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- makuja ja elämyksiä
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P e r i n t e i tä n y k y a i k a i s e s t i

Innovatiiviset saksalaiset viinit hemmottelevat makunystyröitä
ja niiden tyylikkäät pakkaukset ovat ilo silmälle. Saksassa tuotetaan viinejä joka makuun ja tilanteeseen. Laajaa valikoimaa ovat
kiitelleet niin kuuluisat kokit, viinin harrastajat kuin todelliset
viinintuntijatkin. Saksassa on yli 2000 vuotta vanhat viininviljelyperinteet yhä kunniassaan. Korkeat laatuvaatimukset sekä
ympäristöystävälliset viljelytavat yhdistettynä kehittyneeseen valmistustekniikkaan takaavat saksalaisten viininviljelijöiden aseman
maailman huipulla.
Saksa on maailman pohjoisimpia viinimaita. Viinitarhat ovat
yleensä istutetut vuorten rinteille tuulelta suojaavien metsien alapuolelle ja lähelle auringonvaloa heijastavaa jokea, kuten Reiniä ja
sen sivujokia. Pitkän kasvukauden ansiosta saavat rypäleet paljon
aurinkoa, ja valoisa kasvukausi lievittää myös ilmaston aiheuttamia
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rasituksia. Rypäleet kypsyvät hitaasti ja säilyttävät hedelmäisen
happoisuutensa. Samalla niihin kehittyy luontaisia sokereita ja
ne imevät mineraaleja maaperästä. Näin saksalaiset viinit saavat
jäljittelemättömän raikkautensa sekä maku- ja tuoksuvivahteensa. Viileän ilmaston viineissä on yleensä vähemmän alkoholia ja
enemmän hedelmäistä aromia, ja tästä syystä saksalaiset viinit
ovatkin täydellisiä seuralaisia erilaisille aterioille.

SAKSALAISET
VIINITYYPIT
HARMONISEN KUIVA
Trocken, halbtrocken ja CLASSIC ovat
kuivahkoja viinejä. Ne sopivat erinomaisesti aterioille. Samoin esimerkiksi tyylikkäät
ja kevyet Kabinett trocken -viinit.
REHEVÄN KYPSÄ JA
HEDELMÄINEN
Perinteikkäässä Spätlesessä sekä täyteläisen makeissa Auslese- ja Eiswein-viineissä
tiivistyvät hedelmän tuoksut ja aromit.
Saksan Viinit
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ETIKETTI – V IININ SYNTY M ÄT O D IST U S

[1] Weingut

Paul Mustermann
[2] 2014

[3]

Riesling

[4] Kabinett trocken [5]
[6] Winzerdorfer Bestelage
[7] Rheinhessen
[8]

[9]
[10]

Gutsabfüllung
Prädikatswein

A.P.NR. 1 234 567 090 12

[12] enthält Sulfite
[13]

10,5 % vol.

Product of Germany

[11]

750 ml

Saksalainen viinipullon etiketti on varsin
informatiivinen, siitä voit lukea kaiken
oleellisen. Etiketistä käy ilmi alue, kypsyysaste, rypälelajike, tyyppi ja klassisessa
etiketissä laadun takeena oleva viljelijän
tai tuottajan nimi. Näin tiedät, mitä viiniä
olet ostamassa.

