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22 Livets Goda #131

Tysklands tredje största vinregion och bland världens största 
pinot noir-odlande platser. Nio underområden. Några av 

landets främsta producenter. En uppsjö av druvsorter och 
jordmåner även om pinotfamiljen sitter i förarsätet. Ändå 
finner du sällan vin från Baden på Systembolagets hyllor. 
Livets Goda provar viner från 17 producenter och tar en 

närmare titt på fantastiska Baden vars mångfald kanske just 
är orsaken till dess något undanskymda tillvaro. 

text: niklas jörgensen foto: producenterna & livets goda

Dr. Hegers Ihringer Winklerberg om kvällen 
Foto: © Baschi Bender
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V iner från 17 olika producenter i Baden har vi provat oss 
genom. Kvaliteten är genomgående mycket hög, snuddar 
vid flera tillfällen nära världsklass och stilarna är 
många. Och kanske det just är detta som blir något av 
ett problem för den stora vinregionen; det faktum att du 

inte kan säga att ett vin är typiskt Baden. Inte som Mosel exempelvis, 
eller Nahe, Pfalz och Rheingau utan att förringa dessa högklassiga 
regioner. Det finns bara inte ett specifikt karaktärsdrag i Baden och 
det är såklart relaterat till storleken om 400 kilometer från norr till 
söder och indelningen i nio sub-regioner där det säger sig självt att 
jordmånerna varierar betänkligt. För här finns allt från sand och lera 
till kalksten, vulkanisk mark och Bodensjöns moränjord. Att sedan sol-
timmarna är fler, det är den enda region i Tyskland som går över till en 
varmare klimatzon i linje med Alsace, gör sitt till och stärker 
mångfalden. 

KOOPERATIVENS REGION
En förklaring till varför du finner så pass lite Baden utanför Tyskland 
beror till stor del på kooperativen som är flera i regionen. Det största, 
Badischer Winzerkeller i Breisach, är till och med störst i Europa och 
det fjärde i världen, och med över 6,000 medlemmar som levererar 
sina druvor hit så blir det till en hel del vin. Det mesta som buteljeras 
går dock till mataffärer, säljs på plats eller till restauranger inom lan-
det vilket påverkar regionens exportsiffror betänkligt. Tillsammans 
utgör kooperativen i Baden hela 85 procent av den totala produktionen 

vilket innebär att det som de facto återfinns utanför Tysklands gränser 
är de många familjevinerierna och tillika hantverksproducenterna – 
med andra ord dyrare viner i mindre upplagor. 

Hur kommer det sig då att kooperativen dominerar vinlandskapet? 
För att förstå dagens situation behöver man snegla i historieböckerna 
och begreppet realerbteilung vilket innebar en arvsrätt, särskilt när 
det kom till mark. Denna uppstyckning hade starkt fäste i Baden vilket 
innebar att lotterna blev mindre och mindre, något som idag förklarar 
varför den genomsnittlige druvleverantören till kooperativen äger 0,5 
hektar land. Enda vägen att vandra blev alltså att samarbeta när lot-
terna var obetydliga i storlek – kooperativen blev ett faktum. 

Resultatet av realerbteilung-lagen blev med andra ord inte alls olikt 
situationen på andra sidan gränsen och särskilt då i Bourgogne där 
arvsuppstyckningen medfört att prisnivån på mark skjutit så pass i höj-
den att allt fler internationella företag idag är vanligare köpare än 
privatpersoner. Så är inte fallet i Baden men å andra sidan är koopera-
tivens viner inte av särskilt kostbar art, det är mer billiga flaskor för 
3-4 euro flaskan. Dessutom har Badenbon länge varit den mest törs-
tiga i Tyskland och konsumerar med glädje det lokala vinet.

