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• Riesling on saksalaisten oma rypäle ja 
käyntikortti maailmalla ja sitä viljellään  
nykyään kaikilla 13 laatuviinialueella.
• Noin puolet maailman Rieslingeistä viljel-
lään Saksassa yli 23 000 hehtaarin alueella 
ja kaikista viljeltävistä rypäleistä Rieslingin 
osuus on noin 24 %.
• Mosel ja Lounais-Saksassa lähellä Ranskan 
rajaa sijaitseva Pfalz ovat maailman suurim-
pia Rieslingin viljelyalueita ja kummallakin on 
runsas viisituhatta hehtaaria viljelyalaa.
• Bremmer Calmontissa, jossa Mosel-joki 
tekee melkein 180-asteisen käännöksen, on 
Euroopan jyrkimmät, 60-asteiset viinirinteet 
sekä maailman jyrkimmät Riesling-viini-
köynnösrinteet.

• Riesling on tunnettu raikkaudestaan ja 
ryhdikkyydestään, ja sen tuntomerkkejä 
ovat raikas omena ja kypsä persikka sekä 
jalohomeen hunajainen vivahde. 
• Riesling on monipuolinen rypäle, ja siitä 
voidaan valmistaa sekä kuivia, voimakkaita 
viinejä että jalon makeita, upeita jälkiruoka- 
viinejä.
• Rieslingillä on hyvä ikääntymispotentiaali, 
joten se soveltuu erittäin hyvin myös kellari- 
säilytykseen.
• Riesling-rypäleellä on mielenkiintoinen tarina 
ja kiehtova historia, joka yltää 1400-luvulle. 
• Rieslingin syntymäpäivää juhlitaan maa-
lis-kuun 13.päivänä, jolloin se on mainittu 
kauppakirjassa.
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 viljellään Saksassa yli 23 000 hehtaarin  
 alueella ja kaikista Saksassa viljeltävistä
  rypäleistä Rieslingin osuus on yli 23 %

• Mosel ja Lounais-Saksassa lähellä 
 Ranskan rajaa sijaitseva Pfalz ovat 
 maailman suurimpia Rieslingin viljely-
 alueita ja kummallakin on runsas 
 viisituhatta hehtaaria viljelyalaa

• Bremmer Calmontissa, jossa Mosel-joki
  tekee melkein 180-asteisen käännöksen, 
 on Euroopan jyrkimmät,  60-asteiset 
 viinirinteet sekä maailman jyrkimmät 
 Riesling-viiniköynnösrinteet
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