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Grüner veltliner

• Itävallan ylpeys
• runsassatoinen, suurikokoinen
• mausteisen hedelmäinen
• usein täyteläisiä, rakenteeltaan öljymäisiä
• aromi: viherpippuri, laakerinlehti
• muita: ruoho, omena, sitruuna, mausteet, manteli, hunaja.
• viinit ovat hapokkaita, elegantin kevytaromisia, 

usein pippurisia
• yleensä nautitaan nuorena
• palstaviinit kestävät ~ 5 – 10 v.

Viinialueet, 4 pääaluetta:

• Niederösterreich – 32100 ha
• Steiermark Styria – 3650 ha
• Wien – 700 ha
• Burgenland – 16 000 ha

16 varsinaista viinialuetta

Tummat lajikkeet

• zweigelt
• blaufrankisch
• portugieser
• blauburger
• blauburgunder (pinot noir)
• st. laurent

Vaaleat lajikkeet

• grüner veltliner
• welschriesling
• müller-thürgau
• riesling
• neuburger
• weissburgunder 

(pinot blanc)

Viinityypit (paitsi Wachau)

Kabinett kuuluu Qualitätswein-luokkaan

Predikaattiiviinit:
• Spätlese
• Auslese
• Beerenauslese
• Eiswein – ”jääviini”
• Strohwein – ”olkiviini”
• Ausbruch – makea tokaji-tyyppinen
• Trockenbeerenauslese

Sanastoa viini – suomi

Abfüller – pullottaja
Alte Rebe – vanhoista köynnöksistä
Fruchtic – hedelmäinen
Gutsabfüllung – tilalla pullotettu
Halbtrocken – puolikuiva
Heuriger – uuden sadon viini (viinitupa)
Jahrgang – vuosikerta
Lieblich – puolimakea
Probieren – maistelu
Qualitätswein – laatuviini
Ried – viinitarha, palsta
Rotwein – punaviini
Schaumwein – kuohuviini
Sekt – kuohuviini
Spätrotrotgipfler – sekoiteviini
Süss – makea
Trocken – kuiva
Wein – viini
Weingut – viinitila

Muista muut

• Schilcher – rosee-tyyppinen viini
• Österreicher Sekt – kuohuviini
• Bergwein – ”vuoriviini”

Laatuluokitus – 4 porrasta

Landwein – maaviini (alueviini)

Tafelwein – pöytäviini

Qualitätswein – laatuviini

Predikätswein – ylempi laatuviini
tai: DAC-alueviini

Mutta!

DAC-luokitus:
Districtus Austria Controllatus
Kuten AOC Ranskassa jne. eli alue vaikuttaa
viinin luokitukseen.
Viinit ovat kuivia (trocken tai halbtrocken)

Toinen poikkeus - Wachau

Wachaun viinit jaetaan kolmeen laatuluokkaan
• Steinfeder
• Federspiel
• Smaragd

Wachaun parhaat tarhat
• Loibenberg
• Dürnsteiner Kellerberg
• Achleiten
• Klaus
• Spitzer Singerriedel

Wachaussa ei käytetä predikaattimerkintöjä.

DAC-alueet

1. Weinviertel DAC
2. Kremstal DAC
3. Traisental DAC
4. Mittelburgenland DAC
5. Kamptal DAC
6. Leithaberg DAC
7. Eisenberg DAC

Erikoisuus

Itävallassa on onnistuttu kehittämään 
hyvin väheksytyistä lajikkeista erittäin 
laadukkaita huippuviinejä.

Ainoa maa, jossa chardonnaytä
uskalletaan kutsua omalla paikallisella 
nimellä (morillon).

Wachau

Itävallallan arvostetuin ja kuuluisin alue.
Wachaulla on oma luokitus.
Riesling menestyy erityisen hyvin.

Weinviertel

Grüner veltliner menestyy erinomaisesti.
Ensimmäinen DAC-alue.

Burgenland

Alueen punaviinit ovat menestyneet 
erinomaisesti.

Lisätietoa

• Falstaff-viinilehti
• www.winesfromaustria.com

Bongattavaa

Rubin Carnuntum
Primus Carnuntum
Pitnauer Pegasos (80 % syrah)
Friz Weininger Alte Reben
Velich Tiglat
Mittelbergenlandin blaufränkisch
Steiermarkin sauvignon blanc
Steiermarkin schicher (rosee)

Muita lajikkeita….
• bouvier
• blauer wildbacher
• goldburger
• traminer
• merlot
• muskateller
• grauburgunder 

(pinot gris)
• sauvignon blanc  

(muscat sylvaner)
• chardonnay (morillon)
• muscat ottonel
• frühroter
• syrah
• viognier
• cabernet sauvignon
… ja paljon muita!

WILLKOMMEN

ÖSTERREICH
WEINLAND

Yleistä

• Vanhin kirjallinen todiste viininviljelystä Mauternin 
kaupungista 400-luvulla
• Ilmasto on mannermainen, talvipakkasia
• viljely on keskittynyt maan itä- ja koillisosiin, Tonavan 

vesistöalueelle ja Neusiedlerseen järven alueelle
• maaperä on hyvin vaihteleva
• viinit ovat lajikeviinejä, myydään ”alue + lajike” -nimellä
• parhaat viinit tehdään rieslingistä
• erittäin tiukka puhtauslainsäädäntö ja –kontrolli
• tuotanto noin 52 500 ha, viljelijöitä noin 16 900
• luomuviljelyä laajasti
• noin 65 % valkoviinejä, 35 % punaviinejä
• viinien laatuluokitus perustuu rypäleiden kysyysasteeseen
• tarhoilla ei ole luokitusta, mutta se on kehittymässä
• viinilaki elää ja joustaa, jos laatu viin vaatii
• viinit ovat hapokkaita, aromiltaan tuoreita ja mausteisia. 

Kuivia mutta kypsiä ja täyteläisiä
• valkoviinit ovat neutraaleja, vihreitä, kirpeitä, intensiivisiä

ja pähkinäisiä
• punaviinit ovat mehumaisia, pippurisia, samettisia, 

hedelmäisiä
• Klosterneuburgin viiniviljelykoulu on maailman

vanhimpia alallaan
• Riedelin lasit
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Aloitimme matkajärjestelyt kaivamalla Itä-
vallan kartan esiin. Kumlinin Jukka etsi Pöl-
löwaarin Ulla Häkkisen avulla reissuumme 
sopivia viinitaloja. Tavoitteena oli, että kaikilla 
vierailukohteillamme olisi edustus Suomessa. 
Ja löytyihän niitä: Brundlmayer, Jurtschitsch 
Sonnhof, Meinklang, Alois Kracher, Steinin-
ger, Schloss Gobelsburg, Domäne Wachau… 
sekä tietysti Itävallan vanhin viinitila Nikolai-
hof, jonka hotelliin majoituimme. 

