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Druvsorter och vinstilar i Wachau erbjuder 
utmärkta och varierande alternativ för 

kulinariska kombinationer, vare sig det är 
inhemskt österrikiskt eller internationellt kök.” ”

Donaus stenterrasser. Nu är Wachau DAC. Foto AWMB / Robert Herbst.
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Wachau
Nu är det klart att Wachau blir den 15 regionen att ingå i Österrikes appellationssystem DAC. 
Den anmäla uppfattningen har varit att man redan vet att man producerar de bästa vinerna 
från distriktet och att det varit anledningen till varför man inte velat ha DAC klassificeringen.

Text: Mats Garb Foto: Robert Herbst

Berättelsen om hur en av Österrikes mest 
fascinerande vinodlingsregioner, som även 
ingår i Unescos världsarv sedan 2000, kom 
till är en ganska intressant berättelse. Un-
der miljoner år ristade Donau sin serpen-
tinväg genom fasta gnejser och amfiboliter, 
och i dag ger jordarna från de kristallina 
klipporna i terrasserna platser för odling 
av Riesling. Under glaciärperioden, när 
det fanns lite vegetation, satte sig inblåst 
bergsdamm på bergssidan av bergen och 
bildade loesslager på den östra sidan av 
de kristallina sluttningarna. Många av de 
största, mest kraftfulla Grüner Veltliners 
odlas här. De geologiska omständigheterna 
och stenterass väggarna – som lagts ut un-
der de bayerska klostret under medeltiden 
för att tämja de bästa branta sluttningarna 
– skisserar den slående bilden av Wachaus 
vinodlingslandskap.

Klimatet är också ganska anmärkningsvärt 
här, eftersom två kraftfulla system – det 
västra Atlanten och det östra Pannonia – 
möts i Wachau – nära sammanvävda och 
med betydande spänning. Mikro klima-
tiska zoner spelar också in beroende på 
vingårdens lutning, exponering och ter-
räng, samt värmebevarande väggar och 
stenar. De varma, torra somrarna och de 
svåra vintrarna balanseras ut av den stora 
vattenytan i Donau. Kyla från Waldviertel 
i norr ger stora variationer mellan dag-
tid och natt temperatur, särskilt under 
månaderna strax före skörden. Från den 

svalare Spitzer Graben i väster till den 
varmare Loibenberg i öst, detta samspel 
gör att druvorna utvecklar en mångfärgad 
arom, som uppfattas i vinerna som sval 
frukt med exotiska detaljer. 

Denna unika kombination av jord-, kli-
mat- och vinodlare samlas i ursprungsbe-
teckningen ”Wachau DAC”. Från och med 
2020 finns det regional typiska viner som 
erbjuds på tre nivåer: på Gebietswein- och 
Ortswein-nivåerna återspeglas mångfalden 
i Wachau, eftersom förutom kungaparet 
Riesling och Grüner Veltliner, Neuburger, 
Weissburgunder och Muskateller – bland 
andra - uttrycker också troget sitt ursprung 
i glaset. Emellertid är beteckningen av en 
enskild vingårdsplats (Riedenwein) reser-
verad för Grüner Veltliner och Riesling 
bara – världsberömd för deras exceptio-
nella lagringspotential. Något som gäller 
på samtliga nivåer är att Wachau DAC får 
endast skördas för hand.

Sedan mitten av 1980-talet har de torra 
vita vinerna – och i sällsynta tillfällen 
också roséviner – från Wachau organise-
rats i tre kategorier enligt deras naturliga 
alkoholinnehåll av den regionala skydds-
föreningen ”Vinea Wachau”. Lätta viner 
upp till 11,5 % vol. alkohol kallas ”Steinfe-
der” (uppkallad efter det fjäderlätta gräset 
Stipa pennata). Den klassiska kategorin 
(11,5–12,5 % vol.) har döpts till ”Feders-
piel” (en forntida term från falken). Auk-

toritativa reservviner med minst 12,5 % 
vol. alkohol har namnet ”Smaragd”, med 
hänvisning till de friska smaragdfärgade 
ödlor som är särskilt förtjust i att visa upp 
sig i Wachaus vingårdar på soliga dagar.

Och det finns fler anledningar till att söka 
efter de bästa adresserna för samspelet mel-
lan vin- och kulinariska frågor i vinbyar-
nas historiska atmosfär. Kvalitetsvinodlare 
och topprestauranger finns vid varje hörn 
av Wachau, från Spitz till Weissenkirchen, 
Joching till Dürnstein och Loiben - och 
ett stickspår till Donaus högra bredd ska 
man heller inte missa. n

 
SMAKBÄRARNA GRÜNER  
VELTLINER OCH RIESLING  
Druvsorter och vinstilar i Wachau erbju-
der utmärkta och varierande alternativ för 
kulinariska kombinationer, vare sig det är 
inhemskt österrikiskt eller internationellt 
kök. En kraftig Grüner Veltliner passar till 
exempel fantastiskt bra med många spar-
risrätter, men även med bakade vårrullar, 
dim sum eller pasta. Riesling passar ut-
märkt med grönsaks- eller fiskrätter, allt 
från truite meunière till exotiska rätter. 
Veltliners och Rieslings i Smaragd-nivå 
sätter pricken över i på rätter med kraft-
full smak (fisk, vitt kött, skaldjur). Och 
den kulinariska drottningen av Wachau: 
aprikosklimpar kompletteras perfekt av 
en fyllig Wachau Riesling.

DRUVSORTER I WACHAU
Framförallt är det Grüner Veltliner och 
Riesling som dominera i Wachau, men 
följande druvor odlas också; Weissburg-
under, Grauburgunder, Chardonnay, 
Neuburger, Muskateller, Sauvignon 
Blanc, Traminer, Frühroter Veltliner, 
Müller-Thurgau, Muskat Ottonel, Roter 
Veltliner, Gemischter Satz, Pinot Noir, 
Sankt Laurent, Zweigelt.

nästa region att ingå i DAC

Districtus Austriae Controllatus (DAC) 
är en laglig ursprungsbeteckning för 
regionalt typisk Qualitätswein (kvali-
tetsvin) från Österrike. Så om namnet 
på en vinodlingsregion kombineras med 
bokstäverna DAC på en vinetikett kan 
konsumenten vara säker på att få ett 
kvalitetsvin, typisk för regionen, vinifie-
rade från druvor som skördats uteslu-
tande i den regionen. Ett DAC-vin får 
endast framställas från de druvsorter 
som anges för denna D AC-region och 
måste uppfylla alla krav i förordningen 
som fastställts av respektive region. 
Det finns för närvarande femton DAC 
vinodlingsregioner i Österrike. Viner som 
inte uppfyller DAC-kraven kommer att ha 
namnet på respektive federala stat som 
indikation på ursprung och är en del av 
den stora mångfalden av österrikiska vin 
på den ursprungliga nivån.




