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A 2014-es VDP rajnai rizlingek évjáratszemléje

Néha a borász úgy érzi, hogy az évjárat túl szépen alakul ahhoz, hogy igaz legyen, máskor
viszont annyi baj összejön, hogy rosszabbat már nem is lehetne elképzelni. Ha e végleteket elemeikre
bontjuk, majd összekeverjük, akkor megkapjuk a 2014-es évjáratot. A végeredmény, ahogy azt az
augusztus végi wiesbadeni évjárat-bemutató is mutatta, finom borok széles palettája,
noha a hosszú palackos érlelés potenciálja kevésben van meg.
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A német grosses gewächs kifejezés – és a
palackon szereplő GG jelzés – a VDP (Verband Deutscher
Prädikats- und Qualitätsweingüter, vagyis a kiemelkedő
minőségű borok termelőinek németországi egyesülete) saját
besorolásában a legjobb termőterületekről származó száraz
csúcsborokat jelöli. A 2012-es évjárattól kezdve a német VDP
szövetség új osztályozási rendszert vezetett be, mely csak a
tagjaira érvényes, és független a német bortörvényben meghatározott kategóriáktól. A változás lényege az addig használatos német rendszerről egy francia mintát követőre való
átállás, amelyben a cukortartalom helyett a termőterületek
kerülnek a figyelem középpontjába. Egész pontosan burgundiai típusú klasszifikációra tértek át a VDP-borászatok, ahol a
grand cru (grosse lage) és a premier cru (erste lage) területek
jelentik a besorolásban a csúcsot, s a minőségi piramis alsóbb
szintjeit a falvakhoz kötött appellációk (ortswein), illetve a
regionális borok (gutswein) kategóriái képviselik.

A kihívásokkal teli 2013-as év után 2014 sem engedte a borászoknak, hogy a babérjaikon pihenjenek. Dr. Loosen arról
számol be, hogy az év kivételesen enyhe téllel kezdődött
Moselben és Pfalzban, ami Robert Weil szerint Rheingauról
is elmondható. Alig volt olyan nap – ha egyáltalán volt –,
hogy a hőmérséklet fagypont alá süllyedt volna. A tavasz hasonlóan jó idővel indult, és a rügyfakadás már március végén
megtörtént Moselben, illetve április 7-én Rheingauban.
Amikor az időjárás idejekorán ennyire meleg, a szőlész
attól tart, hogy később még meg fogja fizetni az árát. Azonban az évszakhoz képest szokatlanul meleg időjárás kitartó
volt, még a május 11. és 15. közé eső „fagyosszentek”, vagyis
Pongrác, Szervác és Bonifác napján sem jött meg a hideg.
Sőt Johannes Selbach-Oster moseli bortermelő megfigyelése
szerint a március és június közti periódus 2014-ben melegebb
volt, mint az azt megelőző tízéves periódus átlaga.

száraz és napos vénasszonyok nyara, ami megmentette az
évjáratot a teljes katasztrófától.
Noha az utolsó két nyári hónap nagyon esős volt, a gombás betegségek nem okoztak nagy gondot Pfalz szőlőskertjeiben, amit dr. Loosen annak tulajdonít, hogy a hőmérséklet
túl alacsony volt a spóráknak. A kellemesen meleg és napos
őszi időjárás viszont arra kényszerítette a szőlészeket, hogy
rendszeresen ellenőrizzék a vízzel feltöltődött bogyókat,
mert ahogy a hőmérséklet emelkedett, és a bogyók héja egyre
vékonyabb lett, egyre jobban nőtt a bogyók megrepedésének
veszélye, ami gyorsan beindította volna a rothadást. A problémát tetézte még a foltos szárnyú muslica (Drosophila
suzukii) megjelenése is, amiről Johannes Selbach-Oster számolt be. Ez a keleti származású, a gyümölcslegyek családjába
tartozó kártevő azért okozott nagyobb gondot, mint európai
testvére, mert az egészséges bogyók héját is át tudja rágni,
tehát a rothadás veszélyét akár olyan fürtön is előidézheti,
melyen a bogyók héja nem repedt meg.

