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I horisonten, Slovenien.
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Rioja.

Egentligen är det rätt märkligt, hur en region som Steiermark kan vara så okänd 
som den ändå är bland vinintresserade. Särskilt nu i tider när allt sker 
vindsnabbt och alla vill vara först på pucken med att finna nästa stora grej. Fast 
kanske förklaringen ligger i regionens viktigaste druva sauvignon blanc, en som 
knappast väcker större intresse bland de trendsökande. Ändå har druvan här 
ett uttryck som inte liknar något annat och långt borta är de närmast 
överdrivet tydliga dragen som vi associerar med sauvignon blanc. Livets Goda 
hälsade återigen på de 12 producenter som gått samman och bildat Steirische 
Terroir & Klassik, en organisation som verkar för att visa den otroliga potential 
som finns här i sydöstra Österrike.

Text: Niklas Jörgensen      Foto: Livets Goda
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När det kommer till vin så är fördomen 
ofta djupt förankrad hos konsumenten. 
Dessutom svår att bli av med för det ver-
kar nästan som om föraktet och 
nedvärderandet av vissa vinstilar och 

druvsorter går i arv och blott förs vidare av nästa 
generation. Ibland finner vi en tydlig orsak till 
avsaknandet av renommé men lika ofta så får även 
exempelvis vissa druvor bära hundhuvudet för att de 
nått framgångar bland den stora massan - eller för 
att de är alldeles för lätta att igenkänna. Sauvignon 
blanc hör onekligen hit, druvan som alla kan finna i 
en blindprovning, druvan som alla vet doftar krus-
bär, sparris, grön paprika och gräs, druvan med 
synnerligen begränsad repertoar. Eller?

Förutfattade meningar kommer man inte långt 
med. Sauvignon blanc är så mycket mer än övertyd-
lighet, enkelspårighet och druvan som satte Nya 
zeeländska Marlborough på kartan. Det är än mer en 
druva som har förmågan att uttrycka sitt växtläges 
premisser och som dessutom lagras med värdighet. 
Se bara på Loire och vit Bordeaux. Och Steiermark 
då. Att druvan fann sin väg till denna sydliga del av 
Österrike är ingen nymodighet utan tillsammans 
med andra franska sorter anlände sauvignon blanc 
för snart 200 år sedan tillsammans med bland annat 
morillon, chardonnay alltså. Än idag finner du det 
gamla burgundiska namnet på druvan användas i 
Steiermark och precis som med sauvignon blanc så är 
chardonnay bland de absolut främsta i landet, vissa 
petar till och med på världsklass. 

I Steiermark är annars welschriesling den mest 
odlade följt av weissburgunder, sauvignon blanc allt-
så, chardonnay och de mer aromatiska 
grauburgunder, muskateller och traminer. Den upp-
märksamme noterar den totala avsaknaden av 
grüner veltliner vilket kanske delvis förklarar varför 
regionen rör sig under de flestas radar. Att just sau-
vignon blanc blivit en favorit bland regionens 
producenter, drygt 500 hektar av 4000 är planterade 
med druvsorten, hänger säkerligen samman med 
trenden mot torra viner som Steiermark var bland de 
första att anamma i landet under 80-talet. När idea-
let gick bort från sötman stod en handfull 
producenter och ledde vägen i Steiermark och det 
dröjde inte länge innan man insåg riktningen med 
sauvignon blanc var den rätta. 

”Våra föräldrar lade grunden för var Steiermark är 
idag, de gav oss möjligheten att ta nästa steg och leda 
produktionen mot ekologisk odling exempelvis,” 
säger Katharina Tinnacher som kommer från en 
familj där vinodling varit ett kall sedan 1770. När de 
startade förflyttningen mot en kvalitativ vinmak-
ning för drygt 30 år sedan var det helt andra 
parametrar som styrde. Vilka druvor som skulle 
planteras, planteringsmetod och bygga en källare. 
Basbehoven helt enkelt. 

”Vi som nu tar över kan tack vare våra föräldrar fin-
justera och leda produktionen mot ett än mer 
hållbart odlande. Vi har dessutom fått möjligheter 
som de aldrig fick; intryck från en hel värld, resa, 
utbilda oss, berättar Katharina som påbörjade kon-
verteringen till ekologiskt 2007.”