Lento-, majoitus- ja viinitilavaraukset sujui-
vat kivutta, mutta bussivarauksen tekeminen 
osoittautui vähintäänkin haasteelliseksi. Lä-
hetimme tarjouspyynnön 11 eri bussifirmaan, 
neljästä paikasta saimme kirjallisen tarjouksen 
(huima hintahaitari!) niistä valitsimme edulli-
simman -  Zwölfer Reisenin – jolla bonuksena 
oli vielä se, että toimiston henkilökunta puhui 
englantia. 

Laadimme alustavan aikataulun viinitilavierai-
luille jo viime helmi- maaliskuun aikana. 
Tarkoituksena oli järjestää joka päivälle tar-
peeksi viinitilavierailuja. Tuumasimme, että 
kaksi tilavierailua/ päivä olisi sopiva maistelu-
tahti. Arvio osoittautuikin oikeaksi viimeistään 
siinä vaiheessa, kun jouduimme vaihtamaan 
torstai-illalle ajoitetun Nikolaihof-vierailun jo 
keskiviikkoiltaan: kolmas viinitasting oli vä-
syttävä kokemus energisoivasta Frau Christine 
Saahsista huolimatta!

Synkkiä pilviä Wienin taivaalla – tai aina-
kin hermohikeä

Wienin lentokentällä Liisalla tuli eka kerran 
hermohiki pintaan: bussikuskia ei näkynyt 
missään! Kolmen puhelinsoiton ja Timon ja 

Macen tiedusteluretken jälkeen selvisi, että 
bussikuski luotti telepatian voimaan ja odotti 
ryhmäämme parkkitalossa nro 4. Bussijärjes-
telyt eivät toimineet 'ihan joka päivä' moitteet-
tomasti muutenkaan; Liisan aamurutiineihin 
kuuluikin lähes joka päivä soitto ajojärjesteli-
jälle. 

Tiukkoja tastingejä, upeita viinejä upeissa 
maisemissa

Viinitilojen esittelyt hoidettiin lämmöllä ja 
suurella asiantuntemuksella. Olimmekohan 
niin innostava ryhmä, että lähes joka viinitilal-
la aikatalulut venyivät ja venyivät… ja meiltä 
jäi lounas lähes joka päivä väliin – tai kutistui 
suolapalaksi. Jälkiviisaana toteamme, että olisi 
kannattanut varata joka päivä runsas eväskori 
mukaan bussiin.

*** It's all about teamwork ***

Tämä reissu suunniteltiin ja toteutettiin tiimi-
työnä. Käytimme entisten viinimatkajärkkärei-
den (Macen ja Jopen) kokemusta apuna. Kum-
linin Jukan ja erään tilastonikkarinkin (”En 
ole mikään Wikipedia”) asiantuntemuksesta 
oli merkittävää hyötyä. Ahtikarin Jaana auttoi 
tuliaisten järjestämisessä… Ja Heliltä saimme 
saksan käännöspalvelua aina hädän hetkellä! 
Reissun arvoa lisää vielä se, että saimme tutus-
tua paremmin klubimme jäseniin. Mieleen jäi 
mm. spontaani Zweigelt-tasting Billa-marketin  
edessä… Ja MM-matsiakin ehdimme katsoa 
porukalla paikallisessa baarissa.  

Matkalaisia mukavasta matkasta kiittäen (ja 
uutta reissua odottaen)

Liisa ja Timo

MATKANJÄRJESTÄJIEN KERTOMAA 

Huonekunnat:

Markku Pöyhönen
Jukka Kumlin

Liisa Räty
Timo Räty

Jaana Ahtikari

Jorma Hirvikoski
Teija Luukkanen-Hirvikoski

Aili Salminen
Jukka Salminen

Helena Janhunen
Sinikka Jaatinen

Janne Äijänen

Pekka Ruokonen

Pentti Nikula

Pekka Kivikäs
Helena Tähtinen-Kivikäs

Heli Pekkala
Seija Mäki-Kuutti

Matkatoimikunta:

Liisa Räty
Timo Räty

Kuljettimet:

S&P Lehtonen Ky
 www.splehtonen.fi
Zwölfer Reisen GmbH
 www.zwoelfer-melk.at
Finnair
 www.Supersaver.fi

Grüner Veltliner
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Maanantai 14.6.2010

Weingut Brundlmayer
www.brundlmayer.at  
  

Synttäri-
startti
Kello on 9.30. Ensimmäistä 
aamua vietetään täällä Jyväs-
kylän Viiniklubin järjestä-
mässä matkassa Nikolaihofis-
sa. Runsas aamupala on syöty 
ja meikälaisen syntymäpäi-
väkin on vielä, joten odotan 
innolla reissun ensimmäistä 
viinitilakierrosta. Tässä siis 
lähtökohdat reissun alkuun.

Weingut Brundlmayer

Kello on 11.00 ja saavumme perille Weingut Brundlmayeriin… 
tai ainakin luulimme niin. Varsinainen tila olikin hieman eri pai-
kassa, kun ensin tulimme toimistolle erehdyksissämme. Tästä al-
koikin sopiva kierre siihen, mitä tilakierros saattoi sisältää.
Paikan päällä nuori neitonen alkoi esitellä tilaa ja päästiin melko 
nopeasti maan alle tutustumaan viinikellariin. Reippaalla ja iloi-
sella otteella neitonen kertoi tilasta ja viineistä matkaseurueelle: 
tilan koko on mm. 75ha, josta 70% tuottaa valkoviiniä (Gruner 
Veltliner, Riesling) ja 30% punaviiniä (St. Laurent, Pinot Noir, 
Zweigelt, Cabernet Franc). Tila tuottaa vuosittain 300000 litraa 
viiniä. Kellariin tutustuttuaan yhtäkkiä opas näyttää vanhaa rau-
taovea ja hänen kädessään on avaimet siihen. Ne kuuluivat tilan 
omistajalle, ja että hän ei saisi päästää matkaseuruetta sisään. Kui-
tenkin menimme sisään huoneeseen, jossa oli paljon homekerrok-