PAKOLLISET MERKINNÄT (QUALITÄTSWEINJA PRÄDIKATSWEIN-LAATULUOKAT)
[1] Viinitilan nimi ja osoite (Weingut).
[4] Viinin laatuluokka. Riippuu rypäleiden kypsyysasteesta.
Kabinett on laatuluokka, joka viittaa pääsadon aikana
korjattuihin kypsiin rypäleisiin. Prädikatswein-viinit täyttävät
erittäin korkeat laatuvaatimukset. Predikaatti-luokituksessa
laatutasoja on kuusi, joista ensimmäinen on edellä mainittu
Kabinett. Katso myös ”Kypsyys – laadun merkki” esitteen
lopussa.
[7] Määritelty alue, jolta viini on kotoisin. Saksassa on 13
laatuviinialuetta.
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[9] Laadunvalvontanumero osoittaa, että viini on läpäissyt
kaikilta saksalaisilta laatuviineiltä vaadittavat kemialliset ja
aistinvaraiset testit.
[10] Viinin todellinen alkoholipitoisuus % -volyymeissä.
[11] Pakkauksen volyymi.
[12]	Sisältää sulfiittia.
[13]	Alkuperämaa
[14] Viinien valmistuksessa käytetyt lisäaineet kuten kaseiini
(maitoproteiini), albumiini ja lysotsyymi (kananmunaproteiineja).
VAPAAEHTOISET MERKINNÄT (QUALITÄTSWEINJA PRÄDIKATSWEIN-LAATULUOKAT)
[2] Vuosikerta eli vuosi, jolloin rypälesato on korjattu.
[3]	Rypälelajike.
[5] Viinityyppi, tässä kuiva (trocken) viini. Halbtrocken ja
Feinherb ovat puolikuivia viinejä. Jos etiketissä ei ole mitään
näistä termeistä, viinissä on yleensä jäännösmakeutta.
[6]	Tarkempi määrittely, mistä rypäleet ovat peräisin, eli kylä
(+”er”) ja viinitarha. Tässä kuvitteellinen esimerkkikylä.
[8] Viinit, jotka viljelijä tai viljelijöiden osuuskunta (Winzergenossenschaft) on tuottanut ja pullottanut, merkitään nimityksellä Erzeugerabfüllung. Viinitilat ja
yksittäiset viljelijät
voivat käyttää
vaihtoehtoisesti
nimitystä Guts
abfüllung. Muut
viininvalmistajat ja
pullottajat käyttävät
nimitystä Abfüller.
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CLASSIC – KUIVAA JA TYYLIKÄSTÄ
Saksalaisviineillä
on vuosikerrasta
2000 alkaen ollut
uusi laatuluokka
CLASSIC. Jos
etsit tasapainoisen
kuivaa viiniä, joka
sopii aterioille, etsi
etikettejä, joissa
on rypälelajikkeen
nimen lisäksi merkintä CLASSIC. Sen saavat viinit, jotka ovat keskitasoa laadukkaampia ja maultaan harmonisen kuivia. Ne edustavat 100 %
klassista rypälelajiketta, kuten esimerkiksi Rieslingiä, Silvaneria
tai Spätburgunderia (Pinot Noir). CLASSIC-luokitus kertoo viinin edustavan laadukasta selkeää makuprofiilia. CLASSIC-viinit
kuuluvat keskihintaluokkaan.
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SEKT JA SECCO
Moni saksalainen viinitila valmistaa kuohuviiniä perinteitä kunnioittaen. Laatuviinien lisäksi myös kuohuviineille asetetaan hyvin
korkeat laatuvaatimukset. Deutscher Sekt -kuohuviini valmistetaan
vain oman viinitarhan rypäleistä perinteisen pullokäymismenetelmän mukaisesti. Tämä tekee Sekt-kuohuviineistä hyvin persoonallisia ja haluttuja juomia.
Kuohuviini ei parane vanhetessaan, vaan se on parhaimmillaan noin
vuoden sisällä siitä, kun se on tullut markkinoille.
Secco on lyhenne italialaisesta Proseccosta. Kyse on viinistä, johon
on hiilihappoja lisäämällä saatu aikaan helmeilyä. Saksassa Perlweiniksi nimitetty kepeän kupliva Secco on oiva kesäjuoma.
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MAAILMANLUOKAN
RYPÄLEET