De branta sluttningarna har resulterat 
i stor uppfinningsrikedom där 
producenterna utvecklat egna redskap och 
tekniker för att kunna skörda.
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”Samtidigt var det inte helt enkelt för våra föräld-
rar, fyller Christoph Neumeister in. Min far ville 
redan på nittiotalet slå om till ekologisk odling men 
det fanns inte mycket hjälp att finna. Ingen lokal 
kunskap eller erfarenhet och dessutom fick du 
importera allt själv. När man dessutom fick höra att 
den druvan eller det växtläget inte kunde klara obe-
sprutad odling så hamnade ambitionen tills vidare 
på vänt, berättar Christoph som dock började kon-
verteringen ungefär samtidigt som Katharina 
Tinnacher.”

STK 
Såväl Katharina som Christoph är medlemmar i STK 
– Steirische Terroir & Klassik – tillsammans med
ytterligare 10 producenter. Organisationen grunda-
des 1986 av kvalitetsdrivna producenter som ville ha 
en förändring bort från det sötare och samtidigt var 
det också ett sätt att ta avstånd från den skandal 
Österrikes vinindustri precis hade upplevt. 
Steiermark var väl aldrig egentligen indraget i den-
na men det hindrade inte herrar som Gross, Tement 
och Sattler att skapa en sammanslutning som ver-
kade för att lyfta regionens druvor, vingårdslägen 
och generella kvalitet. Torrt var ledordet till skillnad 
från de halvtorra och sötare produkter som domine-
rade marknaden. Med åren utvecklade de idag 12 
producenterna i gruppen kriterier för sina viner och 
1993 hade man en detaljerad mall som gjorde det 
möjligt för konsumenten att veta vad som var i flas-
kan. Steirische Klassik kallades konceptet som 
medlemmarna var förpliktade att följa. Idag består 
kategoriseringen av fyra olika grupper; Steirische 
Klassik, Dorfweine, Erste Lage och Grosse Lage. 

För respektive kategori anges kraven såsom exem-
pelvis maximal alkoholhalt, restsötma, 
lagringsduglighet, skördeuttag, druvsort, minimiål-
der på rankorna och tidigaste datum de får börja att 
säljas. För de två sistnämnda, Erste och Grosse STK 
Lage, ökar kravbilden rejält och det förväntas exem-
pelvis att dessa viner även under svåra år ska kunna 
uppvisa typicitet för växtläget som anges på etiket-
ten. Medlemmarna i organisationen idag är Weingut 
Gross, Lackner-Tinnacher, Wolfgang Maitz, 
Neumeister, Erich & Walter Polz, Erwin Sabathi, 
Hannes Sabathi, Sattlerhof, Tement, Frauwallner, 
Weingut Wohlmut och Winkler-Hermaden. 
Producenterna har varumärkesskyddat de olika 
kategorierna och endast medlemmarna kan använda 
de respektive kategorisymbolerna på flaskhalsens 
topp.

”Samtidigt som vi vill uppmuntra andra producen-
ter att satsa kvalitativt så är inte ambitionen med 
STK att vara elitistisk och exkluderande, berättar 
Christoph Neumeister. Vi delar gärna med oss av det 
vi lärt oss och bjuder in övriga i diskussionen för det 
handlar om att profilera hela vår region, inte bara 
STK. För vår organisation är inte en officiell utan 
mer som tyskarnas VDP där vi ställer andra krav än 
vinlagstiftningen.”

Wolfgang Maitz, en av medlemmarna i STK.
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Steiermark är indelat i tre subregioner; 
Südsteiermark, Vulkanland och 
Weststeiermark. Ytmässigt representerar 
regionen en tiondel av Österrikes odlade vin-
gårdsareal. Produktionen är däremot lägre 
än så och det kan dels relateras till branta 
sluttningar dels till faktumet att vi har att 
göra med en fuktig del av Österrike. 
Genomsnittsläget i Steiermark klockar in på 
en sluttning som överstiger 25 procent och 
de flesta vinhus är mindre familjeägda och 
som sällan överstiger mer än ett par hektar. 

”Sluttningarna har gjort Steiermark upp-
finningsrikt, säger Andreas Sattler. Vi har 
utvecklat unika metoder, byggt om traktorer 
och redskap för att kunna hantera branthe-
ten och det är lite talande för utmaningen vi 
har här.”

