vine
efter geografiske oprindelse.
Uddybelse på næste infoark 

Achkarren her er faktisk en debut fra
Keller familien og tak for det!
Selv beskriver de Achkarren som en anden
sortering af deres GG mark Schlossberg.
Det kan jo umiddelbart lyde negativt, men
Schlossberg er en top-mark i Baden og
ofte noget mere heftig på prisen end her.
Da man smagte fadene fra Schlossberg
inden flaskning, var der et par stykker der
fremstod lidt mere åbne, fugtige og friske.
God vin, men måske ikke helt med det
lagringspotentiale man vil have i ens
Schlossberg. Derfor flaskede man disse
fade separat og ”Achkarren” var døbt.

Hvordan smager det?
Næsen er både koncentreret og
”kølig”. Drevet af røde, lyse bær,
syrnet yoghurt, ingefær spice og let
eucolyptus.
Første ord der falder mig ind i smagen
er harmonisk(!) Fløjlsblød, let på tå,
svævende og samtidig tæt og dyb.
Cremet rød frugt af skovjordbær,
saftspændt med balanceret syre og
tanninstruktur. Virkelig en flot vin til
prisen og har i min optik kvalitet som
god kommunevin fra Bourgogne.