És megnyíltak az egek csatornái…

Szüret extra sebességgel

Időjárás-hullámvasúton

A nyárral azonban megjött a változás is. Robert Weil a júliusi
és augusztusi hónapokról azt írja, hogy az eső kitartó volt,
ami talán még enyhe kifejezés is a hűvös és kimondottan
nyirkos nyárra. Az igazság az, hogy a szőlőterületeket erős
esőzések sújtották a nyári hónapokban. A német szőlészetek szerencséje az volt, hogy szeptemberben megérkezett a

Moselben szeptember 30-án kezdődött a szüret, s a borászok végig az idővel futottak versenyt, emiatt nevezték el
„turbószüretnek”. Rheingau ugyanez pepitában: Robert
Weil elmondása szerint, bár 80 szüretelővel dolgoztak, így is
feszített tempóban kellett szedni a szőlőt, hogy még időben
befejezzék. A legtöbb birtokon maximum 4 hétig tartott

ritka nyári
pillanat
A rheingaui ültetvény
itt csupa napfény,
pedig a nyár inkább az
esőről szólt
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„A kihívásokkal teli 2013-as év után
2014 sem engedte a borászoknak, hogy
a babérjaikon pihenjenek.”

a szüret. A frankeni és ahri birtokok egy részét jég verte el
ősszel, ami tovább növelte a borászokat terhelő nehézségeket. A botrytisnek alig volt lehetősége, hogy jótékony hatását
kifejtse, ami azt is jelenti, hogy nagyon kis mennyiségben
készült nemes édesbor.

Ragyogó rizlingek mindenütt

A Mosel–Saar–Ruwer boraiban jól tükröződik az évjárat,
hiszen szépen érettek és gazdagok, mégis könnyedek és
frissek, talán az alacsonyabb koncentráció és a szép, ropogós
savak kombinációjának köszönhetően. A Reichsgraf von
Kesselstatt Scharzhofbergerje nemcsak a régió borai közül
emelkedik ki, de a VDP-termelők által készített összes 2014es rizling közül is. Kifinomult szerkezete mellett a koncentráció is kiváló, és szépen tetten érhető a Pfalzra jellemző gazdag
mineralitás, hosszú lecsengéssel.
Hasonlóan magas minőséget nem ért el egyetlen másik
termelő sem, de a borvidék kollektíven magasra tette a
lécet a szépen érett borokkal, még ha esetleg a savak nem
is voltak annyira frissek minden tételben. A HeymannLöwenstein borok az érett gyümölcsöknek köszönhetően
erőtől duzzadnak: az uhleni Blaufüßer Lay grand cru bora
friss savaktól ropogós, a Stolzenberg pedig mintha a fehér
virágok bokrétájától illatozna. A Grans-Fassiantól kóstolt
összes bor sokkal mélyebb színt mutatott, mint a többi, talán
a hosszabb héjon tartás miatt, ami gazdagabb és testesebb
borokat eredményezett. Dr. Loosen Würzgartenje mesterien
egyensúlyban tartja az érett trópusi gyümölcsöket, a mézes
jegyeket és az ásványosságot, s az összes dr. Loosen-borra
jellemző a szerkezet egyensúlyából fakadó elegancia.
A nagyon nedves évjárat ellenére Rheingau borairól általánosan elmondható, hogy tisztességes koncentrációt értek el,
s a borok teltsége és gazdagsága az élénk illatoknak köszönhető. A finoman meghúzódó ásványosság egyfajta eleganciát
kölcsönöz a boroknak, még akkor is, ha intenzitásuk változó.
A Künstler Kirchenstück és Weiss Erd bora jó példa a terroir
sokszínűségére és arra, hogyan produkál különböző borokat.

Az előbbi dűlőből származó bor szinte kiugrik a pohárból,
annyira illat- és ízgazdag, amihez a gyümölcsök érettsége és
a szerkezet finomsága társul. A második dűlő bora inkább
könnyedebb stílusú és kifinomultabb, ami az ásványosság és
a gyengébb virágos illatok dominanciájának köszönhető.
A Marcobrunn- és Rosengarten-dűlőkön termelt borokra
jellemző a bőség és a gyümölcsök érettsége, függetlenül attól,
hogy ki a borász: Jakob Jung vagy Kloster Eberbach, Wegeler
vagy Spreitzer. A Jesuitengarten-dűlőn termelt szőlőből
Fritz Allendorf, Schönleber és Wegeler is gyönyörű fűszeres
rizlingeket készített. A rheingaui borok csúcsát Robert Weil
Gräfenbergje képviseli nyurga eleganciájával, gazdag ásványosságával és nagyon jó koncentrációval. A VDP-termelők

A 2014-es csúcs rajnai rizlingek
1. Reichsgraf von Kesselstatt,
Wiltingen, Scharzhofberger,
Mosel–Saar–Ruwer 2014
(19,4 pont)

Mély citromsárga. Szép szerkezet és egyensúly a virágok
kifinomult illatával és a gyümölcsök érettségével.
Ropogós savak, elegáns, kiváló koncentráció és gazdag
ásványosság. Ragyogóan hosszú lecsengés.

