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  Ja har man været med siden februar, så har 

jeg nu budt jer nogle vine fra Franz Keller 

 Men kunne ikke dy mig for at have 

huset med igen, da jeg smagte denne nye 

vin i deres portefølje. Det performer så 

drøngodt og repræsenterer samtidig 

imponerende value i dagens marked. Glæd 

jer! Jeg har nu fulgt Keller’s vine i nogle 

årgange og det er tydeligt at Friedrich’s 

visioner for alvor har sat deres aftryk med 

først 2019 og her 2020 årgangen der i min 

optik er den bedste fra familien. I 2020 er 

vinene stadig friske og levende, men har 

lige fået et nøk på koncentrationen.  

 

 Friedrich Keller der er barnebarn af Franz 

har fået mere og mere indflydelse over de 

seneste årgange og det er ham der, i min 

optik, har ført dem over i superligaen af 

Spätburgunder hierarkiet.    

Hans kompromisløshed og sans for 

detaljen er denne vin også et fint eksempel 

på. Oberrotweil er klassificeret som en 

”Ortweins” svarende til kommune/village 

vin i Bourgogne. Men vinen er faktisk 

lavet på druemateriale fra Grosses 

Gewächs markerne Kirchberg og 

Eichberg.  Så det er også en Ortweins med 

en usædvanlig koncentration og dybde.  

 

 

 

Der høstes i marken Kirchberg, der bl.a. har lagt druer til  

vinen her.  

De laver ligeledes også en virkelig flot Chardonnay fra marken.  

Medlemstilbud Keller 

Jeg teasede med det sidste måned, 

medlemstilbud på de store vine fra 

Keller.  Det er så endelig online  

Der var lige noget med at Grosses 

Gewächs vinene fra 2020 først må 

komme i salg fra 1/9/2022  ifølge 

VDP’s regelsæt…   

Men på hjemmesiden finder I altså 

bl.a. 6 GG’er fra Keller og en 

særlig rabatsats på 20% - kun 

forbeholdt medlemmer af Pinot 

Box’en   

 Hvordan smager det? 

Der er smæk på her med masser af 

dyb, tæt og koncentreret frugt fra en 

varm årgang, samt man fornemmer 

fadet.  

Men som altid med Keller er 

alkoholniveauet lavt og vinen står 

stadig friskt, løftet og med en flot 

syre. Både i næse og mund er det 

drevet af rød frugt, krydret, animalsk 

og levende. Flot tyngde midt på 

tungen og imponerende længde. 

Kompleksitet og stor drikkeglæde i et.  

   