sen peittämiä ja kymmeniä vuosia vanhoja viinipulloja. Olimme 
siis kabinetti-viinihuoneessa, johon emme edes unissamme usko-
neet koskaan pääsevämme.
Kellarikierroksen päätyttyä aloimme maistelemaan viinejä. Yh-
deksää eri viiniä maisteltiin ja joukosta erottuivat Gruner Veltli-
ner Ried Käferberg 2009, Riesling Zöbinger Heiligenstein Lyra ja 
Steinmassel sekä itävaltalaisten oma rypäle Zweigelt 2007. Mais-
telutilaisuutta väritti ”pieni” välikohtaus. Nimittäin eräs matkan 
jäsenistämme meni lahjakkaasti hajoittamaan – tietysti vahingos-
sa – arvokkaan viinitilalle kuuluvan 2010 saadun kansainvälisen 
viinipalkinnon. Kyllä oli oppaan ilme näkemisen arvoinen. Het-
ken aikaa kaikki jopa vähän järkyttyivät!
Kaiken kaikkiaan Weingut Brundlmayer viinitilakierros maiste-
lutilaisuuksineen oli mieleenpainuva. Viinit olivat erittäin laaduk-
kaita, eikä ihme, että matkaseurue osti heti ensimmäiseltä viini-
tilalta useamman laatikollisen viiniä. Itselläni viinitilakierros oli 
elämäni ensimmäinen ja päiväksi sattui 14.6.2010, joka oli sopi-
vasti meikäläisen syntymäpäiväni. Ei siis ihme, että tulen muista-
maan tämän viinitilan ja matkan läpi elämäni! 

Janne  
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Maanantai 14.6.2010

Jurtschitsch-Sonnhof
www.jurtschitsch.com

Iltapäivällä
jatketaan
Maanantaina iltapäivän vierailukohteena oli Jurtschitsch-Sonn-
hof Langenloisissa. Talon seinässä oleva teksti ”Sonnhof – Haus 
am Kloster 1541” herätti jo kunnioitusta talon historiaa kohtaan. 
Isäntämme Karl Jurtschitsch kertoi, että hänen sukunsa omistaa 
tilan vuodesta 1868 lähtien, mutta Langenloisin viininviljelystä 
on dokumentteja jo vuodesta 1083 lähtien. Viime vuosikymmenet 
tila on ollut kolmen veljeksen hoidossa; nykyisin kaksi vanhinta 
veljestä on jo eläkkeellä ja Karl hoitaa tilaa veljenpojan kanssa. 
1970-luvulla veljekset alkoivat käyttää biodynaamista viljelyä, 
kompostointia ja vihreää lannoitusta maaperän ravinnoksi. Vuo-
desta 2006 on siirrytty kontrolloituihin orgaanisiin menetelmiin. 
35 % tilan viineistä on orgaanisia.
Ensiksi pääsimme tutustumaan tilan kellarilabyrintteihin, joista 
vanhimmat ovat jo 700 vuotta. Veljesten isä rakennutti uudemmat 
kellarit 53 vuotta sitten. Erikoisuutena ovat kellariterassit, joiden 
avulla vältetään rypälemehun pumppaamista. Viinirypäleet tyh-
jennetään puristimeen ylimmällä tasolla. Ilman mitään painetta 
mehu valuu alemmalla tasolla oleviin tankkeihin ja omalla pai-
nollaan seuraavalle tasolle luonnon kellariin käymään ja ikään-
tymään. Kellarissa on tasainen 11:n asteen lämpötila ja sopiva 
kosteus valkohomeen muodostumista varten.
Kellareissa näimme kauniita, suuria tammisia viinitynnyreitä. 
Teija voitti kisan, kun arvasi kuinka paljon viiniä mahtuu suu-
rimpaan tynnyriin. Oikea vastaus oli: 28 000 litraa. Viinikella-
rissa on sekä isoisän että isän kokoelmia. Vanhin Sekt-pullo on 
vuodelta 1936. 50- ja 60- luvuilta peräisin olevia viinejä tarjotaan 
kuulemma ystäville, mutta meille niistä ei valitettavasti avattu 
yhtään pulloa, vaikka oli Jannen syntymäpäivä. Onneksi saimme 
kuitenkin ennen viinien maistelua nauttia suuret vadilliset juustoa 
”lounaaksi”.
Talon sommelier Christa Habison kertoi, että koko tuotannosta 

65 % on valkoviinejä, 35 % punaviinejä. Grüner Veltliner on tilan 
tärkein lajike. Siitä valmistetaan kahdeksaa eri viiniä. Kun pää-
simme nauttimaan viinejä, niin olimme jo selvästi tottuneempia 
Grüner Veltlinerin makuun ja monet alkoivat suorastaan pitää sii-
tä. Viineissä tuli hyvin esille se, miten erilainen kasvumaaperä 
vaikuttaa viinin makuun. Tonavan seudun viinintuottajat (Tra-
ditionsweingüter) ovat tehneet parin vuosikymmenen ajan työtä 
viinitarhojen luokittelemiseksi. Tänä vuonna työ on saatu päätök-
seen ja viineihin on saatu DAC -järjestelmään perustuvat Erste 
Lage -tunnukset (premier). 
Emme olleet odottaneet Itävallalta mitään erityistä punaviinien 
suhteen, mutta tällä tilalla punaviineillä on kuulemma aina ollut 
suuri merkitys. Punainen Zweigelt tuntui olevan niin positiivinen 
yllätys, että ehdotettiin peräti Zweigelt-klubin perustamista. 
Tastingissa maistelimme yhdeksän viintä ja Niken pyynnöstä 
saimme “encorena” maistaa vielä Rotspon Classic 2007, jonka 
maku ei päässyt ihan oikeuksiinsa makean Auslesen jälkeen.

Heli ja Seija
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Tiistai 15.6.2010

Meinklang
www.meinklang.at

Itävallan biodynaa
Itävallan itärajalla, Unkarin rajan tuntumassa Pamhagenissa si-
jaitsee viinitila Meinklang. Tilan viljelyala on 55  ha. Michlitschin 
kolme poikaa perheineen omistaa biodynaamisen maanviljelysti-
lan. Tilalla on kolme eri tuotantoaluetta, viininviljelys, hedelmien 
viljelys sekä maatalous, karjanhoito. Tilalla on noin 300 eläintä 
angus-karjaa. Karjanhoito täydentää viininviljelyä. Angela ja 
Werner Michlitschin viinitilan nimi tulee sukunimen M-kirjai-
mesta ja Einklang sanasta, joka viittaa ääneen tai harmoniaan ku-
ten "sopusoinnussa luonnon kanssa". 