RIESLING
Maailman kuuluisimpiin lukeutuva rypälelajike. Ensimmäiset
maininnat Rieslingistä ovat peräisin 1400-luvulta. Saksassa sijaitsee yhä noin puolet Rieslingille omistetusta viljelyalueesta. Mikään
muu valkoviini ei paremmin ilmaise uskollisuuttaan alkuperälleen.
Riesling tunnetaan eleganssistaan, hapokkuudestaan, kompleksisuudestaan ja säilyvyydestään. Riesling on monipuolinen
ruokaviini, joka sopii yhtä lailla mausteisten ja hapanimelien
aasialaisruokien, latinalaisamerikkalaisten ruokalajien kuin
pohjoismaisen keittiön pariksi. Raikas omena ja kypsä persikka
sekä jalohomeen mineraalinen tai hunajainen vivahde ovat kaikki
Riesling-teeman variaatioita.
Saksan Viinit
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SPÄTBURGUNDER
Saksan arvostetuimmasta punaviinirypäleestä saadaan täyteläisiä,
sametinpehmeitä viinejä, joiden aromi on aavistuksen verran
makea ja hedelmäinen. Saksa onkin Ranskan ja USA:n jälkeen
maailman kolmanneksi suurin pinot noir -tuottaja. Tietojen mukaan rypälettä on viljelty Saksassa jo 800-luvulla. 1200-luvulla se
levisi voimakkaasti luostarien toimesta kotiseudultaan Burgundista
itään ja pohjoiseen.
Spätburgunderissa on usein pehmeämmät tanniinit, ja siksi se
sopii erinomaisesti aasialaisten ruokien,
grillatun lohen, lintu- ja riistaruokien sekä
ankan seuraksi.
Spätburgunder Weissherbst on kyseisestä
rypäleestä valmistettu hennonvärinen rosé.
Viini sopii hyvin esimerkiksi alkuruokien
ja kevyiden liharuokien kanssa. Raikas,
hyvin viilennetty rosé (9 − 13°C) sopii
myös aperitiiviksi tai kesäpäivänä nautittavaksi.

Saksan Viinit
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SUOSITUT VALKOISET RYPÄLEET
SILVANER

RIVANER

Ikivanha lajike, josta saadaan täyteläisiä,
mehukkaita, hedelmäiseen vivahtavia ja
hienostuneen hapokkaita viinejä. Silvaner-viinit sopivat neutraaliutensa ansiosta
korostamaan kalaruokien, kevyen lihan tai
vaikkapa parsan herkkää makua.

Synonyyminsä MÜLLER-THURGAUN
kuivempi versio, joka myös sopii tätä
paremmin aterioille. Maistuu erinomaisesti
yrttipitoisten ruokien, salaattien ja kasvisruokien kanssa. Viinit ovat kukkaisia,
kevyesti Muscatiin vivahtavia ja miellyttävän
lievästi hapokkaita. Nautitaan nuorena.
GRAUBURGUNDER (PINOT GRIS)
Sulavampi, kuivempi versio synonyymistään RULÄNDERistä. Molemmat ovat
vahvoja, suun täyttäviä valkoviinejä, joissa
on pyöreää hapokkuutta. Kokeile maukkaiden ruokien, kuten kalan, lampaan ja
riistan kera, tai nauti makea Ruländer
kypsän juuston seurana.
WEISSBURGUNDER (PINOT BLANC)
Elegantti valkoviini, jossa on virkistävää
hapokkuutta. Tuoksu muistuttaa ananasta,
pähkinää, aprikoosia ja sitrusta. Erinomainen kevyiden lihojen ja äyriäisten kanssa.
Tammitynnyrissä säilytetyt viinit sopivat
hyvin myös lampaan ja riistan kera nautittavaksi.
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KERNER

SCHEUREBE

Menestyksekäs valkoviinirypäle on nimetty
1800-luvun svaabilaisen runoilija-lääkäri Justinus Kernerin mukaan. Punaisen
Trollingerin ja valkoisen Rieslingin risteytys
on palkittu ominaisuuksistaan: raikkaasta
hapokkuudesta ja rikkaasta, hedelmäisestä
luonteesta. Nuori, sydämellinen Kerner
sopii hyvin nautittavaksi sellaisenaan tai
kala- ja kasvisterriinien, salaattien tai kevyiden lihojen kanssa. Täyteläisempi, kypsempi
versio on herkullinen myös siipikarjan tai
hedelmäkastikkeessa tarjoillun lihan kanssa.

