Tussock Jumper Riesling Rheinhessen 2020

Tussock Jumper Riesling er tysk hvidvin, når de er bedst!
Vivino kårer Tussock Jumper Riesling til at være blandt top 3% af alle vine i verden!
Køb nu til kun 49 kr.!
Druerne til Tussock Jumper Riesling dyrkes på vinmarker langs Rhinen i Rheinhessen, helt
præcist i det omkringliggende Nierstein, et område med noget af Tysklands varmeste og tørreste
klima.
Vinen har en skinnende lys farve med grønne nuancer, og fremtrædende aromaer af citrus,
saftige abrikoser og hvide blomster.
I munden får hvidvinen en vedholdende frisk og let syrlig smag, men frugtsmagen gør at den
aldrig bliver for tør.
Det er en fin balance med intens frugt og klassisk Riesling syrlighed.
Tussock Jumper Riesling er altid populær at servere som aperitif, og bl.a. til oste, tapas,
lyst kød og salater.
Fyld op med denne Riesling i særklasse til kun 49 kr., de er hurtigt væk!
Køb 12 flasker og få dem leveret fragtfrit til døren.

Om vinen

Druerne til Tussock Jumper Riesling dyrkes på vinmarker langs Rhinen i Rheinhessen, helt præcist i
det omkringliggende Nierstein, et område med noget af Tysklands varmeste og tørreste klima, med
forholdsvist lidt nedbør, varme somre og milde vintre. Jorden omkring Nierstein opvarmes let og

adskiller sig ved et højt mineralindhold, der giver vinene dybde og krop.
Efter en lang modningsfase udvælges de bedste Riesling druer, som presses forsigtigt. Derefter
starter en langsom gæring under kontrollerede temperaturforhold i rustfrie ståltanke for at bevare
frugten, hvorefter vinen opbevares sur-lie i tanke i tre måneder, hvilket giver vinen god
kompleksitet.
Tussock Jumper Riesling har en skinnende lys farve med grønne nuancer, og fremtrædende aromaer
af citrus, saftige abrikoser og hvide blomster. I munden får hvidvinen en vedholdende frisk og let
syrlig smag, men frugtsmagen gør at den aldrig bliver for tør. Det er en fin balance med intens frugt
og klassisk Riesling syrlighed.
Druer: 100% Riesling
Vingård: Moselland
Område: Rheinhessen
Land: Tyskland
Årgang: 2020
Alkohol: 10,5%
Drikkes bedst: Nu og 2 år frem
Lagring: Sur-lie i 3 måneder i rustfri ståltanke

Om vingården

Tussock Jumper er et premium-vinmærke, udsprunget af en fælles lidenskab blandt vinspecialister
fra 11 forskellige lande.
Målet er at samle verdens allerbedste vine under et enkelt, karakteristisk kvalitetsmærke: den røde
sweater fra Tussock Jumper. Så kan man hoppe fra vin til vin, fra jumper til jumper, overalt i verden.
Det, der gør os virkelig unikke er, at alle vinene er produceret, lagret og hældt på flasker samme
sted, som druerne dyrkes. Og altid er hele processen styret og overset af den lokale, kyndige
vinspecialist, dedikeret til at fremstille sin ypperste vin til Tussock Jumper.
En tussock er en knoldrig slags græs, der findes overalt i verden. Det symboliserer vores
engagement i at bevare naturen. Vi er meget opmærksomme på, at alle vores vin dyrkes og
produceres under de bedste og mest bæredygtige forhold. Det sikrer ikke kun gode vin, men
beskytter også kvaliteten af vinene langt ind i fremtiden.