Viinitilan tuotannosta punaisia lajikkeita on 70 % ja valkoista 30 
%. Viljely on biodynaamista ja tehdään ilman modernia tekno-
logiaa. Työskentelyssä tarhoissa ja kellarissa otetaan huomioon 
myös kuun ja tähtien asento. Astrologia on tärkeää. Angela, joka 
esitteli meille tilaa, oli koko sydämellään mukana asiassa ja toi 
voimakkaasti esiin luonnon merkityksen viinin tuotannossa. 
Myös työskentely viinin tuotannossa on harmonista ja rauhallis-
ta. Kaikkea vanhaa viinitietoutta arvostetaan ja sovelletaan myös 
Meinklangin tuotannossa. Angela oli sitä mieltä, että kaikki vai-
kuttaa kaikkeen, luonto, astrologia, maa. Luonnonmukaisuus on 
tärkeää - myös tuleville sukupolville pitää jättää puhdas maa.   

Lisäksi Angela esitteli meille kuinka karjanhoidosta tuleva lanta 
yhdistettynä lehmän sarviin lannoittaa riittävästi viiniköynnöksiä. 
Vuorikristallia jauhetaan ja ruiskutetaan köynnöksille ruokalusi-
kallinen hehtaarille. Se tehostaa auringon valon vaikutusta.

Meinklangin tila on täysin biodynaaminen, tuholaisten torjuntaan 
käytetään yrteistä tehtyä torjunta-ainetta. Samoin sitä käytetään 
sienirihmaston torjuntaan köynnöksistä ja rihmasto "ajetaan " ta-
kaisin maahan johon se kuuluu. Viinin valmistukseen käytetään 
yksinomaan viinitilan luonnosta saatua hiivaa. Viinejä ei myös-
kään "stressata" valmistusvaiheessa, eli niitä ei puristeta vaan ry-
päleet saavat va-lua rauhassa.

Erikoisuutena mainittakoon esim. punaviini St.Laurent 2006, joka 
on kypsytetty munanmuotoisissa,  600 litran betonitankeissa. To-
dellinen tilan erikoisuus oli Pinot Gris "Graupert" (villi ja hoi-
tamaton), muinaisten periaatteiden mukaan kasvatettu köynnös. 
Köynnöstä ei leikata vaan se saa kasvaa rauhassa vapaana. 
 
Tilalla valmistetaan myös kuohuviinejä, etikkaa, hedelmämehuja 
ja vanhoista viljalajikkeista olutta.  Meinklangin tuotteissa on kai-
kissa  etiketissä Angus lehmä. Etiketin on suunnitellut Burgenlun-
dissa asuva taiteilija Nikolaus Eberstaller.

Helena ja Sini
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Tiistai 15.6.2010

Alois Kracher
www.kracher.at    

Lämpimät, kuivat kesät, erittäin kylmät talvet, sateiset keväät 
sekä pitkät, leudot ja aurinkoiset syksyt: tällainen on alueen il-
masto. Neusiedler-järven ympärillä on vielä oma mikroilmaston-
sa, joka on ainutlaatuinen maailmassa. Järven laajuus helpottaa 
kesän kuivuutta ja se aiheuttaa myös syksyisin tiiviin iltasumun, 
joka hälvenee vasta auringonnousun jälkeen. Nämä olosuhteet 
ovat ideaaliset Botrytis Cinearin kehittymiselle. Tämä jalohome 
mahdollistaa jalojen makeiden viinien valmistuksen. 

Viinitarhat on istutettu tiheään, jotta ne taistelisivat maaperän 
ravinteista: näin niiden juuret kasvavat syvälle maan sisään ja ne 
tuottavat vähemmän, mutta konsentroituneimpia rypäleitä. Tär-
keimmät rypälelajikkeet ovat Welschriesling, Chardonnay, Tra-
miner, Scheurebe ja Muskat Ottonel.

Viinien makeus ja erilaiset maut sekä aromit eivät johdu kella-
ritekniikasta, vaan yksinkertaisesti rypäleiden luonnollisesta 
konsentroitumisesta, joka tapahtuu kahdella eri tavalla: joko jalo-
homeen tai jäätymisen kautta. Auslese, Beerenauslese ja Trocken-
beerenauslese viinit on aina valmistettu rypäleistä, joissa on 
jalohometta. 

Zwischen den Seen viinit on kypsytetty isoissa puutynnyreissä 
tai terästankeissa ja ne ovat pitkän aikaa kosketuksissa hiivan 
kanssa. Sen sijaan Nouvelle Vague viinit on kypsytetty tammityn-
nyreissä.

Jaana

Vain parasta?
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Cuvée Spätlese
• 2008
• Predikatswein Spätlese
• Pinot Gris 50 %, Welschriesling 45 %, Muskat Ottonel 5 %
• hunajainen, kukkainen tuoksu
• alkupalojen tai juuston kanssa
• sopivan hapokas

Cuvée Auslese
• 2008
• Predikatswein Auslese
• Welschriesling 70 %, Chardonnay 30 %
• hunajaa, kukkaa tuoksussa
• ankanmaksalle loistava
• menee myös sellaisenaan
• pitkä jälkimaku

Cuvée Beerenauslese
• 2007
• Predikatswein Beerenauslese
• Welschriesling 70 %, Chardonnay 30 %
• kukkainen
• mieletön suuntuntuma

Zweigelt Beerenauslese
• 2009
• Predikatswein Beerenauslese
• Zweigelt
• raikas, kukkainen tuoksu
• metsämansikka hilloa
• vadelmaa

Kollection Scheurebe Trockenbeerenauslese Nummer 5
• 2006
• Predikatswein Trockenbeerenauslese
• Scheurebe
• Raikas tuoksu, hentoa kukkaiseuutta
• hapokas, hunajainen, kuivattuja hedelmiä (persikkaa ja ananas-

ta)

Kollektion Grande Cuvée Trockenbeerenauslese Nummer 6
• 2006
• Predikatswein Trockenbeerenauslese 
• 70 % Chardonnay, 30 % Welschriesling
• kuivattuja hedelmiä, hunajaa tuoksussa
• täyteläinen maku
• hedelmät jäävät sokerin alle
• jälkiruoka