Kypsyys on olennaista Scheurebelle
luonteenomaisen bukeen esiin saamiseksi:
mustaherukan ja greipin alta nousee hieno,
mausteinen tuoksu. Kuiva Scheurebe-viini
on herkullinen seurusteluviini, makeammat versiot ovat loistavia korostamaan ja
tarkentamaan aasialaisen keittiön eksoottista mausteisuutta ja aromeja.

SUOSITUT PUNAISET RYPÄLEET
DORNFELDER

PORTUGIESER

Uudempi lajike, josta saadaan syvän punaisia viinejä. Nuorekkaat, rehevän marjaiset
viinit tarjotaan jäähdytettyinä ja ne maistuvat erinomaisesti vaikkapa piknik-viineinä.
Täyteläisemmät,
tynnyreissä kypsytetyt ja tanniinisemmat viinit sopivat
hienosti tuhdin
paistin, riistan ja
voimakkaiden juustojen seuraksi.

Väriltään vaaleanpunaiset, matalahappoiset,
marjaiset Portugieser-viinit ovat hurmaavia
arkiviinejä. Ne sopivat erinomaisesti kylmien leikkeleiden ja juustojen seuraksi.

Saksan Viinit
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TROLLINGER
Teeskentelemätön, kevyt ja hedelmäinen
punaviini. Raikkaan hapokkaan
TROLLINGERin tuoksu muistuttaa
kirsikkaa ja punaherukoita. Levinnyt
laajasti Württembergin alueelle.

LEMBERGER
Runsaan hedelmäiset LEMBERGER-punaviinit ovat hapokkaita ja tanniinisia. Niiden
bukee vaihtelee marjaisasta vihreän paprikan
kirpeisiin aromeihin.
FRÜHBURGUNDER (PINOT NOIR
PRÉCOSE; PINOT MADELEINE)
Aikaisin syksyllä kypsyvä Pinot Noir
-mutaatio. Pienet satomäärät tuottavat
ensiluokkaisia viinejä, ja syvää, samettisen
punaista viiniä arvostetaan harvinaisuutena.
SCHWARZRIESLING
(PINOT MEUNIER)
Tunnetaan myös nimellä MÜLLERREBE
(myllärin rypäle), koska sen lehdet ovat
ikään kuin jauhojen peittämiä. Nimestään
huolimatta se ei ole Rieslingin sukulainen.
Schwarzrieslingiä on helppo kasvattaa. Rypäleestä tuotettu viini sopii hyvin arkeen tai
täyteläisen makunsa ansiosta lampaan taikka
possun seuraksi. Suosittu Württembergissä.
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LÄMMÖLLÄ KANSAINVÄLISIKSI
LEMPIVIINEIKSI
Ilmaston lämpeneminen sekä maailman globalisoituminen ovat
myös vaikuttaneet siihen, mitä rypäleitä Saksassa on sallittua viljellä.1990-luvulta lähtien maassa on saanut viljellä montaa kansainvälisesti merkittävää rypälettä, kuten Chardonnayta, Sauvignon
Blancia, Cabernet Sauvignonia ja Merlota. Erityisesti nuorten viljelijöiden piirissä kyseiset rypäleet ovat saavuttaneet suosiota, sillä
rypäleet ovat tulleet heille tutuiksi esimerkiksi heidän ulkomailla
suorittamiensa opintojen aikana.

