
SødTør

KraftigLet

El Rosal, Pinot Noir, Viña 
Tarapacá

Pinot Noir giver meget charmerende vine, når den er plantet 
i det rette klima, og bliver behandlet nænsomt. Her i den 
kølige Casablanca Valley er de optimale betingelser til 
stede!

Området og producenten:
Viña Tarapacá er et af de ældste vinerier i Chile. De 
plantede deres første marker tilbage i 1874 i bunden af 
Maipo Valley. Her var de med til at starte Chiles vinindustri. I 
1992 blev Viña Tarapacá opkøbt af Fosfores Group, hvis 
plan var at skabe vine på højt niveau tilpasset den stigende 
forbrugerinteresse. Det første man gjorde, var at opkøbe "El 
Rosario de Naltagua", en stor gård centralt beliggende i 
Maipo Valley. Her opbyggede man faciliteter med fuld 
kontrol over hele produktionsprocessen. Denne vingård 
ligger i dag i et smørhul omgivet af de smukkeste vinmarker. 
Man har i dag tilplantet hele 850 hektar. El Rosal marken 
ligger netop i dette område. Viña Tarapacá er i dag en del af 
den store VSPT gruppe med store aktiviteter i hele 
Sydamerika.

Casablanca Valley er Chiles første koldklima område. 
Beplantet så sent som i midten af 1980erne og har siden 
skabt stor omtale, da vinene herfra er helt unikke. Klimaet er 
perfekt til druer, der kræver en kølig og lang vækstsæson 
som f.eks. Pinot Noir. Viña Tarapacá dyrker i dette område 
også deres druer til de mousserende vine.

Vinen:
Denne vin indgår i en serie af Terroir vine, hvor 
vinmagerne viser hvordan jordbund og klimaet i den enkelte 
vinmark kan skabe unikke vine.

El Rosal er fremstillet på Pinot Noir, der er dyrket 
i Casablanca Valley. Viña Tarapacá ejer en stor ejendom, 
der tidligere har været ejet af en stor Champagnekoncern. 
De kunne se, at klimaet var godt til Pinot Noir og 
Chardonnay til mousserende vine. De mest modne og 
bedste Pinot Noir-druer bruges i dag til at lave rødvin på, og 
det er resultatet, du finder i denne flaske. Druerne er høstet i 
hånden, og gæringen er foretaget i åbne fade med daglig 
nedpresning af drueskallerne på toppen. Dette udtrækker 
ekstra farve og smagskomponenter fra skallerne.

I glasset:
Super flot i glasset med god farve og ekspressiv duft. Duften 
er indsmigrende, og byder på noter af hindbær, skovjordbær 
og et strejf af frisk hvid peber. I munden er tanninerne bløde 
og de friske bær fra skovbunden, smyger sig om tungen. Flot 
balance og god længde.

En god ledsager til lyse kødretter eller milde oste.

Serveringstemperatur 16-18°C.

Pressen:

STK. 99,75

Smagsbarometer

KARAKTER

FYLDE

Varenummer: 0521309

Årgang: 2013

Varetype: Rødvin

Indhold: 75 Cl

Alkohol: 13 %

Land: Chile

Druer: Pinot Noir

Side 1 af 2Køb El Rosal, Pinot Noir, Viña Tarapacá her - Skjold Burne Vinhandel - Webshop, kø...

10-04-2015http://www.skjold-burne.dk/sortiment/el-rosal-pinot-noir-vina-tarapaca-0521309.aspx



SødTør

KraftigLet

Muré Pinot Noir, Clos St. Landelin

En af de bedste rødvine fra Alsace. Muré familien udfører 
her nærmest et mirakel med Pinot Noir druer fra gamle 
vinstokke. Familien har arbejdet sammen med nogle af de 
bedste producenter i Bourgogne og resultatet viser sig i 
denne vin. En perfekt komponeret Pinot Noir med 
elegance og flot frugtbalance.

Området og producenten:
Alsace distriktet er beliggende i det nord-østlige Frankrig og 
ligger på den østlige side af bjergkæden Vogeserne. Her 
ligger markerne i læ for den værste regn og blæst, og giver 
fremragende grobund for en bred vifte af druesorter. René 
Muré ligger i byen Rouffach i det sydlige Alsace og har sine 
marker her i området. Her er lidt varmere end i det nordlige 
Alsace og det giver vine der generelt er mere kraftfulde og 
fede i strukturen.