Welschriesling Trockenbeerenauslese Nummer 11
• 1998
• Predikatswein Trockenbeerenauslese
• Welschriesling
• raikas ja täyteläinen tuoksu
• hedelmää, kukkaa ja vaikka mitä maussa, jopa mausteinen
• aika taivaallinen
• ei kaipaa muuta
• vaniljaa, toffeeta, mokkaa
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Keskiviikko 16.6.2010

Weingut Steininger
www.weingut-steininger.at    

Steiningeria
kaikille aisteille
Keskiviikon kolmen tilavierailun superpäivä alkaa 
vesisateessa ja varsin yllätyksellisen viinitilavierailun 
merkeissä. Bussimatka hotellilta tukevan orgaanisen 
aamiaisen jälkeen oli lyhyt, tunnelma leppoisa ja kurs-
si tukevasti kohti Weingut Steiningeria. Pian olimme 
perillä keskellä aukeata maaseutua ja edessämme 
avautui harmaa vinopintainen, rutistettu alumiinitalo, 
siis monenlaisia mielipiteitä herättävä rakennus. Näky 
oli mykistävä, olimme tulleet selvästikin huippuark-
kitehtuurin ja toivottavasti myös huippuviinien pariin. 
Steiningerilla vastaanotto oli lämmin ja pääsimme 
heti tunnelmaan kuohuviinilasillisen kanssa. Op-
paamme Eva, yksi talon tyttäristä, vastaa Steininge-
rilla valkoisista ja kuohuista. Eva kertoi meille aluksi 
talon historiasta sekä tarinan suomalaisillekin tutus-
ta arkkitehdista Steven Hollista, joka on suunnitellut 
tilan modernit osat ja samalla Eva esitteli muutamia 
Hollin ideoita. Esim. sisääntuloaulan visuaalinen ilme 
on linjassa talon päätuotteiden, valko- ja kuohuviinien 
värien ja pullon muotojen kanssa. Kirkas ja vihreä väri 
viittaavat viinipulloon, korkkiseinä ja jättiläiskorkki-
pöytä vihjaavat taas pullon korkkiin tietty. Hollia ei 
ollut aluksi ihan helppo houkutella suunnittelemaan 
talon moderneja osia, mutta muutama viinipullo teki 
tehtävänsä ja mies suostui rakennusten lisäksi suun-
nittelemaan parit etiketit.

Spektaakkeli jättisammiossa ja kellareissa

Steininger olikin sellainen elämys, jota voisi verrata klubin Rans-
kan reissulta tuttuihin Pommeryn ja Veuve Cliquet ń samppanja-
taloihin. Odotuksemme olivat aika neutraalit, mutta mieli muuttui 
heti alkusekunneilla. Steiningerilla ns. keltaisesta talosta alkoi 
kellari-museokierros, jossa teemana oli viinirypäleiden matka vii-
niksi. Oli hieroglyfimäisiä merkkejä ja erilaisia ääniä ja aika pian 
pää pyörällä tästä kaikesta. Ilmeisesti Steven Holl oli juonut use-
ammankin pullon suunnitelmiaan tehdessä… Seuraavaksi siir-
ryimme jättipuristimen eli hissin kautta jättisammioon. Äänimai-
semat myötäilivät viininvalmistusta ja jättisammiossa oli hieno 
vesi- ja valoshow kaiken muun päälle. Myytitkin oli otettu käyt-
töön, viininystävien kaveri Bacchus vilahteli eri puolilla kierrosta. 
Eikä perheyrityksessä unohdeta perhettä, viinintekijöiden kasvot 
näkyivät esitteiden lisäksi heijastuksina seinille. Kellarikierrok-
sen aikana huomioitiin kaikki aistit. Maun, näön ja kuulon lisäksi 
koetuksella oli hajuaisti kun yritimme päästä perille mm. Grüner 
Veltlinerille tyypillisistä tuoksuista viinin vaiheissa Jung, Mittel 
ja Kräftig. Kellarin museo-osuudella oli lisäksi vanhoja filmejä 
viininteosta ja mahdollisuus kosketella joitakin esineitä. Isolla ra-
halla tehty ympäristö, josta moni suomalainen kulttuurilaitos oli-
si kateellinen! Muutama muukin turisti oli kellarikierroksella ja 
pikku hiljaa spektaakkeleiden jälkeen aloimme odotella maistelua 
ja niitä talon päätuotteita.

12 viiniä maisteltavina

Vihdoinkin sitä viiniä! Mukava yllätys oli, että maistelutilaisuu-
dessa meitä isännöi kahden sukupolven viinintekijät, isä ja tytär ja 
pari lisäviiniäkin avattiin maistelun lomassa. Steininger on Itäval-
lassa melko nuori viinitalo, se on perustettu vuonna 1980, joskin 
kellareiden vanhimmat osat ovat noin 900 vuotta vanhat. Talon 
päätuotteita ovat valkoiset ja kuohut, joiden lisäksi maistelimme 

parit punaiset ja upeasti rin-
nakkain Zweigelt ja sen kuohu-
versio. Talolla on lisäksi paljon 
muitakin rypäleitä. Ja Itäval-
lassa tuli selväksi, että possua 
syödään paljon ja eri tavoin 
valmistettuna. Possun lisäksi 
kesäiset salaatit ja pastat sopi-
vat näiden viinien kanssa. Eva 
kertoi vielä, että he pyrkivät 
korostamaan rypäleen vuosi-
kertaominaisuuksia ja juuri nyt 
Grüner Veltliner on trendikäs-
tä. Steininger oli loistobongaus 
Jyväskylän viinimessuilta!

Joppe ja Teija
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Keskiviikko 16.6.2010

Schloss Gobelsburg
www.gobelsburg.at    

Kokeilua linnassa
Keskiviikkona 16.6.10 tutustuimme iltapäivällä Langeloisissa 
Schloss Gobelsburgiin,joka on Tonavan alueen vanhin tuottaja.
Linna on saanut nimensä Kuenringin jaarli Azzo De Gobartsbur-
gilta vuoden 1074 tienoilla.Maat linnan ympärillä lahjoitettiin sis-
teriläis-munkeille vuonna 1137, jonka jälkeen käynnistyi viinin-
tuotanto.Itse linna vaihtoi tiuhaan omistajaa ja muotoaan.Munkien 
omistukseen se päätyi vuonna 1740 ja he vastasivatkin sen toi-
minnasta ja viininvalmistuksest aina vuoteen 1996, jolloin mun-
kit vuokrasivat linnan arvostetuille viininvalmistajille;Michael 
Moosbruggerille ja Willi Bründlmayerille.