BADENS GEOGRAFISKA BELÄGENHET
I grund och botten är Baden en enda lång remsa land där 
Tauberfranken som är den nordligaste av de nio subregionerna börjar 
sydväst om Würzburg, huvudsätet i regionen Franken med sin fantas-
tiska silvaner. Tidigare kallat Badisches Frankenland men då det 

Jorden vänds mest en hästkraft hos Dr. Heger. 
Foto: © Baschi Bender
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BADEN

skapade förvirring tog man i början av 90-talet hjälp av floden Tauber 
som rinner genom området och Tauberfranken var ett faktum. Det 
kallaste av Badens underregioner men ändå i jämförelse med övriga 
Tysklands vinregioner så är soltimmarna fler. Kalken dominerar i jord-
månen vilket sannolikt förklarar varför schwarzriesling är stor här, 
tyskarnas namn på pinot meunier som du känner igen från 
Champagne. Denna kompletteras av den sällan imponerande gröna 
müller-thurgau, en korsning mellan riesling och madeleine royale där 
den senare mest är känd för sina förtjänster som ätdruva. 

Angränsande Badische Bergstrasse blir mer komplext, inte minst i sin 
jordmånskomposition med allt från lössjord, lera och vittrade bergar-
ter som granit till den färgade sandstenen som man även hittar i 
Franken. Pinot noir och riesling stortrivs här i området där bland 
annat vår drottning kommer från, Heidelberg. Soltimmarna ökar 
något vilket förklarar varför även andra druvor trivs, som sauvignon 
blanc och blaufränkisch. 

Där Badische Bergstrasse slutar tar Kraichgau vid. Betydligt större 
till ytan men så delas också marken upp av vingårdar, skog och dal-
gångar. Keuperjorden återfinns i Kraichgau men även den röda 
sandstenen som kompletteras av kalksten. Här blir det mer pinot-släk-
tet som tar över även om riesling också trivs. Pinot blanc och auxerrois 
inte minst, druvor som kanske inte är de mest minnesvärda men där vi 
under provningsgenomgången stött på flertalet exemplar som hör till 
de bästa vi provat på inte minst pinot blanc.

Ortenau gränsar till Kraichgau och följer Rhenfloden på ena sidan 
samtidigt som kullarna med Schwarzwaldskogen tornar upp på den 
andra. Detta är Tysklands sydligaste rieslingdistrikt och inte minst stö-
ter vi på rieslingmästaren Andreas Laible i Durbach vars viner 
imponerar stort. Vingårdarna ligger ofta i branta skyddade lägen med 
riesling högre upp och pinot noir planterat lägre. Jordmånen? Mycket 
vittrade bergarter som granitkvarts och porfyr.

I Breisgau börjar vi prata tyska pittoreska vinbyar, som Ettenheim 
och Lahr där den senare bland annat är hem åt högst kompetenta 
Weingut Wöhrle som finns på Systembolaget. Vingårdarna letar sig 
uppåt i altitud men skyddas hela tiden av Schwarzwaldskogen. 
Bredvid Breisgau ligger Badens mest kända distrikt, Kaiserstuhl – kej-
sarens stol. Det är inte stort, runt 4,000 hektar, men det odlas på i det 
närmaste varenda yta här vilket får till följd att runt en tredjedel av 
allt Baden-vin kommer från Kaiserstuhl som även är Tyskland varmas-
te och mest solrika plats. Den utslocknade vulkanen bidrar med sin 
jordmån till att bevara värme och det ger pinotviner med såväl kraft 
som elegans, inte minst pinot gris och pinot noir. 

Regionens minsta distrikt, Tuniberg, startar sydöst om Kaiserstuhl 
och staden Freiburg, och här i den kalkstensrika jorden dominerar 
pinot noir som står för mer än 60 procent av arealen. Granndistriktet 
söder om är inte bara större men även betydligt mer välkänt, 
Markgräflerland och stora delar av vingårdarna följer Rhenflodens 
högra strand. Mer än 3,000 hektar vingårdsareal gör Markgräflerland 
till ett betydande distrikt och många av toppnamnen återfinns här. En 
specialitet är chasselas, eller gutedel som tyskarna benämner druvan, 
och det ger en indikation på att vi är nära Schweiz där chasselas 
(under namnet fendant) har sitt högsäte. Faktum är att du exempelvis 
från Weingut Claus Schneiders högst belägna vinmarker Weiler 
Schlipf blickar in i Schweiz och med Basel som närmaste utpost. 

