Frank John, Pinot Noir Kalkstein 2018
Producent: Frank John Weine
Geografi: Fra Pfalz, Tyskland
Årgang: 2018
Klassificering: Qualitätswein Pfalz
Normalpris:

399,-

Medlemspris: 330,-

Familien samlet foran gården.
Fra højre, Sebastian, Dorothea, Frank og Gerlinde.

Så byder vi velkommen til en ny producent, nemlig Frank John fra Pfalz.
En herlig familie af rigtig dygtige vinbønder der laver utroligt personlige og karakterfulde vine.
Mor, far, datter og søn er alle en del af det
kun 6 hektar store landbrug, hvor børnene
er stærkt involveret.
Datteren Dorothea står for størstedelen af
markarbejdet, mens sønnen Sebastian har
ansvaret i kælderen. En familie der har tydelige holdninger til hvordan vin skal laves!

Medlemstilbud
Juli måneds medlemstilbud sætter
også fokus på Frank John. Her
bl.a. deres Pinot Noir i 2019 samt
2014 fra Magnum. Udover det laver de virkelig skarp Riesling, vi
har fået hjem i 3 forskellige årgange. I kan som altid læse mere
på pinotboxen.dk
Jeg holder ferie i uge 28-29-30,
men er i DK og kommer løbende
forbi lageret, forvent dog længere
leveringstid end normalt 

De arbejder full-on biodymanisk og er
også Demeter certificeret siden 2012. En
af grundtankerne i biodynamik er at man
undgår monokultur, altså bare at have vinstokke plantet. Derfor er deres marker
også fulde af liv med krydderurter, grøntsager, frugttræer og blomster, ligeledes
pløjer de også med hest og har ikke engang en traktor. Tanken følges op i kælderen hvor der arbejdes med lav intervention
og begrænset svovltilsætning. Vinen har
derfor også et ”naturligt” udtryk, men meget kontrolleret og vellavet, bare vin fuld
af energi og liv.

Hvordan smager det?
Næsen er levende og energisk med
tørret tranebær, modne hindbær, perfekt afstemt animalsk note, mørke roser, timian, rosmarin, let jordslået og
tørre kviste. Dragende og pivlækker
næse!
Smagen er svævende, fjerlet og samtidig med tyngde midt på tungen og
en nærmest brændende intensitet.
Søde tranebær, soyasalt, lavendelstrejf, dyrisk som rib-eye og stadig
elegant og frisk. Seriøs flot vin!