Viiniklubilaisille taloa esiteli itse Michael Moosbrugger, joka ker-
toi kellarikierroksella ja maistelutilaisuudessa hyvin mielenkiin-
toisesti ja asiantuntevasti viinin valmistuksesta ja historiasta.

Michael on kehittänyt ns.dynaamisen kellarin konseptin, jonka 
tarkoituksena on häiritä viiniä mahdollisimman vähän mekaani-
sesti.Mm viinitynnyreiden alla on  pyörät, jotta itse viiniä ei tar-
vitse siirtää tynnyristä toiseen, vaan  tynnyrit voidaan viedä oike-
aan lämpötilaan.Tynnyrit on valmistettu paikallisesta tammesta, 
joka luo viiniin tilalle tyypillisen hedelmällisyyden.Michael ker-
toi haluavansa tehdä viinit pitkäjänteisti enemmän seuraavalle su-
kupolvelle, kuin itselleen.

Saimme kuulla myös alueen viininviljelyn historiasta ja kehityk-
sestä.Aikaisemmin alueella viljeltiin kerralla useita lajikkeita rin-
nakkain.Sodan jälkeen 1950-luvulla traktoreiden myötä siirryttiin 
yhä enemmän yhden lajikkeen viljelyyn ja 1950-70-lukujen aika-
na useat vanhat rypäleet hävisivät.Gruner Veltliner sekä Riesling 
ovat hallinneet tuotantoa.Riesling kasvatetaan terassiviljelmillä 
ja enemmän vettä tarvitseva GV:ä tasaisemmilla hiekkapitoisilla 
mailla.Viime vuosina kiinnostus myös muita rypäleitä erityisesti 
punaisia lajikkeita kohtaan on lisääntynyt. Schloss Gobelsburgin 
tuotannosta 55% on Gruner Veltlineriä ja 25% Rieslingiä sekä lo-
put mm.punaviinejä (St Laurent, Merlot ja Pinot Noir.)

Maistelimme Michael Moosbruggerin erinomaisen kerronnan ja 
tunnelman myötä jälleen yhdeksän viintä. Pekka
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Weingut Nikolaihof
www.nikolaihof.at    

Energiavirtaa bio-
viinin viljelyssä

”Superpäivän” kolmannet ja viimeiset tastingit koettiin Itäval-
lan vanhimmalla viinitilalla, Nikolaihofissa. Rooman vallan 
aikana perustettu tila on erikoistunut valkoviineihin ja tuottaa 
kaiken biodynaamisesti. 

Nikolaihofissa pään pisti pyörälle muukin kuin viinit, sillä tilan 
esittelyn ja aperitiivien jälkeen rouva omistaja (Christine Saahs) 
vei meidät tilan pihalle, jossa otimme hyviä energiavirtoja pyhäs-
sä paikassa. Onneksi olimme kuulleet aikaisemmin Meinklangil-
la samoja asioita kuun asennoista, lantapalloista ja vuorikristallis-
ta, joten pienestä huppelista huolimatta kasvot pysyivät peruslu-
kemilla. Pyhästä paikasta siirryimme kellareihin ja kierroksen 
lopuksi Joppe sai mukaansa palan viinikiveä, joka raastettuna ja 
veteen sekoitettuna auttaisi yskään. Tila myy viinikiveä homeo-
paattisena lääkkeenä, mutta unohdimme kysyä sekoitussuhteen, 
joten viinikivi saa odottaa todella pahaa yskää!

Lisäksi Christine Saahs kertoi meille, että (ainakin heidän) 
biodynaamiset viinit säilyvät avattuina jopa kaksi kuukautta! 
Tämä jää testattavaksi...
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Nautimme illallisen ja 11 viinin tastingin Nikolaihofin ravinto-
lassa. Pöytä oli kauniisti koristeltu, kun tulimme maan pinnalle 
sekä henkisesti että fyysisesti. Illallinen oli maukas, mutta reissun 
arvokkain. Bio-, lähi- ja kausiruoka istuivat hyvin Nikolaihofin 
viineihin, joskin viineihin keskittymistä haittasi pieni nousuhup-
peli ja tarjoilijan kiireinen tahti. Oli vähän vaikeuksia pysyä ryt-
missä, kun uutta viiniä tuli jatkuvasti. Maistelimme Grüner 
Veltlineristä ja Rieslingistä valmistettuja viinejä, joiden joukossa 
oli pari smaragdiakin. Nikke ja Jukka S. osoittivat kiitettävää 
muuntautumiskykyä eläytymällä Bacchuksen rooleihin. Viinin-
lehtiseppeleet korvilla keikkuen he yrittävät tehdä vaikutuksen 
myös viehättävään tarjoilijaan, joka otti tilanteen sen vaatimalla 
huumorilla.

Liisa ja Teija
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Menu
alkuruoka

Bacon plums
Game terrrine with green nuts

Sheep cheese with pumpkin seed oil and herbs
air cured ham with horseradish

Crudité with walnuts
Marinates souse with onions, pumpkin seed oil and 

herbs
Black pudding with horseradish and mustard apricots

Marinated vegetables with pumpkin seed oil and roasted 
pumpkin seeds

Emmerice-salad with Parmesan and Sauerampfer
Herb cream cheese "Liptauer"

Grammelschmallz

pääruoka

Roast pork and Caraway pork with Waldviertel Dump-
lings

Kaiserfleisch, Saumaise
Smoked bullock tongue

Escalope of pork with sliced bread dumplings
Little fried chicken legs

Bacon lentils with sliced bread dumplings
Ribbon vermicelli with white cabbage

Black pudding "Gröstl" and dumplings stuffed with meat 
with Sauerkraut

jälkiruoka

Nikolaihof Dessert 
lajitelma tyypillisiä itävaltalaisia jälkiruokaherkkuja

Illallinen viinitilalla
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Torstai 17.6.2010

Domäne Wachau
www.domaene-wachau.at   
 

Domäne Wachau 

Viimeisenä, muttei suinkaan vähäisempänä vierailukohteenam-
me oli Domäne Wachaun viinitila. Domäne Wachauta kuvaa ehkä 
enemmän sana osuuskunta kuin viinitila joskin toiminta, johon 
me tutustuimme, ei juuri eronnut muista näkemistämme tiloista. 
Emäntänämme toimi Kerstin Klamm, Domäne Wachaun vienti-
päällikkö ja saimmekin kierroksemme aikana kuulla mukavan 
annoksen niin historiaa kuin nykypäivääkin.