STK har ingen representant i 
Weststeiermark, underregionen som är 
synonym med blauer wildbacher, druvan 
som står för områdets signumvin – Schilcher. 
Det är inget stort vin även om det rent kvali-
tativt lyft en hel del under det senaste 
decenniet. Räkna med torra och saftiga 
viner med markerad syrlighet . Att lagen 
kräver en blockering av den malolaktiska 
jäsningen och en maximal restsockerhalt på 
3 gram per liter gör dessutom Schilcher till 
ett vin som sticker ut även om det numer 
dyker upp mousserande exemplar som tillåts 
ha något högre restsötma. 

SÜDSTEIERMARK
Den mest kända delen av Steiermark är den 
som benämns Südsteiermark. Här återfinns 
flera av de främsta producenterna och sau-
vignon blanc samt chardonnay når här den 
absoluta toppen. Här far tankarna lätt iväg 
mot Piemonte kryddat med lite toscanskt 

landskap och temperaturen stiger också 
även om nätterna är kyliga. Trots att det är 
en fuktig del av regionen, räkna med minst 
800 mm om året även om regntunga år som 
2014 nådde hela 1400 mm, så klarar man sig 
och kan till och med arbeta ekologiskt. Även 
om det sistnämnda är arbetskrävande här så 
är förklaringen till varför det är möjligt 
topografin, exponeringen och vinden. I 
Südsteiermark vänder nästan alla vingårdar 
söderut och ligger relativt högt belägna. Det 
innebär att solen snabbt hjälper druvklasar-
na att bli av med regnet och att vinden blåser 
bort resten. Druvorna blir rätt små med tyd-
ligt skal vilket inte minst uppmuntrar till 
orange viner. Tanninerna behöv er ofta 
mildras så att vinerna inte blir astringenta, 
något som förklarar varför en lejonpart av 
producenterna väljer att lagra sina sauvig-
non blanc på större och äldre fat då 
oxidationen får vinerna att mjukna.

Mycket är gamla havsbottnar som blev till 
flodar och sjöar och sedermera då vingårdar 
och det förklarar jordmånerna som spänner 
från sandsten, skiffer och märgel till kalk-
sten. I vingårdarna med mer av den 
sistnämnda så återfinns chardonnay, här 
kallad morillon som var druvans namn förr i 
Bourgogne. Inte minst Erwin Sabathi har 
med sin Alte Reben-chardonnay visat vilken 
potential druvan kan nå här och under vårt 
besök provas bland annat den nya årgången, 
2017, som är helt fenomenal.

VULKANLAND
Kontrasten finner vi i Vulkanland, under-
regionen som fick nytt namn för ett antal år 
sedan för att just anspela på sitt ursprung. 
Gamla utslocknade vulkaner och nära till 
såväl Ungern som Slovenien ger en helt 

annan landskapsbild jämfört med 
Südsteiermark. Vingårdarna är koncentre-
rade till fyra byar, Algen, Klöch, St. Anna 
och Straden. Det varmare klimatet kombine-
rat med vulkanisk jordmån; basalt, grus och 
sand, innebär att du här finner betydligt mer 
av de aromatiska druvsorterna såsom trami-
ner, gelber muskateller och sauvignon blanc. 
Dessutom är det här du finner de blå sorter-
na som zweigelt och blaufränkisch. Håll ett 
särskilt öga efter toppvinerna från ekologis-
ka Neumeister i Straden där inte minst 
Christophs Alte Reben sauvignon blanc är en 
stor upplevelse.

FRAMTIDEN FINNS I 
STEIERMARK
De 12 producenterna i STK-
sammanslagningen har alla en sak 
gemensamt; de är unga och de flesta har 
minst 30 årgångar framför sig som vinma-
kare. Med tanke på den nivå man redan 
uppnått så är framtiden Steiermarks, inte 
minst när det ekologiska jordbruket satt sig 
än mer. Regionen kommer ändå alltid att 
vara nischad; produktionen är nämligen 
relativt liten, det är tufft att odla här och 
vinerna kommer aldrig vara billiga. Likväl 
visar den södra delen av Österrike ett totalt 
annorlunda uttryck jämfört med exempelvis 
Niederösterreich och Burgenland och fram-
förallt är det den unika tolkningen av 
sauvignon blanc som gör det värt att förkov-
ra sig i regionen och resa i det betagande 
landskapet. Idag är Steiermark något av öst-
errikarens ’insider’s secret’ men alla 
involverade kommer tjäna på att regionen 
får skina även på den internationella scenen. 

