Vinfruens Nyhedsbrev, April
2016
Vinfruen har med chauffør igen været på indkøbstur til Franken i påsken.
Dene gang for at smage på de nye vine.
Jeg har denne gang valgt at købe et udvalg af forskellige vine med hjem, så jeg kan
sidde i ro og mag og smage før jeg laver den store bestilling.
Jeg har erfaret, at vi skal vente 1 måneds tid med indkøbsturen.
De nye vine er netop tappet på flasker og skal helst stå 3-4 uger inden de er klar til
at blive drukket. Vinen skal ”sætte” sig i flasken.
Derfor er flere af de vine jeg har med hjem uden etikette - også fordi trykkerierne
ikke kan følge med efterspørgslen.
Det der kendetegner vinene fra Franken er, at det er de nye friske vine, der er i høj
kurs. Ved flere små producenter er årgang 2014 udsolgt.

Hos Killian smagte vi på de nye vine
direkte fra tanken.
Bacchus Kabinet som vi var med til at
høste i september 2015 er kommet på
flaske og har fået etikette på af Michaels mor, det foregår helt lavpraktisk.
Den er nu til salg og smager dejligt.
Som noget nyt har Michael lavet vin på druen scheurebe, den er jeg spændt på!

Som sidst blev vi inviteret til at bo hos familien Kilian.
Vi blev inviteret til Heckenwirtschaft.
Heckenwirtschaft er at vinplukkeren/vinbonden
åbner en ”café” i kort tid. Traditionelt foregår
det i privatboligen ved at rydde stuen eller
soveværelset.
Det laves om foråret for at få ryddet ud i den
gamle vin, så den nye vin kan komme på lager.
Der er visse regler for afholdelse, bl.a må det
kun foregå i en meget afgrænset periode, der
må kun sælges egen vin og og sodavand og
druesaft, max i 2 lokaler og der må max være
plads til 40 gæster.
Kun kolde og enkle varme måltider må serveres; uundgåeligt er bratwurst med
sauerkraut.
Vi besøgte flere vinproducenter, præsentationen må vente indtil jeg ved, hvorfra jeg
bestiller vine.
Det er fortsat vinene fra Weinhaus Kilian og Weinhoff am Nussbaum, der vil udgøre
basis i mit sortiment.
Denne gang kørte vi også en tur
mere vestpå, hvor der laves mere
rødvin.
Vi så nogle helt anderledes stejle
vinmarker og kom igennem den
lille by Miltenberg, som absolut
er et besøg værd.
Fra lørdag den 2. april forventer
jeg at have sæsonstart på
Torvet.
Jeg håber vi ses på Torvet!
Forårshilsner fra
Vinfruen

