
ALSACE 2017 

 

……. Så er vi på vej til den 19 tur til Alsace. 

Vi flytter igen i år ind hos ”DEMEURE D’ ANTHYLLA”midt i Hunawihr, hvor vi har hele 

etablissementet, med lejligheder, balsal, P-plads, have og swimmingpool.  

Ankomst torsdag morgen til Ribeauvillé og noget morgenmad, nok hos Vilmain hvor vi 

har været de sidste år. Efter morgenmad kører vi til Hunawihr og får bagage og os selv på 

plads.  Herefter er der ”fri leg” i Hunawihr og foregår legen hos vinproducenterne, så 

husk at mange holder lukket mellem kl. 12 og 14. 

 

Vi starter torsdag med at køre 1,5 kilometer tilbage til Ribeauvillé 

Engang for mange år siden, gik nogle af os en søndag formiddag, ind gennem havelågen hos TRIMBACH. 

Ingen af os opdagede skiltet ”fermé”. Hubert Trimbach gennemførte allernådigst en smagning 

men det var absolut ikke god stil, vi udviste den dag. Men i år har vi en aftale. ☺ 

Trimbach er spitzenklasse i Alsace med kronjuvelen ”Clos St. Hune” der ligger midt i Grand Cru Rosacker. 

Den koster 1.000 kr. i Danmark så forvent ikke at de åbner en flaske, men mindre kan også gøre det. Top 

Riesling ”Cuvee Frederic Emilie” fra Grand Cru Geisberg og Osterberg, 

Cuveer med Pinot Gris og Gewurztraminer og basisvine med alle 

druetyper. Topvinene er mega dyre, men basisvinene fås til en mere 

human pris. 

 



 

 

Fredag står i økologien og biodynamikkens tegn. Vi skal sydpå til Pfaffenheim og 

Orschwihr 

PIERRE FRICKi Pfaffenheim er en pioner og begyndte 

allerede i 70’er med økologi og i 1981 indførte han 

biodynamisk vinproduktion. Tilsætter sjældent sukker til 

mosten og bruger minimalt med svovl i sine vine. Han bruger 

ikke skruelåg eller propper af kork eller andet materiale, men 

kapsler som vi kender fra ølflasker ☺, så det er vist ikke en 

helt traditionel vinproducent, vi besøger i dag. Vin fra Grand 

Cru Steinert og Vorbourg og lieu-dit markerne Rot Murlé, 

Bergweingarten og Steiner. 

På hans vinliste oplyses der, udover hvad de synes deres vine er anvendelige til, 

også alkohol procent, syreindhold, svovlindhold og restsukker for den enkelte 

vin. Prisliste i den lettere øvre ende fra 10€. 

Næste stop på den biodynamiske rejse er hosCAMILLE BRAUN i Orschwihr.  

Familien har arbejdet med vin siden 1583 og fra 1960 med egen produktion. Har i dag 15 ha med bl.a. 

Grand Cru Pfingstberg med pinot gris og riesling og 

Kaefferkopfmed riesling og 

gewurztraminer. Lieu-dit marker 

Bollenberg, Luft, Effenberg og 

Meissenberg. De laver også 5 

Cremant d’Alsace og over 30 

forskellige vine med alle 

druetyper.De oplyser også 

omalkohol procent, syreindhold 

og restsukkersamt indice skala 

om sødmegraden, der bruges hosflere og flere producenter, bl.a. Zind-Humbrecht. 

 

Antje viderefører WISTUB-DU-SOMMELIERefter Patricks død i marts, så traditionen tro slutter vi fredag 

aften af i Bergheim, hvor vi går i krig med deres overdådige vinkort og en lækker menu. 

 

 

 

 



Lørdag en anelse sydpå igen til kendte himmelstrøg omkring Eguisheim.  

Vi starter dog dagen med at køre opad til landsbyen Voegtlinshoffen.  

Vi har ikke besøgt byen før, men i år har vi en aftale med 

DOMAINE KEHREN - DENIS MEYER 

 

Laver 5 forskellige Cremant, har 

ingen Grand Cru, men noget andet 

spændende, Riesling, Pinot Gris, 

Muscat og Gewurztraminer som 

”Expression 2 Terroir”.     

En fadlagret Pinot Blanc, 3 Pinot 

Noir og så slutter det af med 

Vendanges Tardives og det der er 

værre. Meget forbruger venlig prisliste ☺ 

 

 

Næste stop er nede af bakken i Eguisheim. Vi har besøgt dem i 2000 og igen i 2004, hvor vi havde en super 

god smagning ude på gårdspladsen i fantastisk vejr.  DOMAINE BRUNO SORG. Sønnen Francois og 

barnebarnet Antoine kører nu firmaet videre efter Bruno Sorg.  

I 2004 flyttede de produktionen udenfor byen, men 

smagningenforegårsom sidst i 

deres gamle hus i midten af 

Eguisheim. Har vin fra Grand Cru 

Florimont ved Ingersheim og 

Pfersigberg og Eichberg lige uden 

for Eguisheim og ellers et udvalg fra 

hele paletten.Skulle efter sigende lave  

 den mest fantastiske Muscat fra  

 

Grand Cru Pfersigberg, måske kan den måle sig med en anden top Muscat, nemlig Burn’s Clos St. Imer fra 



Grand Cru Goldert. 

Lørdag aften kaldes stadig ”Ved Brønden” for de indviede, selvom vi nu er flyttet indendørs i vores egen 

balsal. Når vi er færdige med smagningen lørdag eftermiddag, kører en bus afsted til CORA og handler ind, 

mens resten kører hjem og begynder forberedelsen eller en tur i poolen. 

   

 

 

 

 

Turens sidste smagning foregår i Riquewihr, også kendt som ”turistfælden” i Alsace, men uanset det ry, så 

er det en fantastisk smuk by, som vi har besøgt nogle gange før, bl.a. hos Hugel, Wiederhirn og Agapé.  

I år skal vi besøge FRÉDÉRIC ENGELi nærheden af Dolder tårnet.En lille producent, der drives af brødrene 

Alain og Yvan Engel. Rimelig ukendt, ingen hjemmeside og det meste sælges til trofaste kunder og ved 

stalddøren. 

 

Vi skal den her vej ☺ 

 

Har vin fra Grand Cru Schoenenbourg og Sporen, der begge ligger ved 

Riquewihr. Laver to serier ”Tradition” til priser fra 6 € til 8 € og serien  

”Grand Cru - Selection Terroirs” til mellem 7,50 € og 13 €. 

 

Efter denne sidste smagning finder vi nok et listigt sted i Riquewihr til en frokost, en gå tur i byen og hvis 

der er ledig plads i traileren, måskeogså en enkelt flaske mere, inden vikører mod Danmark ca. kl. 14.30 

med forventet ankomst til Slagelse mandag morgen mellem kl. 07.00 og 09.00. 

 

 

 

 

GOD TUR 

L'abusd'alcoolestdangereux pour la santé, à consommer avec modération 