Endast ett distrikt avviker från övriga i Baden rent geografiskt och 
det är Bodensee, uppkallat efter sjön, och som är beläget österut från 
Markgräflerland. Den direkta närheten till vattnet sätter förutsätt-
ningarna och sjön agerar även temperaturkontrollant då dagarna blir 
varma men nätterna kyls ner, mycket tack vare vingårdslägen på uppåt 
500 meters höjd. Viktigaste druva? Pinot noir.

DRUVORNA 
Det som sticker ut bland Badens mer än 15,000 hektar vingårdar är 
såklart att över hälften av ytan täcks med pinot-familjen, det vill säga 
pinot noir, pinot blanc, pinot gris, pinot meunier och druvan med det 
mer avvikande namnet, auxerrois. Faktum är att Baden är ett av 

världens viktigaste pinot noir-fästen så det är nog inte konstigt alls att 
regionen som på flera håll har medelhavsliknande klimat kallas 
pinotparadiset.

Men trots att pinot noir är stor i Baden, man har till och med större 
pinotareal än Bourgognes Cote d’Or, så är det vitvinsproduktionen 
som ännu har täten. Plus det faktum att en hel del spätburgunder, som 
tyskarna kallar sin pinot noir, vinifieras som ett rosévin, en så kallad 
weissherbst. Dessutom är föga upphetsande gröna müller-thurgau fort-
farande en stor druva kvantitetsmässigt med en femtedel av 
odlingarna, så mer högklassiga sorter som chardonnay med blott runt 
en procent mark och riesling med åtta är ännu inte stapelvara. Med 
förändringarna i klimatet kan däremot chardonnay förhoppningsvis 
stiga i raskare takt då de främsta exemplaren håller högsta internatio-
nella klass, särskilt de från kalkrika jordmåner. 

Närheten till Alsace spelar även en viktig roll i vilka druvor man fin-
ner i Baden. Gewurztraminer, pinot blanc, pinot noir, silvaner, pinot 
gris, chasselas, riesling och muscat a petits grains skvallrar inte minst 
om detta. Och precis som på andra sidan Vogeserna så är mängden av 
rariteter som chasselas och muscat a petits grains knappast av större 
volym, förutom i Markgräflerland nära den schweiziska gränsen där 
chasselas står för mer än 35 procent av odlingsytan. 

PINOT NOIR ÄR KUNGEN
I takt med att tyskarnas eget intresse för röda viner accelererat de 
senaste två-tre decennierna så har det inneburit utökade arealer av 
pinot noir i landet. I vissa regioner längre norrut så är druvan inte lika 
vanlig utan mer planterad där sluttningarna och solen tillåter det men 
i Baden så är klimatet desto mer fördelaktigt vilket förklarar varför 
vinproducenterna har som mål att profilera regionen som Tysklands 
främsta för druvan – och således kunna kvittera ut högre priser. 

Resan dit har såklart varit med ett och annat vägbump och från 
90-talets ofta överextraherade, sent skördade och totalt sönderekade 
skrytviner så har man successivt funnit sin egen identitet och anpassat 
sig till de förutsättningar som bjuds i respektive underregion. Vissa 
kikar mer mot Bourgogne vilket är naturligt, köper sina fat därifrån och 
vinifierar likvärdigt och det märks att flera av vinmakarna i Baden har 
skolats hos kända hus i Bourgogne. Men de flesta producenterna har 
ändå gått sin egen väg och resultaten är ofta enastående, något som vår 
stora genomgång av viner från 17 Badenproducenter visar med besked. 

Fast som pinotproducent i Baden gäller det att passa sig för de ofta 
varma somrarna som kan ställa till det och ge viner med väl rik sol-
mognad. Vissa löser det med att skörda tidigare vilket kan bli ett 
problem och ge en något obalanserad syra som känns närmast justerad 
och onödigt hög, andra jobbar hårt med klonurvalet och aktivt vin-
gårdsarbete där lövtunning hålls tillbaka under den varmaste 
perioden. Att ta in Dijon-klonen från Bourgogne är heller inte en lös-
ning utan snarare arbetas det aktivt med att testa olika tyska kloner av 
pinot noir, inte minst vid vinuniversitetet i Geisenheim. För till syven-
de och sist måste man som producent ha i åtanke att Tyskland och 
Bourgogne skiljer sig åt hur man odlar pinot noir där Tysklands ofta 
betydligt brantare lägen, även i Baden, ger en annan typ av förutsätt-
ning för mognad och solexponering. 

