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”Vom Stein zum Wein” (fra sten til vin) er Toni Bodensteins motto og grundlaget for den 
tankegang, der ligger bag vinene fra Weingut Prager i den østrigske Wachau-region.
Prager, som var medstifter af Vinea Wachau, en sammenslutning af producenter med 
fokus på kompromisløs kvalitet, lod svigersønnen Toni gøre brug af sin omfattende 
uddannelse som både biolog, geolog og historiker, hvilket førte til en grundig research 
af områdets klima, jordbundsforhold og vinstokke. Hans storstilede projekt ”Noas Ark” 
havde til formål at identificere særlige, gamle kloner af Riesling og Grüner Veltliner og 
plante stokkene i vingårdens marker for derved at opnå en form for biologisk og genetisk 
mangfoldighed. 

Weingut Pragers marker udgør 17,5 ha fordelt på stejle skråninger langs Donaufloden. 
Beliggenheden i Weissenkirchen og Dürnstein i 200-460 meters højde omgivet af 
skovarealer og under indflydelse af konstant kølige vinde er de ideelle forhold for de 
svært tilgængelige vinstokke. De stenede og kalkrige marker er beplantet med 60 pct. 
Riesling og 40 pct. Grüner Veltliner, som indgår i de ni forskellige enkeltdruevine, huset 
fremstiller. Vinene har vidt forskellige udtryk, selv om de enkelte parceller ofte ligger 
side om side. Det er netop her, terroiret for alvor gør sig gældende og skaber vine med 
særpræg og stringens. Krystalklare vine, som overstråler de fleste med deres rene og 
præcise stil.
Betegnelsen ”Federspiel” er mellemste klassifikation af vinene fra Wachau og angiver 
både modenheden og alkoholprocenten, der ikke må overstige 12,5. Det betyder at du 
her får hvidvin som ikke er spinkelt, men ej heller svulmende. Her er modne aromaer af 
melon og pære, et strejf af hvid peber og en knitrende mineralsk syre.

Smag – Grüner Veltliner som er ren, mineralsk og intens i udtrykket. Perfekt til de mere 
krydret/spicy serveringer.

Vin: Grüner Veltliner - Hinter der Burg – Federspiel – Weingut Prager

Producent: Weingut Prager

Land: Østrig

Område: Wachau, fra enkelt marken Hinter der Burg i 

Druer: Grüner Veltliner

Dykningsform: konventionel

Lagring: Ståltank 


