
 

Landauer Gisperg, Pinot Noir ”Handzeichen” 2020 
Producent: Landauer Gisperg.  

 
Geografi: Thermenregion, 

Østrig. 

 

Årgang: 2020 

 

Normalpris:   399,- 

 

Medlemspris:  345,- 

 

Måned: Oktober 2022 
  

  Landauer Gisperg er familieejet og drevet 

af Johanna og Franz, samt deres søn Ste-

fan der i dag har det primære ansvar. De 

har 30 hk og ligger i regionen Thermenre-

gionen bare 25 km syd for Wien. Selvom 

mange garanteret forbinder Østrig med 

hvidvin er Stefans store stolthed hans Pi-

not Noir vine. Der er også lang tradition 

for dyrkning af blå (rødvins) druer i regio-

nen. Det var nemlig den samme munke-

ordning, fra Citeaux slottet, der ”grund-

lagde” Bourgogne som også etablerede 

vinmarkerne her i regionen og anerkendte 

området for dets potentiale til bla. Pinot 

Noir. 

 Her husets topvin og da Stefan skænkede 

vinen for mig sagde han ”This is meant to 

slap some Grand Cru’s around”. Altså  

med henvisning til top-Bourgogne  Det 

vil jeg ikke snakke det op til, det er ikke 

der jeg synes vi er, men det er ligegodt no-

get af det mest koncentrerede og seriøse 

østrigske Pinot jeg har smagt.   

Lavet på gamle stokke efter selection mas-

sale og kommer fra marker med et meget 

højt indhold af kalk. Man gærer med hele 

klaser (whole bunch) og vinen ligger 12 

mdr på 100% nye fad, som i øvrigt er im-

ponerende integreret! Bare 500 flasker om 

året laver familien. 

 
 

 

  
Familien Gisperg med Stefan til højre. 

 Medlemstilbud  

Måneds medlemstilbud sætter 

også fokus på vinene fra Gisperg. 

Vi har fået et par andre vine hjem 

fra dem. Bl.a en rigtig dejlig frisk, 

levende og mineralsk Grüner Velt-

liner samt en lillebror til de 2 her. 

Pinot Noir ”Selektion”, der er lidt 

mere prisvenlig og performer rig-

tig godt. Som altid kan I læse mere 

på www.pinotboxen.dk  

 Hvordan smager det? 

Meget mere elegant, kompleks og 

underspillet end Best-Of.  

Fløjlsblød, koncentreret og kølig 

frugt.  

Hindbær svøbt i timian, umodne 

kirsebær, salt som cashew nødder, 

massiv mineralsk kerne.  Perfekt 

syre, svævende, intens og af-

grundsdyb. Giv det luft og tid, det 

er vin man skal nørde lidt med.  

http://www.pinotboxen.dk/