TRE SUBREGIONER

I underregionen Vulkanland trivs de aromatiska druvsorterna ypperligt.
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Weingut Wohlmuth
Gerhard Wohlmuth blev medlem i STK 2018 
och har tillfört något nytt i gruppens portfölj 
då han är något av regionens främsta när det 
kommer till riesling som är ovanlig här. 
Anledningen stavas Kitzeck-Sausal, byn som 
har de brantaste lägena i regionen och jor-
den är dessutom skifferrik. Hochsteinriegl 
och Edelschuh som nämns nedan blir Grosse 
Lage-lägen i och med årgång 2018.

2017 Ried Hochsteinriegl Sauvignon Blanc 

92 Snyggt vin med djup i såväl doft som 
smak och där hela trädgärden får vara 

med samtidigt som det är skalstramt, svalt och 
med fin fänkålshintande örtighet. Långt. 

2017 Ried Edelschuh Sauvignon Blanc 

92 Läckert uttryck där passionsfrukt 
sällskapar med vinbärsblad, gräsmatta 

och fänkål i en elegant kostym och där sältan är 
tydligt markerad. Svalt uttryck.

2017 Ried Dr. Wunsch Riesling 

92 Wohlmuth är regionens rieslingexpert 
och visar det bland annat med denna 

urläckra buteljering som är närmast krämig i 
sitt uttryck trots tydlig syra och med läckra 
nyanser av tropiska frukter och rökighet.

Weingut Erwin Sabathi
Erwins chardonnay från gamla rankor har vi 
tidigare kallat Österrikes främsta och han 
håller ställningarna än idag. Faktum är att 
nivån känns än högre än senast och dessut-
om har Erwin valt att gå tillbaka till 
premiumkork på sin Pössnitzberg Alte Reben 
sedan 2015, något som vinet drar fördel av. 
Här i Leutschach handlar allt om 
Pössnitzberg-läget och Erwin Sabathi är 
tveklöst i den absoluta eliten när det kom-
mer till chardonnay och sauvignon blanc.

2013 Ried Pössnitzberg Sauvignon Blanc 
Alte Reben Grosse Lage 

94 Krutrökiga nyanser med citrusfrukter, 
örtagård och strama stenfruktstoner ger 

en smakupplevelse med rasig syra, precision 
och ett närmast dansant lätt uttryck. Ändå är 
det rent som alpvatten, långt som en maxisingel 
och ännu i sin linda. Boom!

2017 Ried Pössnitzberg Chardonnay Alte 
Reben Grosse Lage 

95 På väg ut på marknaden i skrivande 
stund och ett måste att imhandla om du 

stöter på vinet. Hör möts solvärme, citronzest 
och svala tropiska fruktvindar med krutrök, 
maritima pustar i en stram profil med sälta, 
struktur och galet snygg ekbehandling. Långt, 
finessrikt och slösande rikt utan att 
tillnärmelsevis förlora sin precision.

2013 Ried Pössnitzberg Chardonnay Alte 
Reben Grosse Lage 

94 Så annorlunda mot 2017; mer 
burgundisk i sitt uttryck med krutrök, 

stenfrukt, citron- och limezest i en rasande ren 
och intensiv smak som ger kalkstensvibbar så 
det står härliga till. Ännu ung.

Gross
Firma Gross drivs idag av Johannes och 
Martina Gross och den tidigares far, Alois 
Gross, var bland pionjärerna i regionen. 
Stilen drar åt det rikare hållet till men med 
en skärpa som ger vinerna struktur.

2010 Ried Nussberg Sauvignon Blanc Grosse 
Lage 

93 Ingen lätt årgång men ett bevis på att 
STK-medlemmarna gör stora viner även 

svaga år. Renheten är vinets signum och 
gråpäronen, citrusfrukten och den höga syran 
ger ett vin med rikedom och balans som vi bara 
älskar. Har flera år kvar i sig. 

2017 Ried Witscheiner Herrenberg 

93 Sticker ut rejält och förklaringen ligger i 
några procent inblandad muscat som 

lyfter denna sauvignon blanc till ett mer tropiskt 
uttryck. Skal, vinbär, örter och fänkål i en 
intensiv smakprofil, japp vi kapitulerar här och 
ger tummen upp!

