“Kintet” Edelzwicker, Paul Kubler, Alsace

Huset:
Domaine Paul Kubler er grundlagt i 1620 i byen Soultzmatt i den sydlige del af Alsace og drives i dag af Philippe
Kubler. Philippe er midt i 30'erne og er uden tvivl en "up and coming" stjerne i Alsace. Efter et ophold i New
Zealand hos det berømte vinhus Cloudy Bay, er han nu stille og roligt i gang med at opbygge et renomé som et
meget konstant og kvalitetsmæssigt tophus. Mark besiddelserne udvides løbende, når det rigtige stykke land
udbydes til salg. Det samlede markareal er i dag på 9 hektar. Philippe's styrke er at hans vine holder fantastiske
kvaliteter fra entry level serien K og helt op på Grand Cru niveauet. Hans stærkeste druer er Riesling, Pinot Gris
og sidst  men absolut ikke mindst  Gewurztraminer.

Distriktet:
Alsace ligger i det nordøstlige hjørne af Frankrig. Det er et
vinområde som er meget kendt og elsket af danske
vinnydere, en af grundene hertil skal sikkert findes i den
forholdsvise korte afstand fra Danmark. Kører man om
morgenen og trafikken arter sig, kan man om aftenen spise
dejlige alsaciske egnsretter og nyde et glas Riesling, Pinot
Gris, Pinot Blanc etc, med udsigt til Vogeserne og til adskillige
små vinlandsbyer. Landsbyerne ligger som perler på en snor
(Route du Vin) og er udsmykket med blomster og springvand
m.m. Disse romantiske byer byder på et hav af muligheder for
at smage på vinene fra de omkringliggende marker, endnu en
grund til at holde af dette fantastiske område.
Kvalitetsmæssigt skelner man i området meget mellem vin
lavet på druer dyrket på de flade og lavtliggende marker og
vine lavet på druer dyrket på bjergskråningerne, det er her Grand Cru markerne er placeret.

Vinen:
I Alsace er der tradition for at man laver en cuvée  en vin af forskellige druer. For mange vinbønder er det typisk
en måde at få brugt unge druer på, før de vil kunne indgå i vinhusets top cuveéer. Hos Paul Kubler forholder det
sig lidt anderledes, da han overhovedet ikke ejer marker med unge druer, bortset fra en meget lille parcel med
Pinot Noir … i øvrigt en vin som vinhandleren glæder sig til at se i årgangene fremover
“Kintet” er husets Edelzwicker bestående af 25% Pinot Blanc, 25% Sylvaner, 25% Pinot Noir, 15% Riesling og
10% Gewurztraminer fra vinstokke der er 30 år gamle. Farven er bleg gul med grønne reflekser og i næsen finder
man citrusfrugter med et strejf af eksotiske frugter. Smagen er frugtrig med en god frisk syre.
Thomas Rydberg fra Ekstra Bladet skriver om Kintet: “Terpentin i duften og en fyldig vin med hengemt tropisk
frugt i smagen. En rimelig lang eftersmag og en god syre. Noget speciel vin, som vil dele folk”.
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