Domäne Wachau sijaitsee Wachaun laakson keskellä. Koko 
Wachaun laaksolla on pituutta vain 33 kilometriä, joten kovin 
suuresta alueesta ei siis ole kysymys. Vaikkakin alue on hyvin pie-
ni sisältää se hyvin erityyppisiä maaperiä.  Böömiläinen massiivi 
(Bohemian Massif) on Itävallan vanhin geologinen kivimuodos-
telma. Sekoitekivinen graniitti gneissi (Migmatitic granite gneiss) 
ja paragneissi olivat joskus magmakiveä sekä pohjakerrostumaa. 
Ne muodostivat Wachaun nykyisen maapohjan vuosien saatossa. 
Gneississa on paljon kvartsia sekä mineraaleja kuten maasälpää 
ja kiillettä. Tämä maaperä antaakin viineille mineraalisuutta sekä 
eleganttia hedelmällisyyttä. 

Tilan historia juontaa juurensa pitkälle menneisyyteen, sillä toi-
minta alkoi siellä jo vuonna 1695. Historiallisia tapahtumia oli 

monia, kuten Domäne Wachaun Kellaripalatsin (”Cellar Palace”) 
rakentaminen vuosina 1714-1719. Palatsin suunnitteli sekä rakensi 
Jacob Prandtauer ja alunperin se toimi Hieronymus Übelbacherin 
(Dürnteinin luostarin apotti) juhlahuoneistona. Palatsi peruskor-
jattiin vuosina 2005 ja 2006, jolloin myös seinillä olevat maala-
ukset sekä painokuvat entisöitiin lähes täysin. Nykyisin palatsi on 
taas alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan eli siellä järjestetään 
häitä, viinitaistingeja ja muita juhlia.
Tilan historiaan liittyi myös vahvasti Leopold Figl, joka vieraili 
siellä useasti Itävallan vapautumiseen johtaneiden neuvottelujen 
aikana. Hänen rintakuvansa löytyikin kellarista kunniapaikalta. 
Tämä lienee myös syy siihen, että vuonna 1955 pidetyssä Itse-
näisyysjuhlassa tarjottiin Domäne Wachaun viinejä. Samasta pai-
kasta kellarissa löytyi myös rivi tynnyreitä, joihin oli kaiverrettu 
kuuluisuuksien nimiä (erityisen suosittua 50- ja 60-luvuilla, mut-
tei tehty enää 80-luvun jälkeen).

Historian havinasta on voikin siirtyä itse vierailuun ja muihin 
siellä kuulemiin asioihin. Kierros ei tällä kertaa kulkenut viinin 
kronologisessa järjestyksessä, joten tarinakin (kuten varmaan jo 
huomasitte) saattaa poukkoilla hieman asiasta toiseen.

Domäne Wachaun viinit tulevat viinitarhoista, joita on pinta-
alaltaan noin 420 hehtaaria eli noin 30 % koko Wachaun alueen 
tarhoista. Omistajia näillä tarhoilla on kuitenkin noin 350 eli yk-
sittäisen viinitarhan koko ei kovin suuri. Itse asiassa maksimikoko 
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on 8 hehtaaria ja pienin saattaa olla vain kol-
me riviä mummon takapihalla. Sadonkorjuu 
tapahtuu tarkan viikkosuunnitelman mukaan, 
tosin sitä voidaan joutua muuttamaan jopa viisi 
kertaa viikon aikana. Tämä suunnitelmallinen 
sadonkorjuu on osa niitä muutoksia, jotka ta-
pahtuivat noin kuusi vuotta sitten. Tällöin tilan 
enologiksi tullut Heinz Frischengruber (ja luul-
tavasti muukin johto) nostivat laatuvaatimuk-
sia, tavoitteena tietenkin parempi lopputulos. 
Silloin viinitarhat luokiteltiin lajikkeiden ja 
kaltevuuden mukaan. Emäntämme kertoi, et-
tei kaikille viljelijöille ollut helppoa hyväksyä, 
kun noin 30-vuotias henkilö tuli kertomaan, 
että asioita ei ollut tehty parhaalla mahdollisel-
la tavalla. Lopputuloksena on kuitenkin se, että 
tänä päivänä viljelijät saavat jopa kolme kertaa 
paremman hinnan rypäleistään. Sadonkorjuu 
voi kestää jopa joulukuun puoleen väliin, mikä 
johtuu siitä, että Wachaun laakso on ilmastoon 
vaikuttaa voimakkaasti Tonava. (Luvut hehtaa-
rilta saatavasta määrästä vaihtelivat sen verran 
lähteestä riippuen, että jätän sen tiedon tästä 
tarkoituksella pois.) Viinitarhoilla kasvatetta-
vista rypäleistä 60 % on Grüner Veltlineria, 20 
% Rieslingiä ja loput valkoisista Neuburgeria, 
Rivaneria, Pinot Blanc, Chardonnayta sekä 
Muskatelleria. Noin 9 % on punaisia rypäleitä: 
lajeina Blauer Zweigelt, St. Laurent sekä Pinot 
Noir.

Vuonna 2007 rakennettiin tilalle uusi kellari, 
joka sijaitsee 14 metriä maanpinnan alapuo-
lella ja lämpötila siellä on 14 °C. Kosteutta 
oli riittämiin, jopa 95 %. Taisipa jotkut meistä 
saada muutaman pisaran niskaansa vierailun 
aikana. Kellari on päästä päähän mitattuna 300 
metriä pitkä, mutta kaikki käytävät yhteenlas-
kettuna matkaa tulee yksi kilometri. Tilaa toki 
tarvitaan, sillä kokonaiskapasiteetti on 10 mil-
joonaa litraa, tosin siitä on vain osa käytössä 
vuosittain. Tilan vuosituotanto on normaalisti 
noin kolme miljoonaa pulloa, mutta esimer-
kiksi vuonna 2009 valmistettiin vain 2/3 tästä. 
Näimme vierailun aikana myös miten kuukau-
sittainen rikinpoltto tapahtuu (tehdään, jotta 
tyhjät tynnyrit säilyisivät käyttökelpoisina). 
Pari liuskaa rikkiä sisältävää paperin (luulta-
vasti) palaa tuikattiin tuleen ja annettiin pa-
laa tynnyrin sisällä muutaman minuutin ajan. 
Suurin tynnyri oli tilavuudeltaan 22 000 litraa. 
Tilalla käytettiinkin pääosin isoja tynnyreitä, 
barrickit olivat ainoastaan Pinot Noiria varten.