2011 Ried Perz Gelber Muskateller Erste 
Lage 

91 Vi provade viner som genererade högre 
betyg med Johannes men det är ändå 

vikigt att få med denna då Ried Perz visar hur 
bra torr muscat verkligen kan vara och att åtta 
år inte är någon ålder alls. Särskilt när sansad 
parfymighet möter stram syra och rik frukt i 
renaste uttryck som här.

STEIRISCHE TERROIR & KLASSIK 
- 12 producenter, en organisation
Under Livets Godas vistelse i Steiermark provades ett stort antal viner, nästan uteslutande vitt 
och en majoritet med fokus på sauvignon blanc. Mycket var från den senaste årgången som lanse-
rats för de främsta vinerna, 2017, ett år som lär gå till historien som ett av de främsta och där 
Steiermark kombinerat en generös värme med precis syra i sin viner. Flera lär ha minst 15 års 
utveckling i sig. Därför har vi även valt att nedan presentera några äldre årgångar, för att demon-
strera lagringsdugligheten och att man nog bör tänka om när det kommer till främst sauvignon 
blanc att det visst går att gömma och glömma under många år i samlingen. 
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Christoph Neumeister.

Weingut Neumeister
Vi träffade Christoph Neumeister senast för 
några år sedan och imponerades även då av 
vinerna som vi kan konstatera tagit nästa steg. 
Christoph är en oerhört varm och ödmjuk 
människa som lever, tänker och andas vin. 
Och så driver hans föräldrar regionens san-
nolikt främsta restaurang i Straden, Saziani 
Stubn, som verkligen är värt en omväg. 

2015 Alte Reben Sauvignon Blanc 

94 Väldigt gamla rankor, bland landets äldsta 
sauvignon blanc, ger ett vin som kräver 

kontemplation och som viskar sin storhet till dig. 
Nertonad, här handlar det inte om druva utan om 
växtläge vilket det myntaörtiga och jordiga 
uttrycket demonstrerar samtidigt som det finns 
skaltanniner, persika och täthet i en komplex 
smak. Det är inte billigt men kvantiteten är liten 
och vinet förbaskat bra.

2017 Ried Moarfeitl Sauvignon Blanc Grosse 
Lage 

93 Egentligen inte långt efter de gamla 
rankorna men stilen är distinkt 

annorlunda med viss blommighet, gräs och citrus 
i en finessig smak med distinkt syra och långt 
klingande rent avslut. 

2009 Ried Moarfeitl Sauvignon Blanc Grosse 
Lage 

92 Christoph har ändrat stil, det märks när 
man jämför 2009 och 2017 av samma vin 

men han hade förmågan att ta hand om 
druvmaterialet redan för tio år sedan vilket detta 
vin bevisar. Rikedom, tropiska inslag med 
passion i täten och en hint av ek samt en tät smak 
med rondör och gröna inslag som sparris har gett 
ett vin som imponerar men kanske saknat 
finessen som 2017.

Weingut Wolfgang Maitz
Wolfgang är en man med många järn i elden. 
Förutom att vara vinmakare så är han hotellä-
gare då familjen driver 
övernattningsverksamhet och restaurag mitt 
ute bland vingårdarna. Fast mest vinmakare 
säger han själv även om det just är producen-
ternas ofta mångsysslighet som gjort att de 
kunnat investera i vingårdarna.

2017 Ried Hochstermetzberg Sauvignon Blanc 
Grosse Lage 

91 Kryddig nos med färskost, gul frukt, 
passion och fatbehandling ger en närmast 

höstig känsla över vinet. Gråpäronen i smaken, 
den fina intensiteten och kryddigheten förstärker 
detta. 

2005 Ried Hochstermetzberg Sauvignon Blanc 
Grosse 

90 Lage Wolfgangs stil har ändrats radikalt 
mellan 2005 och 2017 men vi tar med 

denna för att visa hur fantastiskt bra vinerna 
håller. Rökiga toner möter mogen gul frukt i en 
rik bouquet med honungsslöjiga inslag och den 
täta, rätt intensiva och kryddiga smaken visar 
ännu upp levande frukt. Idag är eken betydligt 
mindre i vinerna.

2017 Ried Schusterberg Sauvignon Blanc 
Erste Lage 

91 Ett vin i den mer eleganta skolan med 
citruszest, persika, passion och tobak i en 

nertonad stil med örter, finess och pigg syra som 
lovar gott inför framtiden. 

