Vinfruens Nyhedsbrev – Oktober 2020
Siden sidste nyhedsbrev er der gået en
vinter og en Corona og en sommer og så
nu lige lidt mere Corona!
Coronarestriktioner betød, at vi ikke
som vanligt kom til Franken i foråret,
så hylderne var noget tomme op til
sommerferien.
Vi tog revanche i juli, hvor vi havde
aftaler med alle producenter og
smagte vin og fik købt ind til at smage
hjemme inden endelig bestilling.
Og det var som sædvanligt svært!
Se filmen med alle vinene.

Men nu kan der igen købes nye vine i
Vinkælderen.
Hjemmesiden er opdateret med de nye
vine - www.vinfruen.dk

Der er gamle kendinge i nye årgange. Og nye vine i gamle årgange :o)
Da vinene er fra små producenter, smager vinene ikke ens fra år til år.
Som eksempel på det er den nye Müller Thurgau fra Franziskas Schömig fra 2018 og
ikke 2019.
Da jeg smagte dem ved siden af hinanden, var der meget stor forskel og 2018 var lige
en vin efter min smag.
I 2018 var sommeren meget varm og lang. Druerne havde derfor ved høsten et meget
højt sukkerindhold, det betød meget fyldige vine. Nogle havde faktisk svært ved at
lave de meget tørre vine pga. det høje sukkerindhold.
NATURVIN
Vinfruen har økologiske vine og en enkelt naturvin:
Hvad kendetegner Naturvin :
- Økologisk eller biodynamisk dyrkede druer.

- Ingen tilsætningsstoffer, hverken kunstige eller naturlige, så ingen sukker, ingen
svovl, ingen vand osv.
- en minimal mængde svovl ved
tapning, da det er svært at
undvære.
- Druerne er håndplukkede.

Naturvin giver en meget
anderledes smagsoplevelse, som
overrasker. Nogle gange også
negativt.
Schömigs naturvin er dog et
positivt bekendtskab, den minder
mere om cider blot uden bobler.
Det blev en af Fridas favoritvine.
Så har du mod på at prøve noget
nyt og anderledes så vil jeg
anbefale Schömigs Herbstblut til
kr. 145,SPONTANGÆRET VIN
De andre lidt særlige vine i Vinkælderen er de ”Spontangærede”
Gær er en hel historie for sig. Kulturgær kan designe smagene i vinen.
Spontangæret betyder, vinen ikke er tilsat kulturgær, men har startet gæring med
den naturlige gær, der er på druerne i vinmarken, i vinhuset og vinkælderen og har
fulgt den naturlige gæringsproces.
Spontangæring er en stil at producere vin på og appellerer specielt til de unge
producenter, som synes det bliver den bedste vin på den måde. Vinen får en egen
karakter.
Processen med naturgær er sværere at styre, hvis man ikke kender de gærtyper der
er på ens marker.
I Vinkælderen findes flere spontangærede vine, som kan afprøves
Alle Franziska Schömigs vine er spontangærede og der er en riesling og en scheurebe
fra Weingut Bunzelt og endelig en Sauvignon Blanc fra 3Zeilen, den har ydermere
ligget på fad et år.

Vinkælderen har åben hver torsdag fra 16-18 og efter aftale.