Domaine Muré ledes i dag af 12. generation af vinmagere: 
Véronique og Thomas Muré. Familien har dyrket vin i dette 
område siden 1650 og de købte Clos St. Landelin i 1935. 
Clos er en betegnelse for et markstykke, der er indhegnet 
med sten. Denne mark ligger inden for appellationen 
Vorbourg, der har Grand Cru klassifikation. Denne mark er 
helt unik, beliggende med sine 15 hektar i den sydlige ende 
af Grand Cru Vorbourg. Siden 2003 er hele marken blevet 
behandlet efter økologiske forskrifter og er i dag økologisk 
certificeret.

Vinen:
Pinot Noir vinstokkene her på Clos St. Landelin er næsten 
50 år gamle i gennemsnit og yder et lavt udbytte på 25 
hl/hektar. Clos St. Landelin er klassificeret som en Grand 
Cru mark, men ifølge reglerne er det kun vine lavet på 
Risling, Pinot Gris, Gewurztraminer og Muscat, som kan 
klassificeres som Grand Cru.

Vinen lagres i 12 måneder på 100% nye franske fade inden 
aftapning. Dette er en af de absolut bedste Pinot Noir vine 
fra Alsace. Dels på grund af det lidt varmere klima i denne 
ende af Alsace, dels fordi Thomas Muré og familie tager 
denne vin meget alvorligt.

I glasset:
Flot klar med brune nuancer i glasset. Stor ekspressiv duft af 
muld, læder og lidt fad bag ved de rene røde bær. Meget 
blød og charmerende i munden med god mineralitet og 
bløde tanniner. En stor klassisk Pinot Noir.

En vidunderlig ledsager til fjerkræ, rødt kød, vildt samt bløde 
oste.

Server køligt for at fremhæve den elegante frugt - ideelt set 
ved 10-14°C.

Pressen:
Årgang 2011
Jyllands-Posten - 90 point - "Fadet endnu ikke helt 
integreret, men strukturen og balancen er god. Ambitiøs, 

STK. 369,75

JP

Smagsbarometer

KARAKTER

FYLDE

Varenummer: 1911073

Årgang: 2011

Varetype: Rødvin

Indhold: 75 Cl

Alkohol: 13 %

Land: Frankrig

Område: Alsace, 

Druer: Pinot Noir

Dyrkning: Økologisk

Side 1 af 2Køb Muré Pinot Noir, Clos St. Landelin her - Skjold Burne Vinhandel - Webshop, køb...

19-03-2015http://www.skjold-burne.dk/sortiment/mure-pinot-noir-clos-st-landelin-1911073.aspx



Riva Ranch Pinot Noir

Lækker silkeblød og elegant vin på Pinot Noir. Vinen er en 
stolt eksponent for Pinot Noir druen, og demonstrerer på 
fornemste vis, hvad druen kan præstere under optimale 
betingelser i ét af de bedste områder i Californien.

Området og producenten:
Med grundlæggelsen for mere end 125 år siden er Wente 
Vineyards det ældste familiedrevne vinfirma i Californien og i 
dag drives det af fjerde og femte generation. Vineriet er 
beliggende øst for San Francisco i Livermore Valley, der 
anses for at være et førsteklasses vinområde. Familien har 
altid stået for traditionelle værdier kombineret med ny viden. 
Deres fokus på kvalitet blev i 2011 belønnet, da det 
anerkendte magasin Wine Enthusiast kårede vineriet til 
American Winery of the Year.

Wente Vineyards har vinmarker, der ligger på gammel, 
udtørret flodbund, hvor koncentrationen af mineraler er høj, 
hvilket er med til at give vinene kompleksitet. Andre af deres 
marker ligger på gammel sandstensjord og med de 
varierende typer af jordbund kan Wente dyrke forskellige 
druesorter. Wente-familien har dyrket deres egne marker 
siden begyndelsen i 1883 og har indført sit eget ”Farming for 
the Future program” for at beskytte jorden bedst muligt. Ved 
at passe på jorden har både lokalsamfundet og hele 
planeten det bedre.

Vinen:
Arroyo Seco anses af mange for at være et af de bedste 
områder til at dyrke Chardonnay i hele Californien. Wente 
købte allerede marker her i 1960'erne og Riva Ranch anses 
for at være deres ”kronjuvel” i området. Jordbunden består af 
grus, skifer og kalksten, hvilket giver en fin mineralitet i 
vinene. Arroyo Seco er ideel for den burgundiske Pinot Noir 
drue, fordi den lange kølige vækstsæson gør, at druerne 
modnes bedst muligt og får lækre dybe frugtnoter.