Lackner Tinnacher
Kommer man från en familj som odlat vin 
sedan 1770 så är ens kall rätt givet, eller hur? 
Ändå är Katharina Lackner Tinnacher bland 
de mest dedikerade vinmakare vi stöter på 
under resan och det strålar om hennes pas-
sion. Katharina odlar ekologiskt och hon gör 
det förbaskat bra. Framtiden ser ljus ut för 
Steiermark med personer som henne.

2017 Ried Welles Sauvignon Blanc Grosse 
Lage 

94 Floral, örtblommig och limezestig stil 
med hög fruktsyra, nästan spritsig, 

intensiv smakprofil och sådan struktur och 
precison att det närmasr sig ett 
gåshudsögonblick. Osande stenar och fuktig 
grönska gör detta till ett rätt grymt vin.

2007 Ried Welles Sauvignon Blanc Grosse 
Lage 

92 12 år senare så är då Welles ett gulfruktigt 
vin med läcker rikedom där allt från 

passion, persika och sparris samsas i en tät och 
maffig stil men där ledordet ändå är rasig syra. 
Och så förnims det nästan ungt än!

2017 Ried Flamberg Sauvignon Blanc Grosse 
Lage 

93 Fruktsallad de luxe med mango och 
passion i täten uppbackad av salta 

maritima vindar, en oxidativ fatkänsla och 
stenfruktig elegans i smakbilden. Urläcker.
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Katharina Lackner Tinnacher



100 Livets Goda #134

ÖSTERRIKE / Steiermark 

Frauwallner
En av STK:s senaste medlemmar är Walter 
och Petra Frauwallner som tog över familje-
gården utanför byn Straden i början av 
millenniet. Frauwallner återfinns i subregio-
nen Vulkanland, tidigare gick denna del av 
regionen under namnet Südoststeiermark, 
och namnbytet pekar på just den vulkaniska 
jordmån som hör de östra delarna till. 
Walter Frauwallner har inte minst gjort sig 
ett namn på söta viner och hör onekligen till 
de vassaste i landet på eiswein och TBA.

2017 Ried Buch Sauvignon Blanc 

91 Ett vin som får Grosse Lage-status från 
och med årgång 2018 men som 

presterade fint som attan även nu. 
Passionsfrukt, tropisk yppighet och fänkål med 
ett stänk citrus i doften stramar samman fint i 
smaken som har lite skalstramhet över sig. Viss 
aromatisk känsla men torrt.

2017 Ried Buch Sauvignon Blanc TBA 

93 Extraktrikt vin med honungsindränkt 
ananas, röda äpplen, russin och kokos i 

en finessrik stil som trots mer än 250 gram 
socker håller fräschören högt. Att vinet inte 
hänfaller åt det intensiva är ett plus i kanten. 

2008 Essenz Felix Eiswein 

94 En welschriesling som fick namnet efter 
Walters första son och det visar hans 

skicklighet med söta viner hängt med mer än 
decenniet nu. Här möts komplexa och fuktiga 
toner av tobak, oxiderat äpple och honung i en 
rik, söt smak men där hög syra håller 176 gram 
socker i schack. Storslaget!

Weingut Tement
Tredje generationen Tement styr idag skutan 
och där Armin och Stefan fortsätter i sina 
föräldrars fotspår och producerar några av 
regionens främsta viner. Dessutom vinma-
kare även i grannlandet Slovenien med sitt 
Domaine Ciringa.

2013 Ried Zieregg Morillon Grosse Lage 

93 Vissa använder det gamla burgundiska 
namnet, andra chardonnay. Här är det 

morillon som gäller och vinet är en skönt 
ostronskalig, maritim sak med rökiga 
undertoner, stram stenfrukt och med örtiga 
undertoner i smaken och en distink, precis syra. 
Klass på denna som ännu är ung.

2012 Ried Zieregg Sauvignon Blanc 
Spätfüllung Grosse Lage 

94 En solvarm årgång med kryddiga toner, 
vinbärsblad och tropisk frukt visar 

visserligen upp en rikedom också i smaken men 
i stram profil och med skärpa, struktur och djup 
som bara en stor producent kan ro i hamn.

2011 Ried Zieregg Sauvignon Blanc 
Spätfüllung Grosse Lage 

94 Vilket vin, denna sent buteljerade 
version som uppvisar ren och skär klass 

med citruspigga stenfrukter, örtagård och 
oxidativa drag i en komplex bouquet och där 
allt liksom bara bekräftas i smaken. Syran och 
längden visar på ett vin i den högre skolan. 