RESA I BADEN
När omständigheterna som råder återigen tillåter resor så hör ett 
besök till Baden bland de närmaste för oss i Sverige. Flyg till Basel för-
slagsvis och börja resan i de mest sydliga underområdena och beta dig 
norrut. Fast det kan vara på sin plats att ha i åtanke att det är en 400 
kilometer lång region så fokusområden bör inte underskattas. Mest 
naturligt att besöka för inte minst pinotvännen är Kaiserstuhl och då 
kan även en tågresa vara ett alternativ med stopp i Freiburg. Även 
Markgräflerland med sina många högklassiga producenter kan vara 
ett ypperligt fokusområde. Vill du göra livet enkelt för dig följer du helt 
sonika Tysklands första vinväg, Badische Weinstrasse, och väljer 
någon del av de olika rutterna.

>> TILL PROVNINGEN

”Sirligt, slank och elegant med 
skön körsbärston och charm”

”Fin doft av körsbär, med 
mjuka, saftiga drag i en 
sirlig elegant tappning”

I den ocean av medioker Valpolicella 

nämnda regions mest omtyckta 

 

moment. Zenato hör onekligen hit.

I ett familjeägt vinhus som 
Zenato, där Alberto Zenato 
själv är vinmakare, tar man 

inga genvägar eller gör 

familjens namn är avsändare.  

som hyllas över hela världen.

A LBERTO ZENATO
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BADEN

Baden 
- en genomgång av 

17 ledande producenters viner
Utbudet av viner från Baden har länge varit märkligt tunnsått i Sverige trots att regionen är en viktig representant 
för inte minst de burgundiska druvsorterna och det faktum att Tyskland faktiskt är världens tredje största produ-
cent av pinot noir. Men det senaste året har ändå sett ett visst uppsving och under våren lanserades även ett par 
viner i det tillfälliga sortimentet samtidigt som allt fler importörer fått upp ögonen för Baden och knutit kontakter 
med högklassiga producenter. De 17 producenter och urval av deras viner som presenteras på följande uppslag ger 
en utmärkt bild av Baden och vilka uttryck som du kan förvänta dig att finna. De viner som i skrivande stund är till-
gängliga i Sverige har angivet artikelnummer alternativt privatimport samt pris.

i provningspanelen: anders enquist, erik dahlström, 
niklas jörgensen & christoffer enquist.  Vid pennan: Niklas Jörgensen

WEINGUT CLAUS 
SCHNEIDER 
Det lilla familjevineriet i 
Markgräflerland är faktiskt så 
pass nära den schweiziska 
gränsen att man från toppen av 
egendomens vingårdar enkelt 
kan skymta Basel. Närheten till 
grannlandet förklarar också 
varför man så sällan ser viner-
na från Claus Schneider utanför 
landet då schweizarna vallfär-
dar hit och köper vin till 
billigare peng än hemma. 
Sedan början av 80-talet har 
egendomen utökats till de 
nuvarande cirka 13 hektaren 
och från 2015 drivs familjetra-
ditionen vidare av bröderna 
Johannes och Christoph 
Schneider. Fokus ligger på bur-
gundiska druvsorter med pinot 
noir i spetsen och särskilt stolt 
är man över att sitta på ett av 
Markgräflerlands kanske allra 
främsta lägen, Weiler Schlipf.

IMPORTÖR: LÖDDRIG HÄST 
(FRÄMST MOT RESTAURANG MEN 

UNDERSÖK PRIVATIMPORT)

VITT

2018 Weiler Schlipf 
Gutedel 

88 Tanken slår oss flera 

gånger när vi provar 

gutedel, eller då chasselas som 

den kanske mer är känd som, 

varför har druvan inte vunnit fler 

följare här på hemmaplan? I 

grunden rätt neutral men med en 

otrolig förmåga att ta till sig av 

omgivningarna. Lite som 

chardonnay helt enkelt. I denna 

instegsvariant, även om läget är 

Weiler Schlipf och rankorna 

gamla, så blir det till stenfrukter, 

kryddhylla, halmlada och grape i 

en lättare stil något nötig stil men 

ändå med smakdjupet i schack. 

