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Et enestående område
Rosacker-marken ligger i 260 til 330 meters højde i det nordlige Hunawihr – malerisk, lille landsby med befæstet
middelalderkirke beliggende mellem Ribeauvillé og Riquewihr. Marken er øst- og sydvendt og hviler på en
undergrund fra tidsperioderne Muschelkalk og Keuper af dolometiseret kalk med blækspruttefossiler (ceratiter),
mergel og kompakt dolomit. Jorderne har højt indhold af næringsstofferne magnesium og calcium. De er lerede og
tunge med kalk og dolomitgruskorn. Jordbundens overflade luftes dog lidt af nogle nedskredne aflejringer af
silikatholdige Vogerser-sandsten.

Særligt egnede druesorter
På Rosacker-marken, som er 26,18 hektar, dyrkes hovedsageligt
Riesling (50%) med nogle af de ypperste Rieslinge i hele Alsace som
resultat, men Rosacker er også rigtig god til Gewurztraminer (30%).

Lidt historie ...
Rosacker betyder hybenrose. Før i tiden tænkes de vilde roser at have
stået i kanten af markerne. Der skrives om vinen første gang i 1483.
En borger fra Ribeauvillé ejede marker her fra 1497.
I bogen ”The Wines of France” af Jacqueline Friedrich er Jean-Luc
Mader i omtalen af Grand Cru Rosacker som eneste vinavler ærefuldt
anført som reference (2006).

Typiske egenskaber
Den unge Riesling Grand Cru Rosacker har et stilfuldt temperament, fast, med en livlighed og smidighed, som i de
første 3 til 4 år slører vinens intensitet, dybde og rækkevidde samt dens finesse og aristokrati. Senere vinder
Riesling i struktur, holdning og især en aromatisk kompleksitet, der emmer af frugt og blomster, med aromaer af
lindeblomst og pebermynte. Vinen udvikler med alderen komplekse nuancer af oprindelige mineraler, terpener og
fossiler, som tilnærmer sig aromaer af hvid trøffel, flint og sten, og som overrasker den uindviede, men er en del af
den store Rieslings aromatiske palette fra dens ”terroir”. Det er en vin, der kan lagre 10, 20, 30 år eller mere.
Gewurztraminer Grand Cru Rosacker har en elegant rosenduft og iblandt en duft af violer med en raffineret nuance
af peber. Vinen har en harmonisk smag og den bliver længe i munden.

Hos Domaine MADER
Der dyrkes i alt 0,8 hektar med Riesling (40 år gamle vinstokke) og Gewurztraminer (20 år gamle).