Hannes Sabathi
Hannes har precis som många andra av 

dagens vinmakare i regionen tagit över efter 
sina föräldrar och har nu drivit egendomen 
sedan 2005. Stilen drar åt det rikare hållet, 
eken är ofta mer tydlig än i flera andra men 
han lyckas hålla allt i schack på ett snyggt 
vis.

2017 Ried Kranachberg Sauvignon Blanc 
Grosse Lage 

92 Rätt klassisk sauvignon blanc-nos med 
örtagård, grönhet i stort och citrus 

samtidigt som det finns en hint av passion. En 
oxidativ känsla från fatlagringen skänker djup, 
frukten drar åt tropiskt och så finns det en 
fuktig känsla i vinet som bäst förklaras som 
färskt snus. Rätt elegant!

2015 Ried Kranachberg Sauvignon Blanc 
Grosse Lage

92  Nyanserat rökig stil med solmogen frukt, 
tänk passion och gråpäron, men också 

örtiga toner som hintas även i smaken där 
rikedomen är tydlig, intensiteten stor men allt i 
balans. Ett vin som när man är på rätt humör 
kan vara bland det godaste man kan tänka sig.

2013 Ried Kranachberg Sauvignon Blanc 
Reserve Grosse Lage 

91 Det märks att Hannes arbetat mer med ek 
tidigare, eller rättare sagt, varit tvungen 

att integrera in nyinköpta större fat i 
produktionslinjen, för här finns en hint a 
bastuved kvar tillsammans med mentol, gummi 
och gul frukt i mer murrig stil. Ändå fräscht som 
attan och med uppfriskande skaltanniner, 
citrussyra och passionsfrukt i det långa 
avslutet. 

Winkler-Hermaden
I Vulkanland återfinns Winkler-Hermaden 
som med sitt slott Kapfenstein tronar högt 
upp på en kulle med utsikt över regionen. 
Odlingarna är ekologiska och förutom vita 
så har man en hel den röda viner vilket är 
ovnligt för regionen.

2013 Ried Kirchleiten Sauvignon Blanc 
Grosse Lage 

91 Yppig stil med allt från passionsfrukt till 
sparris och vinbärsblad i en rätt stram 

skrud med viss krämighet och uppfriskande 
syra. Har struktur för ytterligare lagring.

2017 Ried Hochwart Sauvignon Blanc 

90 Expressiv näsa, känns typisk för både 
hus och Vulkanland, med citruspigghet, 

fänkål och passion i en rätt rik stil med 
intensitet och längd. Upplevs ha viss rondör.

2015 Ried Kirchleiten Traminer Grosse Lage 

91 Parfymerad historia med tung gul frukt, 
rosenblad och vinbär i maffigt utförande 

men någonstans längs resan så plockar vinet 
ändå upp fräschör och är riktigt gott!

Armin Tement hör till regionens 
främsta och framförallt husets 
sauvignon blanc från vingården 
Zieregg är värd att söka upp.
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Weingut Erich & Walter Polz
Ett vinery som vuxit på ett imponerande vis 
samtidigt som man höjt kvalitetsnivån på 
vinerna. Idag drivs Polz av Christoph Polz som 
bland annat fått till en lysande chardonnay i 
Obegg, väl värd att leta reda på.

2017 Obegg Chardonnay 

93 Floral ungdomlig stil med subtil ek, gul 
frukt, limeskal och diskreta tropiska 

hintar i ett elegant utförande med rondör i 
årgångstypisk stil och där pigg syra, fuktiga 
stenar och precision gör det till ett av regionens 
mer spännande chardonnay. Med 2017 är 
Christop nere på en femtedel ny ek.

2017 Ried Hochgrassnitzberg Sauvignon Blanc 
Grosse Lage 

92 Härligt hög näsa med limeskal, salvia och 
fänkål i en kalkaktig smakbild där 

intensiteten imponerar och de gröna inslagen 
friskar upp. 

2011 Ried Hochgrassnitzberg Sauvignon Blanc 
Grosse Lage 

92 Det som fascinerar mest här? Att vinet 
upplevs som ungt! Lite mer ekkryddig stil 

än 2017 men på ett sansat vis samtidigt som citrus 
och grape piggar upp den täta och rätt finessrika 
smaken.