I slutningen af september og starten af oktober høstes 
druerne til denne vin manuelt. Efter høsten bringes druerne 
direkte til det lokale vineri, hvor de fermenteres (gæres) på 
rustfrie ståltanke. Druemosten pumpes ovenpå druekvaset 
to gange dagligt for at trække mest mulig smag og farve ud 
af druerne. Efter endt gæring lagres vinen i 20 måneder på 
en blanding af amerikanske og europæiske egetræsfade.

I glasset:
Vinen er intens rød i glasset og har fine violette strøg. Duften 
er intens og vidner om en vin i harmoni. I smagen mødes 
man af noter af kirsebær, jordbær og vanilje med diskrete 
ristede noter fra fadlagringen og lidt cigarkasse. En elegant 
Pinot Noir med en frisk og sprød karakter, der byder på en 
naturlig syre, delikate afrundede tanniner og en lang 
vedvarende eftersmag med masser af intens frugt.

Serveres til lette retter og er fortrinlig til det populære 
italienske køkken eller til milde oste.

Serveres ved 16-18°C.

STK. 179,75

VinAvisen

Winelab.dk

Varenummer: 0521255

Årgang: 2012

Varetype: Rødvin

Indhold: 75 Cl

Alkohol: 14.5 %

Land: USA

Område: Californien, Arroyo 
Seco

Druer: Pinot Noir

Side 1 af 2Køb Riva Ranch Pinot Noir her - Skjold Burne Vinhandel - Webshop, køb online

19-03-2015http://www.skjold-burne.dk/sortiment/riva-ranch-pinot-noir-0521255.aspx



SødTør

KraftigLet

Rodney Strong, Pinot Noir, 
Russian River Valley

Her er et tydeligt eksempel på hvorfor Pinot Noir skal dyrkes 
uden for Bourgogne. Russian River Valley er absolut et af de 
bedste steder til denne vanskelige drue i Californien. 
Intensitet og nerve pakket ned i en flaske.

Området og producenten:
Rodney Strong Vineyards er i dag ejet af Tom Klein, der 
købte vineriet i 1989. Tom har fra starten været interesseret i 
at optimere Rodney Strong Vineyards til at møde de krav 
den moderne forbruger stiller til gode vine. Der er investeret i 
nyt udstyr til kælderen, marker er genplantet og dyrkes efter 
regler for bæredygtigt vinbrug. Det kræver det bedste 
råmateriale at producere gode vine og med vinmarker i de 
bedste områder: Alexander Valley, Russian River Valley og 
Chalk Hill, producerer Rodney Strong verdensklasse vine 
der viser essensen af Sonoma County.

Derudover er Tom en stærk fortaler for miljøet og i oktober 
2009 blev Rodney Strong som det første vineri i Sonoma 
County defineret som Co2 neutralt. Dette er bl.a. opnået ved 
et stort anlæg af solceller på toppen af vineriet. Et af de 
største i verden for et vineri; på en typisk dag i Sonoma 
genererer dette anlæg nok energi til at forsyne 800 
husstande.

Vinen:
Rodney Strong var en af de første der tilbage i 1968 
plantede Pinot Noir i Russian River Valley, der nu er kendt 
som et af de bedste steder i verden at dyrke denne drue. 
Han tilplantede marken River East Vineyard, lige ved siden 
af vineriet. Denne mark leverer stadig de bedste druer til 
husets Estate Pinot Noir vine. Pinot Noir er en drue der altid 
vin levere lyse vine, hvor intensiteten er mere dominerende 
end den rå kraft. Det formår Rodney Strong at få til at gå op i 
en højere enhed. Druerne gæres på traditionel vis og vinen 
lagres herefter 7 måneder på små franske egetræsfade.

I glasset:
En flot klar farve med en fin elegant aromaprofil. Her er noter 
af små røde bær og rosenblade. Smagen er så flot 
balanceret med fin vanillekarakter fra fadet og en intens rød 
frugt. En anelse krydderi afslutter denne smukke Pinot Noir.

En fremragende ledsager til lyse kødretter, fjerkræ og 
moden blød ost.

Server ved 14-16°C.