Saksan Viinit
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KYPSYYS –
LAADUN MERKKI
Saksan viininviljelyalueet käsittävät noin
100 000 hehtaaria, josta suurin osa tuottaa
rypäleitä laatuviinien tuotantoon. Laatuviinit ovat aina alkuperältään jostain Saksan
13 viininviljelyalueesta; ne tuotetaan täysin
kypsyneistä rypäleistä ja niillä on korkeat
laatuvaatimukset.
Niin Qualitätswein-laatuluokan viinit kuin
myös harmoniset ja kuivat Classic-laatuluokan viinit ovat erinomaisia arkiviinejä,
jotka sopivat hienosti yhteen monien
erilaisten ruokien kanssa. Ne kannattaa
nauttia nuorina ja tuoreina.
Niiden lisäksi tuotetaan myös pieniä määriä yksinkertaista Landweinea kuin myös
muita viinejä, joiden tarkempaa alueellista
alkuperää ei ole mainittu.
Saksan tärkeimmät laatuviinit, DEUTSCHE
PRÄDIKATSWEINE, valmistetaan täysin
kypsistä ja/tai jalohomeisista rypäleistä. Ne
ovat tyylikkäitä, jaloja ja pitkäikäisiä. Predikaatti-laatuluokituksen kolme ensimmäistä
luokkaa voivat olla yhtä lailla kuivia kuin
myös makeita viinejä. Kolme viimeistä
luokkaa edustavat aina makeita jälkiruoSaksan Viinit

kaviinejä. Seuraavat nimikkeet (Prädikat)
kuvaavat kuutta kypsyys- ja laatuastetta
nousesevassa järjestyksessä:
KABINETT
Täysin kypsistä rypäleistä tehtyjä elegantteja ja notkeita viinejä. Alkoholipitoisuus on
yleensä alhainen.
SPÄTLESE
Kirjaimellisesti ”myöhäinen korjuu”. Tasapainoisia, pyöreitä viinejä, joissa tuntuu
erittäin kypsien rypäleiden täyteläisyys.
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AUSLESE
Jaloja, bukeeltaan ja maultaan voimakkaita viinejä, jotka on tehty erittäin kypsistä, tertuittain poimituista rypäleistä.
BEERENAUSLESE (BA)
Harvinaisia, hienoja viinejä, joissa tuntuu
jalohomeen hunajainen aromi. Valmistettu
ylikypsistä rypäleistä, jotka on poimittu
yksitellen käsin.

päivän aikana riittävästi rypäleitä yhden
TBA-pullollisen tuottamista varten.
Arvokas harvinaisuus on täydellinen viini
säilöttäväksi kellariin useiksi vuosiksi ja tarjottavaksi erityisen tärkeässä tilaisuudessa.
Saksalaisista viineistä löytyy sopiva seuralainen joka tilanteeseen – rennosta illanvietosta tai piknikistä hienoimpiin päivällisiin
tai juhlatilaisuuksiin.

EISWEIN
Tehty BA-laadun rypäleistä, jotka on poimittu ja puristettu jäisinä. Suurenmoisen
hedelmäisen hapokkuutensa ja makeutensa
ansiosta erinomaiset ikääntymisedellytykset. EISWEIN on keräilijöiden etsimä
viini, jonka tuotantomäärät ovat pieniä.
Arvokas viini sopii aperitiiviksi, digestiiviksi tai hedelmäisten jälkiruokien seuraksi.
EISWEIN kohottaa aterian ikimuistoiseksi
kokemukseksi.
TROCKENBEERENAUSLESE (TBA)
Saksalaisen viininviljelyn kruunu. Nämä
täyteläisen makeat viinit valmistetaan
yksittäin poimituista rypäleistä, jotka ovat
kuivuneet ja kutistuneet lähes rusinoiksi.
Sanotaan, että yksi kerääjä poimii yhden
Saksan Viinit
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AHR
LÖYDÄ AHRIN AARTEET
Saksan punaviiniparatiisin viinitarhat
reunustavat Bonnin eteläpuolella Reiniin
yhtyvän Ahr-joen laaksoa. Jyrkkien
viinirinteiden täyttämät jylhät maisemat
ulottuvat idän basalttikallion korkeuksista
länteen Bad Neuenahr-Ahrweilerin
tyylikkääseen kylpylään. Riesling on
pääasiallinen valkoviinirypäle, mutta
Ahrin pieni alue tunnetaan varsinkin hienoista punaviineistään,
erityisesti Spätburgunderista (Pinot Noir) sekä sen varhain
kypsyvästä sukulaisesta, harvinaisesta Frühburgunderista.
Portugieser on täällä myös tärkeä punaviinirypäle.