Valmistettavat viinit ovat useamman viini-
tarhan (”Terrassen”) tai yksittäisten tarhojen 
(single vineyard) valkoviinejä. Yksittäisten 
tarhojen viinit ovat selvästi tilan prioriteet-
ti. Mehun kirkastumiseen kuluu kaksi päivää 
ja käyminen 16-18 °C (Smaragd viinit käyvät 
hieman korkeammassa lämpötilassa) alkaa tä-
män jälkeen. Rikki lisätään mahdollisimman 
myöhäisessä vaiheessa, jotta viineistä saadaan 
stabiileja. 
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Kellarikäynnillä kävimme tietenkin myös tutkimassa kaikkein 
vanhimpia viinejä. Tällä tilalla vanhimmat löytyivät vuodelta 
1947, sillä sitä vanhemmat olivat joko rikottu tai luultavimmin 
juotu venäläisten valloittaessa Itävaltaa toisen maailmansodan 
aikana. Kellarin perällä oli myös huone, jossa palatsin aiempi 
omistaja oli grillaillut tarjottavaa vierailleen. Jotain kai oli jäänyt 
vähän hampaankoloon, sillä edelleen siihen tilaan ei saatu toimi-
via sähköjä. Arvelivat, että henkilö oli jäänyt kummittelemaan??? 
Osa näistä viineistä onkin pullotettu ns. Dürnsteinin pulloon. Tätä 
0,7 litran pulloa käytettiin vielä 1980-luvulla ja tarina kertoo, että 
enkeli tuli taivaasta ja antoi sädekehän pullolle (jonka näimme-
kin pullon kaulassa). Ovat kuulemma harkinneet pullon uudelleen 
käyttöönottoa, mutta tuo tilavuus saattaa aiheuttaa ongelmia.

Sitten viimeiseksi se tärkein eli taisting. Saimme maistella viinit 
parivertailuna. Kahden vierekkäisen vertailu (ei viimeistä) sujui 
vauhdikkaasti ja joukosta löytyi niin suosikkeja kuin vähän vä-
hemmän suosikkeja. Kaikin puolin mielenkiintoinen ja opettavai-
nen vierailu.

Jaana
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Weingut Bründlmayer
1. Bründlmayer Sekt Rosé
2. Kamptaler Terrassen Grüner Veltliner 2009
3. Loiser Berg Grüner Veltliner 2009
4. Ried Käferberg Grüner Veltliner 2009
5. Kamptaler Terrassen Riesling 2009
6. Ried Steinmassel Riesling 2009
7. Riesling Zöbinger Heiligenstein Lyra 2009
8. Zweigelt 2007
9. Dechant Blauburgunder 2004

Weingut Sonnhof Jurtschitsch
10. Grüner Veltliner Stein 2009
11. Grüner Veltliner Loisenberg Erste Lage 2009
12. Grüner Veltliner Dechant Alte Reben Erste Lage 2009
13. Grüner Veltliner Käferberg Erste Lage 2009
14. Riesling Platin 2009
15. Riesling Zöbinger Heiligenstein Erste Lage 2009
16. Pinot Noir Reserve 2006
17. Zweigelt Tanzer Reserve 2006
18. Grüner Veltliner Schenkenbichl Auslese 2006
19. Rotspon Classic 2007

Meinklang
20. Grüner Veltliner 2009
21. Graupert 2008
22. Zweigelt 2008
23. Blauburgunder 2008
24. Blaufränkisch 2008
25. St. Laurent 2008
26. Konkret Sankt Laurent 2007
27. Urkorn-Bier

Weinlaubenhof Kracher
28. Cuvée Spätlese 2008
29. Cuvée Auslese 2008
30. Cuvée Beerenauslese 2007
31. Zweigelt Beerenauslese 2009
32. Kollection Scheurebe Trockenbeerenauslese Nummer 5 

2006
33. Kollektion Grande Cuvée Trockenbeerenauslese Nummer 6 

2006
34. Welschriesling Trockenbeerenauslese Nummer 11 1998

Weingut Steininger
35. Burgunder Sekt 2006
36. Grüner Veltliner 2009
37. Grüner Veltliner Loisium Weingarten 2009
38. Grüner Veltliner Grand Grü 2009
39. Riesling Kamptal 2009
40. Riesling Steinhaus 2009
41. Riesling Sekt 2008
42. Sauvignon Blanc Sekt 2008
43. Grüner Veltliner Sekt 2008
44. Traminer Sekt 2008
45. Burgunder Sekt 2007
46. Zweigelt Sekt 2007
47. Zweigelt Novemberlese 2008

Schloss Gobelsburg
48. Domaine Gobelsburg Grüner Veltliner 2009
49. Schloss Gobelsburg Grüner Veltliner Steinsetz 2009
50. Schloss Gobelsburg Grüner Veltliner Lamm Erste Lage 

2009
51. Schloss Gobelsburg Grüner Veltliner Tradition 2008
52. Domaine Gobelsburg Riesling 2009
53. Schloss Gobelsburg Riesling Heiligenstein Erste Lage 2009
54. Domaine Gobelsburg Zweigelt 2008
55. Schloss Gobelsburg St. Laurent Haidegrund 2007
56. Schloss Gobelsburg Grüner Veltliner Eiswein 2008

Nikolaihof Wachau
57. Gelber Muskateller 2009
58. Hefeabzug Grüner Veltliner 2009
59. Im Weingebirge Grüner Veltliner Federspiel 2009
60. Im Weingebirge Grüner Veltliner Smaragd 2008
61. Neuburger 2009
62. Elisabeth Tradition 2008
63. Vom Stein Riesling Federspiel 2009
64. Vom Stein Riesling Smaragd 2008
65. Steiner Hund Riesling Reserve 2006
66. Im Weingebirge Riesling Private Reserve 2006
67. Vinothek Grüner Veltliner 1993
68. Steinriesler Riesling 1999
69. Süssenberg Grüner Veltliner Auslese 1999

Domäne Wachau
70. Grüner Veltliner Federspiel Terrassen 2009
71. Grüner Veltliner Federspiel Loibenberg 2009
72. Riesling Federspiel Terrassen 2009
73. Riesling Federspiel 1000-Eimer-Berg 2009
74. Grüner Veltliner Smaragd Axpoint 2009
75. Grüner Veltliner Smaragd Achleiten 2009
76. Riesling Smaragd Singerriedel 2009
77. Riesling Smaragd Achleiten 2009
78. Veltlinerbrand Reserve

Tiloilla maistelemamme viinit:
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