Pressen:
Årgang 2012
FINANSBUREAUET - 6 stjerner - "Russian River Valley er et af de 
bedste steder i verden at dyrke Pinot Noir, og Rodney 
Strong er et af de bedste amerikanske vinhuse. Så med den 
kombination kan det næsten ikke gå galt, og da slet ikke i 
årgang 2012. Og det gør det bestemt heller ikke. Finesserig 
næse med animalske toner og elegant mund med toner af 

STK. 199,75

Finansbu.

Dagens.dk

Avisen.dk

AOV.dk

Smagsbarometer

KARAKTER

FYLDE

Varenummer: 0521265

Årgang: 2012

Varetype: Rødvin

Indhold: 75 Cl

Alkohol: 14.5 %

Land: USA

Område: Californien, 

Druer: Pinot Noir

Side 1 af 2Køb Rodney Strong, Pinot Noir, Russian River Valley her - Skjold Burne Vinhandel - ...

19-03-2015http://www.skjold-burne.dk/sortiment/rodney-strong-pinot-noir-russian-river-valley-0...



SødTør

KraftigLet

Viña Tarapacá, Gran Reserva, 
Pinot Noir

Elegant og balanceret Pinot Noir fra Leyda Valley i hjertet af Chile. En vin 

med intens rød frugt og flot integrerede tanniner. 

Området og producenten:

Viña Tarapacá er et af de ældste vinerier i Chile, som tilbage i 1874 satte 

deres første vinstokke på marker i bunden af Maipo Valley og her var de 

med til at starte Chiles vinindustri. I 1992 blev Viña Tarapacá opkøbt af 

Fosfores Group. Målet var at skabe vine af høj kvalitet til den stigende 

forbrugerinteresse. ”El Rosario de Naltagua”, en stor gård centralt 

beliggende i Maipo Valley, var den første, der blev opkøbt, og i dag ligger 

den i et smørhul omgivet af de smukkeste vinmarker.  Mikroklimaet er helt 

unikt for det er muligt at vande markerne med smeltevand fra Andes-

bjergene, og samtidig ligger markerne så de får gavn af den kølige brise fra 

kysten, som er med til at give sunde modne druer med god balance mellem 

syre og sødme.

Vinen:

Vinen er fremstillet 100% på Pinot Noir. Druerne er høstet i marts fra fire 

forskellige vinmarker, som alle er ejet af Viña Tarapacá, og som hver især 

yder deres unikke bidrag til vinen. Tre af markerne ligger i den kølige Leyda 

Valley, der ligger tæt på Chiles kyst, og den sidste mark ligger i Casablanca 

Valley. 

Vinmarken ”Cheuque” ligger nordvendt i Leyda Valley og bibringer vinen 

bløde toner af blommer, noter af honning og salte tanniner. Vinmarken 

”Canelo” ligger vestvendt i Leyda Valley og tilfører elegance, noter af 

kirsebær og florale toner. Vinmarken ”Araña”, der er den sidste Leyda-mark, 

tilfører noter af røde bær, som kirsebær og hindbær og vinens distinkte 

tanniner. Sidst men ikke mindst bibringer vinmarken ”Viejo”, der ligger i 

Casablanca Valley, noter af modne brombær og kirsebær samt masser af 

fylde. Tilsammen skaber druerne fra de fire marker en vin i fuldendt balance. 

Efter høsten bringes druerne til vineriet, hvor de gennemgår en 5-10 dage 

lang, kold maceration (udblødning), hvorefter fermenteringen (gæringen) 

igangsættes, og den tager typisk 7-10 dage. For at udtrække bløde tanniner 

pumpes druemosten forsigtigt over druekvaset under gæringen. Efter endt 

gæring sies druekvaset fra vinen, som så overføres til egetræsfade, der 

typisk har været brugt i Bourgogne, og vinen lagres i 8-12 måneder.

I glasset:

Viña Tarapacá Gran Reserva Pinot Noir fremstår elegant rød i glasset med 

smukke violette reflekser. Op af glasset strømmer noter af sorte kirsebær, 

jordbær og lidt toastede noter. I munden er vinen elegant, fyldig og flot 

balanceret med fint integrerede næsten salte tanniner. I smagen er der et 

væld af indtryk domineret af vilde bær, lakrids, blommer, ristede toner, 

tørret frugt og tranebær. Eftersmagen er lang og vedvarende med en 

balance, der vidner om vinens særdeles høje kvalitet. 