BADEN
AURINGON HYVÄILEMÄ ALUE
Reinin varrella sijaitseva lämmin ja
aurinkoinen Baden on Saksan eteläisin
viininviljelyalue. Se ulottuu Bodenseejärvestä Heidelbergiin ja sen pituus on
noin 400 kilometriä. Badenin alueella sijaitsevat muun muassa
Schwarzwald sekä viiniköynnösten peittämä, tuliperäinen,
massiivinen Kaiserstuhlin tasanne. Baden sijaitsee Ranskan
Alsacen sekä Sveitsin naapurissa ja sillä on naapureidensa tapaan
pitkät viini- ja ruokaperinteet. Kuivat punaiset ja valkoiset
Burgunder-ruokaviinit (Pinot) ovat olleet jo pitkään suosittuja
koko alueella. Rivaner-viinitarhat ovat myös levinneet laajalle, kun
taas muita klassisia valkoviinejä, esimerkiksi Rieslingiä, Silvaneria
ja Gutedeliä, valmistetaan paikallisemmin.
Saksan Viinit
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FRANKEN
BOCKSBEUTEL-PULLOJA JA BAROKKIA
Franken, Frankfurtista itään sijaitseva kumpuileva seutu seurailee
mutkittelevaa Main-jokea. Omalaatuiset viinit ja Würtzburgin
barokkirakennukset tekevät seudusta niin taiteen kuin viinin
ystävienkin Mekan. Franken erottuu muista alueista Bocksbeutelin
– litteän, pyöreävatsaisen pullon – sekä
ilmastonsa ja kuivahkojen viiniensä ansiosta.
Pääasialliset lajikkeet ovat varhaisempia
valkoisia rypäleitä, esimerkiksi Rivaner ja
Bacchus. Alue tunnetaan ennen kaikkea
voimakkaista ja maanläheisistä Silvanerviineistä. Spätburgunder (Pinot Noir) ja
muualla harvoin viljeltävä Domina ovat
pääasialliset punaviinirypäleet.

HESSISCHE BERGSTRASSE
SAKSAN KEVÄTPUUTARHA
Roomalainen vanha kauppareitti strata
montana (vuoristotie) kulkee Reinin
suuntaisesti Odenwaldin esivuoriston
juurella Frankfurtista etelään. Alue
tunnetaan Saksan kevätpuutarhana,
sillä manteli- ja hedelmäpuut kukkivat
siellä varhain. Bergstrassen viehättävässä
maisemassa linnarauniot häämöttävät
rinteillä kasvavien viiniviljelmien ja hedelmätarhojen yllä.
Useimmat tämän pienen seudun viineistä tuotetaan Bensheimissa
ja Heppenheimissa. Riesling on hallitseva lajike, joka vie
lähes puolet viininviljelyalasta. Seuraavina tulevat Rivaner ja
Grauburgunder (Pinot Gris).
Saksan Viinit
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MOSEL
ROOMALAISTEN PERINTÖ
Mosel-joen ja sen sivuhaarojen, Saarin ja Ruwerin, laaksot ovat
Saksan romanttisinta viininviljelyaluetta. Siellä viiniä on viljelty
roomalaisten ajoilta asti. Viiniköynnökset ja metsät peittävät
jyrkkiä liuskekivirinteitä, jotka kehystävät Reiniä ja Koblenzin
kaupunkia kohti kiemurtelevaa jokea.
Tämä on erinomaista Riesling-seutua.
Viinit ovat verrattoman hienostuneita,
voimakkaan tuoksuisia ja hapokkaita,
ja niissä tuntuu usein mineraalinen
vivahde. Luxemburgia vastapäätä,
Trieristä kaakkoon sijaitsevien viinitilojen
erikoisuus on Elbling, maukas ja kevyt
valko- tai kuohuviinirypäle.