Sattlerhof
Drivs idag av Alexander och Andreas Sattler 
som tog över efter sin far Willi Sattler, en av 
pionjärerna när det kommer till torra vita i 
regionen. Egendomen återfinns i Gamlitz och 
vinerna har ofta en rik profil men i 
Armanikostym. 

2016 Ried Kranachberg Sauvignon Blanc 
Grosse Lage 

93 Stort, generöst vin med många intryck 
och där vi bland annat noterar 

blommighet, fuktiga toner som drar åt tobak, 
fänkål och citrus samt passion och grape i den 
imponerande täta smaken. En liten skalkänsla 
adderar till fräschören. 

2011 Ried Kranachberg Sauvignon Blanc 
Grosse Lage 

92 Ett pampigt vin som uppvisar vissa 
mognadsnyanser i bouqueten och där 

passion och gul frukt leder vägen samt en tät 
gomfyllande fruktighet visar årgångens storhet i 
smaken och där krämighet backas upp av pigg 
citrussyra.

2015 Ried Pfarrweingarten Morillon Grosse 
Lage 

92 Krutrökig och citrusstinn morillon med 
mogna stenfrukter, vinbär och diskret ek i 

en elegant, rätt syrlig profil där endast hintar av 
tropik pustar fram mellan citrusskalen. 

Alte Reben - gamla 
rankor - från 
Neumeister hör till 
regionens främsta 
sauvignon blanc.

Erwin Sabathi.

Pössnitzberg.
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ÖSTERRIKE / Steiermark 

Weingut Wohlmut
2017 Sauvignon blanc Klassik 
(PI, 155 KR) 

88 Är det någon årgång som man ska välja för att få maximal 
introduktion till druvan i regionen så är det 2017! Här bjuds viss 

rikedom men ändå i stram kostym där stenfrukter och örter bjuder på en 
saliverande stil med krispig citrusfrukt i finalen. Hint av tanniner. 

2017 Kitzeck-Sausal Riesling 
(PI, 175 KR) 

90 En specialitet från huset och som i årgången fått till en riktigt 
härlig och expressiv riesling med tropiska toner, modellera, torr 

smakprofil och citruspigg syra. Ett annorlunda rieslinguttryck.

2016 Ried Edelschuh Sauvignon blanc 
(PI, 360 KR) 

92 Tät, rökig sauvignon med en touch fat, komposterat gräs och rik 
frukt i en intensiv skrud med örtiga anslag. Ännu i sin linda och 

har mer än tio år i sig, säkert femton.

2017 Zweigelt 
(PI, 149 KR) 

88 Rött hör inte till vanligheterna i Steiermark men när du finner så 
är det ofta zweigelt eller blaufränkisch. Här den tidigare och i ett 

saftigt körsbärskärvt uttryck med örtagård, läskande transparent 
bärfrukt och tanniner som smeker medhårs. Inte alls dumt lätt kylt.

Weingut Tement
2017 Sauvignon Blanc 
(ARTIKEL 79553, BS, 219 KR) 

89 Det finns ett örtmedicinalt drag över denna, tänk fänkålsfrön, och 
tillsammans med stenfrukter, en hint tropiskt och distinkt syra så 

levererar Tement en riktigt fin och utvecklingsbar sauvignon med viss 
intensitet i finalen. 

2017 Gelber Muskateller 
(ARTIKEL 79554, BS, 219 KR) 

88 Japp, gelber muskateller är det samma som muscat blanc à petits 
grains, den främsta av alla muscat. Här är det nertonad aromatik 

även om det är blommigt i sitt anslag med saftiga aprikoser, örter och 
saliverande, krispig frukt som snörper ihop fint i gommen. Uppfriskande 
syra förhöjer upplevelsen. Sommar i ett glas!

STEIERMARK PÅ SYSTEMBOLAGET 
Steiermark i Sverige är tyvärr en bristvara trots den uppenbara kvaliteten. Men några av producenterna är 
representerade i Sverige och går bland annat ut till restaurang. 

Tillgängligt just nu är bland annat Weingut Wohlmuth (via Privatimport, Spring Wine & Spirits) och Weingut 
Tement (beställningssortimentet, Enjoy Wine & Spirits AB). Även Lackner Tinnacher är representerade (Johan 
Lidby Vinhandel) samt Sattlerhof (Gullberg by Stockwine AB). Kontakta respektive importör för förfrågan.

Steiermark har ett böljande landskap med rejäla 
sluttningar. Tack vare att gräset får fäste mellan raderna så 
krävs inga terrasser.
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