En oplagt ledsager til lyse kødretter, det lette italienske køkken og milde 

oste.

Serveres ved 16-18°C.

Pressen:

Årgang 2012

VinAvisen - 5 stjerner - "Der er blommer, svesker og moden frugt i denne 

fortræffelige rødvin. Den er kraftig og fyldig, men bærer sine 15% alkohol 

med stil. En lækkerbisken..." (Uge 15 / 2014)

STK. 129,75

Finansbu.

VinAvisen

Smagsbarometer

KARAKTER

FYLDE

Varenummer: 0521305

Årgang: 2012

Varetype: Rødvin

Indhold: 75 Cl

Alkohol: 15 %

Land: Chile

Druer: Pinot Noir
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Siden 1956 Danmarks førende 
leverandør til erhvervsliv, private
og restauranter

erhverv@eriksorensenvin.dk

Weingut Jean Stodden Pinot Noir 
Rech, Ahr (Tyskland) 

*****/Eichelmann 2012 (5 af 5), ****/Guide Gault-Millau 2012 (4 af 5: “Deutsche Spitze”). 

Jean Stodden’s vin laves i Verdens mest nordlige rødvin-
sområde i Verden -Pinot Noir en unik duft og karakter.
Med lidt hjælp fra klimaændringer laves Pinot Noir
med en unik duft og karakter. 
Målet er engang at lave en slags tysk
Romanée-Conti. “Det varer dog generatio-
ner endnu”, tilføjer Alexander Stodden dog. 
Ahr er en lille biflod til Rhinen lidt syd for Bonn. Måske
det ældste vinområde i Tyskland. Og i hvert fald det
køligste område til rødvin i Verden. 

Ahr er et af de smukkeste vinområder i Tyskland, en smal
dal omgivet af stejle vinbjerge af skifer, som siden romer-
tiden har været plantet med blå druer. Her kommer med
rette mange turister, bl.a. fra de store industribyer som
Düsseldorf og Köln. Og fra nabobyen Bonn. 

Bonn kan måske takke Ahr for for titlen som hoved-
stad indtil Murens fald. Adenauer var den første præsi-
dent i forbundsrepublikken . Han var også en kendt vin-
bonde i Ahr -og ville gerne hurtigt hjem efter arbejde! 

I gamle dage var Ahr kendt for lette, lyse rødvine.
Sådan en vin lavede man også hos familien Stodden. 

De blot 6,5 hkt ligger på de meget stejle vinbjerge
omkring Rech og naboerne Ahrweiler, Neuenahr og
Dernau. Skråningerne vender alle stik syd og får således
fuldt udbytte af den kostelige solenergi. 

Faderen Gerhard Stodden er gået målrettet efter
den absolutte top. Udbyttet blev skåret ned til 40-45
hl/hkt, af og til endog 20-25 hl/hkt -et meget lavt udbytte
på skrænter, der kræver ganske anderledes hårdt arbejde end de blide
bakker i Bourgogne! 

“Hvis man ønsker at skabe en topvin, bør man købe og drikke en
Romanée-Conti”, siger sønnen Alexander Stodden. “Det er en stor investe-
ring, men så ved man hvad idealet er”. 

“Målet er en dag at lave en slags tysk Romanée-Conti. Kald det bare
storhedsvanvid, men det er nødvendigt med den slags mål -i en fjern tid.
Ellers kan det aldrig blive til virkelighed”, slutter Alexander Stodden. 

Vingården laver flere Pinot Noir vine, alle præget af malolaktisk
gæring og lagring i egefade, mest små fade. 

Vinene fra Jean Stodden har en forbavsende mørk farve og en over-
dådig duft af bær, kirsebær, brombær mv. Smagen har forbavsende fylde,
takket være det lave udbytte. “Cuvée JS” er fra de bedste skråninger og
både gærer og lagrer i små nye fade. 

“Herrenberg” er det fineste vinbjerg, som hæver sig majestætisk
over landsbyen Rech. Her laver Stodden to vine, en mørk, kraftig Pinot
Noir og en mere fløjlsagtig lækker Frühburgunder, en særlig tidligt mod-
nende klon af Pinot Noir. 