MITTELRHEIN
ROMANTTINEN RHEIN
Mittelrhein on Rein-joen Bonnin ja Bingenin välinen jylhä
maasto, joka tunnetaan Reinin solana. Joki on raivannut tiensä
savikukkuloiden halki ja kaivertanut syvän, kapean laakson,
jonka mikroilmastossa viiniköynnökset ovat kukoistaneet jo
kaksituhatta vuotta. Ikivanhojen linnojen
rauniot häämöttävät viiniköynnösten
peittämien vuortenseinämien ja
keskiaikaisten kylien yllä. Tarunhohtoinen
(Lorelei, Nibelungen) Mittelrhein
on pitkään ollut taiteilijoiden ja
viininvalmistajien inspiraation lähde.
Raikkaat ja tuoksuvat Riesling-viinit ovat
alueen tavaramerkki.
Saksan Viinit
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NAHE
LOUNAISSAKSAN JALOKIVI
Mosel- ja Rein-jokien laaksojen välissä sijaitseva Nahe on saanut
nimensä joesta, joka halkoo metsäistä Hunsrückia matkallaan kohti
Reinin varrella sijaitsevaa Bingeniä. Omalaatuiset kalliomuodostelmat,
mineraalikertymät ja puolijalokivet todistavat upeasta geologisesta
moninaisuudesta. Sama piirre näkyy
Nahen laajassa rypälevalikoimassa. Notkea,
pikantti Riesling, tuoksuva Rivaner
ja voimakas Silvaner ovat jo vanhoja
viiniklassikoita. Valkoisten ja punaisten
Pinot-viinien, esimerkiksi Grauburgunderin,
Weissburgunderin ja Spätburgunderin sekä
punaisen Dornfelder-rypäleen suosio on
kasvussa.

PFALZ
YLELLISIÄ NAUTINTOJA
85 kilometriä pitkä Saksan viinitie kiemurtelee Bockenheimista
Schweigeniin maalauksellisten kylien ja rehevien viinitarhojen läpi.
Viiniköynnökset kukoistavat Pfalzin lämpimässä, aurinkoisessa
ilmastossa ja tuottavat reheviä, täyteläisiä viinejä. Johtava
Riesling-lajike sekä valkoiset Pinot-viinit
Weissburgunder ja Grauburgunder ovat
hienoimpia valkoviinejä. Spätburgunder
(Pinot Noir), Dornfelder ja harvinainen
St. Laurent ovat alueen tärkeimmät,
huippulaadukkaat punaviinit. Rivaner ja
Portugieser ovat suosittuja seurusteluviinejä.
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RHEINGAU
LAADUN PERINTEET
Rheingaun sydän rajoittuu Reiniin,
joka kulkee itä-länsisuunnassa
Wiesbadenista Rüdesheimiin. Siellä
jalot Riesling- ja Spätburgunder (Pinot
Noir) -viiniköynnökset peittävät Taunusvuorten rinteet. Alueen menestys
perustuu ihanteelliseen ilmastoon sekä
Johannisbergin benediktiiniläismunkkien,
Eberbachin luostarin sistersiläismunkkien
ja paikallisen aateliston satoja vuosia sitten asettamiin
laatuvaatimuksiin. Johannisbergissä vuonna 1775 kehitetty
Spätlese (”myöhään korjattu”) loi perustan täyteläisille ja kypsille
jalohomeviineille, joista Saksa on kuuluisa.