2. Robert Weil, Kiedrich,
Gräfenberg, Rheingau, 2014
(18,9 pont)

Fehéraranyszín. Borsos, grapefruitos és mézes jegyek.
Nagyon jól koncentrált, kimondottan elegáns, gazdag
ásványossággal. Nyurga és tetszetős.
mint egy
grimm-mese
Meseszerű rezidencián
kóstolhatók a Robert Weil
borok – amelyek mesés
ízvilágukkal
mindenkit elbűvölnek
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3. Barth, Schönhell,
Hallgarten, Rheingau, 2014
(18,5 pont)

Mély aranyszín. Olajosan gazdag textúra és jól érett
gyümölcsök. Bőkezű hordóhasználat, nagyon nagy testű,
amit fűszerezettsége szépen kiegyensúlyoz. Középpontban az egyensúly.

4. Von Winning, Deidesheim,
Kalkofen, Pfalz, 2014 (18,4 pont)

Halvány aranyszín. Könnyed test, frissen ropogós savak,
citrusgyümölcsök, mindez jó koncentrációval. Hosszú
lecsengés.

5. Grans-Fassian, Trittenheim,
Apotheke, Mosel-Saar-Ruwer,
2014 (18,3 pont)

Citromsárga. Vékonyabb testű, inkább szárított fűszernövények, mint a Hofberg gazdag gyümölcsössége jelenik
meg. Kamilla, citromhéj, méz és egy kis akácos jegy is
fellelhető. Magasak a savak, de elegáns.

6. Knipser, Laumersheim,
Steinbuckel, Pfalz, 2014 (18,2
pont)

Mély citromsárga. Visszafogott illatok, szépen érett
őszibarack és rózsaszirmok. Citromhéj frissessége, jól
koncentrált bor.

7. Grans-Fassian, Dhorner,
Hofberg, Mosel-Saar-Ruwer,
2014 (18,1 pont)

Citromszín. Gazdag és illatokban telített: érett őszibarack,
ananász és reszelt citromhéj. Érezhető a maradékcukor,
de így is frissek a savak, szépen csiszolt szerkezet és nagy
test. Gazdag, de puha, és szép a koncentrációja.

8. Künstler, Hochheim,
Kirchenstück, Rheingau, 2014
(18,1 pont)

Aranyszín. Gazdag, elegáns, liliomtól, rózsától és őszibaracktól illatozik. Nagyon érett, friss, olajos szerkezetű, de
így is kifinomult tétel, kiváló egyensúly.

9. Künstler, Kostheim, Weiss
Erd, Rheingau, 2014 (18,1 pont)

Fényes aranyszín. Méz-, akác- és kamillaillatok. Könnyed
testű, jól koncentrált, kimondottan ásványos bor. Kiváló
egyensúly, még ha az intenzitás nincs is a csúcson.
Selymes.

10. Barth, Hattenheim, Hassel,
Rheingau, 2014 (18,1 pont)

Könnyed aranyszín. Szépen illatozik, főleg rózsa és őszibarack fedezhető fel benne. Gazdag test, de a frissesség
eleganciát ad neki. A fehér bors visszacseng.
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Megérkezett a Ssangyong Tivoli!