Ejer: Familien Stodden
Grundlagt: 1578 
Areal: 6,5 hkt omkring
Rech på skiferterrasser
over Ahr. Jord: Skifer, til
dels dækket af løs. 
Druer: 85% Pinot Noir
(Spätburgunder), 7%
Frühburgunder, 5%
Riesling ,3% andre. 
Teknik: Høst i hånden,
lang maceratin og ræging
(14-21 dage), lagring i eg. 
Udbytte: 40.000 fl/år 
(i snit 45 hl/hlt). 
Medlem: VDP
Prädikatsweingüter. 
www.stodden.de

AHR



Siden 1956 Danmarks førende 
leverandør til erhvervsliv, private
og restauranter

erhverv@eriksorensenvin.dk

Weingut Jean Stodden Pinot Noir “JS”
“Reserve”, Rech, Ahr (Tyskland) 

*****/Eichelmann 2012 (5 af 5), ****/Guide Gault-Millau 2012 (4 af 5: “Deutsche Spitze”). 

Jean Stodden’s vin laves i Verdens mest nordlige rødvin-
sområde i Verden -Pinot Noir en unik duft og karakter.
Med lidt hjælp fra klimaændringer laves Pinot Noir
med en unik duft og karakter. 
Målet er en slags tysk Romanée-Conti. “Det
varer generationer endnu”, mener Stodden.
Her er en af de bedste rødvine. 
Ahr er en lille biflod til Rhinen lidt syd for Bonn. Måske
det ældste vinområde i Tyskland. Og i hvert fald det kølig-
ste område til rødvin i Verden. 

Ahr er et af de smukkeste vinområder i Tyskland, en smal
dal omgivet af stejle vinbjerge af skifer, som siden romer-
tiden har været plantet med blå druer. Her kommer med
rette mange turister, bl.a. fra de store industribyer som
Düsseldorf og Köln. Og fra nabobyen Bonn. 

Bonn kan måske takke Ahr for for titlen som hoved-
stad indtil Murens fald. Adenauer var den første præsi-
dent i forbundsrepublikken . Han var også en kendt vin-
bonde i Ahr -og ville gerne hurtigt hjem efter arbejde! 

I gamle dage var Ahr kendt for lette, lyse rødvine.
Sådan en vin lavede man også hos familien Stodden. 

De blot 6,5 hkt ligger på de meget stejle vinbjerge
omkring Rech og naboerne Ahrweiler, Neuenahr og
Dernau. Skråningerne vender alle stik syd og får således
fuldt udbytte af den kostelige solenergi. 

Faderen Gerhard Stodden er gået målrettet efter den absolutte top.
Udbyttet blev skåret ned til 40-45 hl/hkt, af og til endog 20-25 hl/hkt -et
meget lavt udbytte på skrænter, der kræver ganske anderledes hårdt
arbejde end de blide bakker i Bourgogne! 

“Hvis man ønsker at skabe en topvin, bør man købe og drikke en
Romanée-Conti”, siger sønnen Alexander Stodden. “Det er en stor investe-
ring, men så ved man hvad idealet er”. 

“Målet er en dag at lave en slags tysk Romanée-Conti. Kald det bare
storhedsvanvid, men det er nødvendigt med den slags mål -i en fjern tid.
Ellers kan det aldrig blive til virkelighed”, slutter Alexander Stodden. 

Vingården laver flere Pinot Noir vine, alle præget af malolaktisk
gæring og lagring i egefade, mest små fade. 

“Cuvée JS” er domænets reserve fra de bedste skråninger i Rech og
Dernau, alle vendt stik syd. Lavt udbytte og lang gæring før lagring “sur
lie” i nye små fade af fransk eg. 

“Dyb Pinot farve og en overdådig duft af bær, kirsebær, brombær
mv fuldt af forbavsende lang og fyldig smag med snert af chokolade og
mynte”. Vinen imponerer ung, men lagrer glimrende i 8-10 år. 

Ejer: Familien Stodden
Grundlagt: 1578 
Areal: 6,5 hkt omkring
Rech på skiferterrasser
over Ahr. Jord: Skifer, til
dels dækket af løs. 
Druer: 85% Pinot Noir
(Spätburgunder), 7%
Frühburgunder, 5%
Riesling ,3% andre. 
Teknik: Høst i hånden,
lang maceratin og ræging
(14-21 dage), lagring i eg. 
Udbytte: 40.000 fl/år 
(i snit 45 hl/hlt). 
Medlem: VDP
Prädikatsweingüter. 
www.stodden.de
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