RHEINHESSEN
TUHAT KUKKULAA JOEN MUTKASSA
”Tuhannen kukkulan maa” sijaitsee Reinin
mutkassa, jossa joki virtaa Wormsista kohti
Mainzia ja edelleen länteen kohti Bingeniä.
Tällä Saksan suurimmalla viinialueella
tuotetaan runsaasti erilaisia viinejä.
Innovatiiviset viinimuunnokset, esimerkiksi
RS (Rheinhessen Silvaner) tai Selection
Rheinhessen sekä valkoisten ja punaisten
Pinot-viinien kasvava suosio ovat todiste seudun laatupotentiaalista.
Klassiset Rivaner-, Silvaner- ja Riesling-valkoviinit hallitsevat alueen
tuotantoa, mutta siellä viljellään myös aromaattisia muunnoksia,
esimerkiksi punaisia Portugieser- ja Dornfelder-rypäleitä.
Saksan Viinit
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SAALE-UNSTRUT
TUHAT VUOTTA VIININVILJELYÄ
Saksan pohjoisimman viinialueen tarhat sijaitsevat suunnilleen
Weimarin ja Leipzigin puolivälissä. Viiniköynnöstä on
kasvatettu jo tuhannen vuoden ajan Saalen ja Unstrutin
jokilaaksojen jyrkillä ja tasanteisilla kalkkikivirinteillä,
metsien, poppelilehtojen ja laajojen
tasankojen ympäröimässä herkässä
kukkulamaisemassa. Freyburg, Naumburg
ja Bad Kösen ovat suurimmat kaupungit.
Tämä pieni viinialue tunnetaan kuivista
viineistään, joiden bukee on herkän
mausteinen. Rivaner, Weissburgunder
(Pinot Blanc) ja Silvaner ovat tärkeimmät
lajikkeet.

SACHSEN
ITALIALAISTA LOISTOA ELBEN VARRELLA
Saksan pienin ja itäisin viinialue sijaitsee Elben jokilaaksossa.
Alueen suurimmat kaupungit ovat Dresden ja Meissen, joista
ensin mainittua kutsutaan kulttuurimiljöönsä ja leudon
ilmastonsa ansiosta ”Elben Firenzeksi”. Viiniköynnökset on
istutettu useimmiten jyrkille, tasanteisille
graniittirinteille. Saksilaisviinien valikoima
on laaja, mutta tärkeimmät lajikkeet
ovat Rivaner, Riesling ja Weissburgunder
(Pinot Blanc). Niitä myydään kuivina
muunnoksina. Alueella tuotetaan myös
pieni määrä Goldrieslingiä, harvinaista
Rieslingin ja Muscatin risteytystä. Tätä
erikoisuutta ei tuoteta missään muualla
Saksan Viinit
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Saksassa.

WÜRTTEMBERG
PUNAVIINIERIKOISUUKSIEN KOTI
Kumpuileva Württembergin maaseutu
sijaitsee Badenin liepeillä Frankenista
etelään. Suurkaupunki Stuttgart ja
Heilbronn ovat alueen viinikeskuksia,
mutta useimmat viinitarhat sijaitsevat
hajallaan Neckarin jokilaakson peltojen
ja metsien keskellä. Punaviinit ovat
hallitsevia. Ne vaihtelevat kirpeästä
ja keveästä Trollingerista – svaabien ”kansallisjuomasta” –
värikkäämpiin, tukevampiin ja täyteläisempiin viineihin,
esimerkiksi Schwarzrieslingiin (Pinot Meunier) ja Lembergeriin.
Riesling on ylivoimaisesti tärkein valkoviinirypäle. Toisella sijalla
on Kerner-risteytys, jolla on paljon yhtäläisyyksiä Rieslingin
kanssa.
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