„A Reichsgraf von Kesselstatt Scharzhofbergerje
nemcsak a régió borai közül emelkedik ki, de a VDPtermelők által készített összes 2014-es rizling közül is.”
szintjén a Rheingau összességében nem a legjobban teljesítő
borvidék 2014-ben, de dűlők és termelők tekintetében kiszámíthatóan megbízható és jó minőséget produkál, ami alól
csak egy-két olyan tétel a kivétel, amelyekben a hordó túlzó
használata elfedi a terroirjegyeket.
Még a Nahe borain is meglátszik a hosszú vénasszonyok nyarának a jótékony hatása, hiszen a gyümölcsök
érettsége itt sem tagadható le, igaz, a borok könnyedek
maradtak, ami a borvidék egyik fő jellemzője. A Schlossgut
Diel 2014-es borai bizonyítják, hogy mennyivel előnyösebb
a dűlők szerinti osztályba sorolási rendszer. A dorsheimi
Pittermännchen-, Goldloch- és Burgberg-dűlők borai nem
is lehetnének különbözőek. A Pittermännchen könnyedségével, eleganciájával és frissességével, a mentás és akácos
jegyekkel a Nahe esszenciáját mutatja be. A Burgberg illatában a virágos jegyek túláradóak, s koncentrációja is egész
tisztes, a Goldloch pedig könnyed, friss és egyértelmű.
Bizonyosan a terroir felelős ezekért a különbségekért!
A Schäfer-Fröhlich pincészet Stromberg és Halenberg
dűlőinek borai egzotikus gyümölcseikkel, a Dönnhoff
pincészet Dellchenje pedig olajosan gazdag szerkezetével és
hosszú lecsengésével tűnik ki a sorból.
Rheinhessen az egyik legnagyobb borvidék Németországban, s ezért nem meglepő a 2014-es évjáratban megfigyelhető
nagy szórás. Akadt néhány nem épp figyelemre méltó bor
is, mint például a Wittmann pincészettől a komplexitás
szempontjából elég unalmas Brunnenhäuschen, illetve az
Aulerde-dűlő túl ambiciózus tölgyhasználatot mutató bora.
Volt olyan is, ahol a bor szinte törékenyen könnyű és alacsony koncentrációjú maradt, mint a Gunderloch borászat
Pettenthalja. Érdekes, hogy a régió legjobb boraira áttérve
megint a Wittman pincészet neve kerül elő, mégpedig a
Kirchspiel-dűlővel – ismét csak azt bizonyítva, mennyire fontos a termőterület. A Kühling-Gillot Ölbergje jelentette a csúcsot: szép, komoly testű és elegáns bor, amelyben tökéletesen
vegyültek a friss savak az olajos textúrával, szinte a rajnai
rizling receptre készült, tökéletes példánya. A Gutzler Borászat Morsteinje a gazdag ásványosság és az érett gyümölcsök
42

kombinációjával tűnt ki, míg a St. Antony Birtok Hippingje
fehér borsos fűszerezettséggel, ropogós savakkal és szépen
integrált hordós kezeléssel bizonyult figyelemre méltónak.
Pfalzról mindig az ásványosság, a nyurga elegancia és
a frissesség jut eszünkbe. A 2014-es évjáratban azonban
egyfajta gazdagság figyelhető meg, ami az érett gyümölcsöknek köszönhető. A legjobb borok között a von Winning
Kalkofenjét említem elsőként, hiszen a citrusok frissessége
mellett megőrizte eleganciáját is, továbbá a Knipser borászat
Steinbuckeljét, ami az érett gyümölcsök, rózsaszirmok és
friss savak kombinációját kínálja, de akár idesorolhatnám a
Dr. von Bassermann-Jordan pincészet Kalkofenjét is kifinomult eleganciájával és a fehér szirmú virágok illatával.
A pfalzi borok jó része elegáns és szépen szerkesztett, kevés
az alacsony koncentrációjú és kusza tétel. 2014 nem lesz
hosszú életű évjárat Pfalzban, de az biztos, hogy ízletes és
szépen érett borokat ihatunk majd.
A frankeni borok általában a legkönnyedebb testűek Németországban, de a 2014-es évjárat gazdagsága és
érettsége itt sem hiányzik. E borvidéken is annyira érettek
a borok, hogy az ananász- és mézes jegyek dominálnak
bennük, miközben szelídebben, de megmarad a jellegzetes fehér borsos fűszerezettség. A gyengébben szereplő
borok is elég tisztességesek voltak, talán csak túl erősen
extraktáltak, s enyhe fenolos keserűséggel tapadnak a
nyelvhez. A Staatliche Hofkeller Würzburg két bora vezeti
a borvidéki csúcslistát: a Pfülben-dűlő bora kerekded, elegáns és friss, míg a Stein az érett egzotikus gyümölcsöket
és az olajos textúrát elegyíti szépen.

Sokszáz millió eurós beruházás, 4 évnyi fejlesztés, vadonatúj moduláris padlólemez,
sportos és fiatalos dizájn, igényes és kiemelkedôen tágas belsô kialakítás
és csomagtér, vadonatúj 1.6 literes motorok és 7 légzsák Dél-Korea legrégebbi
autógyártójától és 4x4 specialistájától!
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garancia

CO2 kibocsátás: 109–167 g/km
Vegyes fogyasztás: 4,2–7,2 l/100 km
A képen látható autó illusztráció.

Próbálja ki Ön is a legközelebbi
hivatalos Ssangyong márkakereskedésben!