2017 Weiler Schlipf 
Weisser Burgunder CS 

92 Var är vi? Baden, Chablis 

eller Bourgogne? 

Musselskalen, det våta yllet, 

krutröken och den grillade 

citronen skulle likväl kunna vara 

beskrivningen av en chardonnay 

men det finns något som sticker 

ut. Kanske är det den lilla 

honungsnyansen trots 

knastertorrt vin, syran som uppför 

sig något annorlunda, eller så är 

det helt enkelt en annan inbakad 

solvärme trots sval känsla. 

Oavsett, gott som tusan och 

superseriös pinot blanc!

2015 L’Ambré 
Badischer Landwein 

90 Orange vin på gutedel, 

alltså chasselas. Viss 

mognad kan skönjas där inte 

minst den fuktiga tobaken kikar 

fram tillsammans med höladan, 

aprikos och maltiga nyanser. Ren, 

slank och fräsch smakprofil med 

tanninhintar, alert syra och lite 

kompostiga toner. Välgjort.

2018 Blanc de Noir 
Pinot Noir 

89 Blått som är vitt, det vill 

säga samma princip som i 

Champagne där skalen helt enkelt 

avlägsnas och du får ett vitt vin 

om än med en strimma av något 

rosa i färgspektrumet. Doften 

väcker associationer som fuktigt 

ylle, persika och citrus men även 

en hint av röda skogsbär finns i 

bakgrunden. Smaken är krämig, 

väldigt lättillgänglig och frisk med 

drag som definitivt påminner om 

en pinotdominerad skumpa om 

än i varmare kostym. Inget man 

slödricker men till mat lär det gå 

fort ner.

RÖTT

2015 Weiler Schlipf 
Pinot Noir Unfiltriert 

94 Toppläget och som det 

presterar i årgången. 

Pinot-uttrycket är något mörkare 

med mörka körsbär, skogshallon 

och jordighet men ändå är det 

transparensen och känslan av 

stjälkar och ceder som maxar 

fräschören. Chefredaktören får till 

och med Domaine Trapet-vibbar i 

den bitterljuva smaken som har 

otroligt fin precision och skärpa i 

frukten, syran och den klingande 

rena eftersmaken.

2016 Weiler Schlipf 
Spätburgunder 
Unfiltriert 

93 Ett charmtroll med mer 

rödbäriga drag där lingon 

och tranbär hänger med körsbär 

samtidigt som det hintas mylla, 

rosmarin och viss stjälkighet i skir 

pinosity-stil med läcker syrlighet, 

rökiga nyanser och en touch citrus 

i slutet. Har potentialen att nå 

samma nivå som 2015.

WEINGUT DR. 
HEGER 
Vad som startade med en dok-
tor som verkade i vinbyn 
Ihringen i Kaiserstuhl och som 
på sin fritid agerade amatörvin-
makare, utvecklade sig till en 
passion och förvärv av två hög-
klassiga vingårdslägen. Från 
det att Max Heger startade upp 
1935 så har egendomen utveck-
lats och gått i arv. Sedan början 
av 1990-talet drivs Dr. Heger av 
Joachim Heger och hustrun 
Silvia och firman hör till de 
mest respekterade i landet.

INGEN IMPORTÖR I SVERIGE.

VITT

2018 Ihringer 
Winklerberg 
Muskateller***, Erste 
Lage 

91 Ah, du vackra, charmiga 

och expressiva muscat à 

petits grains. Ingen kan förmedla 

vår- och sommarkänslor som du 

med blommor, litchi och fläder i 

doften. Och så den extraktrika 

smaken med suverän spänst i 

syran, torrheten och det 

stenfruktigt aromatiska avslutet. 

Sparris till denna tack!

2018 Ihringen 
Vorderer Winklerberg 
Grauburgunder 
Grosses Gewächs 

93 Pinot gris på mindre ekfat 

kan bli så fel i och med 

druvans relativt låga syra. Inte här 
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