
Zind-Humbrecht 

Olivier Humbrecht driver en av Alsace regionens absolutt beste produsenter. Zind-Humbrecht ble 

startet i 1959, når vinmarkene fra Zind- og Humbrecht familiene ble samlet. Men Humbrecht familien 

har vært vindyrkere siden 1620. Det eies og dyrkes 40 Hektar vinmark, mesteparten beliggende i 

Turckheim og resten spredd i Hunawihr, Thann, Gueberschwihr og Wintzenheim.  

Olivier er i 50-årene, utdannet Master of Wine og en av forkjemperne for Biodynamisk vindyrking, 

dette startet de med i 1997. Olivier er en av de forkjemperene i å sette opp Biodyvin, ett 

Biodynamisk sertifiseringsorgan. 

Årlig produksjon er på 13-16 000 kasser, med ett lavt utbytte på 30-40 hl/ha i snitt. Dette må regnes 

som lavt i Alsace som lenge har vært kjent for utrolig høyt utbytte i vinmarkene og slitt med dårlig 

rykte på vinene sine. 

I vinmarken gjøres alt arbeid manuelt, det brukes ingen sprøytemidler og kun naturlig gjødsel. Det 

jobber 22 personer hos Zind-Humbrecht, mesteparten av tiden til disse tilbringes i vinmarken hvor 

det arbeides hardt for å beholder vinplantene friske og sterke. 

I kjelleren hos Olivier foregår det aller meste «hands-off». Det tilsettes kun litt svovel etter 

innhøsting, druene presses før vinene fermenteres med naturlig gjær. Gjæringen tar lang tid, ved en 

smaking i Januar 2014 kunne Olivier fortelle at han hadde fremdeles hadde ett fat fra 2012 som 

fremdeles fermenteres. Vinene får minst 6 måneder på bunnfallet etter gjæringen før vinen filtreres 

og tappes på flaske uten noen andre tilsetninger. 

Vinene fra denne adressen har endret seg mye de siste årene. Mens de tidligere fikk kritikk for å 

være rike, tunge og alkoholrike har de i de siste årene blitt slankere, mere drevet av syre og friskhet! 

Vinene merkes med ett nummer, Indice 1-5, som indikerer hvor mye restsukker som er igjen i vinen. 

1 er helt tørt, mens 5 er de søteste av de normale vinene. Vendage Tardive og Selection de Grain 

Nobles kommer uten Indice, men er alltid søte

 
  



 

 

 



Vi tilbyr følgende viner fra Domaine Zind-Humbrecht : 

Vin Navn  Zind-Humbrecht Pinot Blanc 

Produsent Domaine Zind-Humbrecht Område / 
Appelasjon 

Alsace, AOC 

Druetype 70% Pinot Auxerrois, 30% Pinot Blanc Årgang 2011 

Pris ex Mva 134,- Alkohol 12,8 

Restsukker 2 g/l Indice 1 

Vinbeskrivelse Pinot Auxerrois fra Herrenweg vinmarken og Pinot Blanc fra Rotenberg. 
Rotenberg har mye kalkstein i jordsmonnet som gir mye syre og og struktur for 
å balansere rikheten fra Herrenweg. Vinen fermenteres naturlig og denne vinen 
ble tappet på flaske etter at vinen var ferdig fermentert i September 2012.   
Dufter aromatisk av gul steinfrukt, appelsinskall, pære og litt røyk. På smak 
kommer de samme steinfruktene og appelsinskallet med en rik og kremet 
tekstur. Balansert syre og mineralsk avslutning. Laget for å drikke ung, uten 
særlig lagring. 

Matfølge  Salater, Kylling, Sjømat og Sushi. Gjerne retter med noe Chili. 

    

Vin Navn  Zind-Humbrecht Gewürztraminer 

Produsent Domaine Zind-Humbrecht Område / 
Appelasjon 

Alsace, AOC 

Druetype 100% Gewürztraminer Årgang 2012 

Pris ex Mva 167,- Alkohol 14,1 

Restsukker 9 g/l Indice 1 

Vinbeskrivelse Gewürztraminer fra vinmarker rundt landsbyen Gueberschwihr. Jordsmonnet 
er relativt rikt, med en del kalkstein. Dette kjenner man i vinen som blir noe 
mindre aromatisk og mer mineralpreget med høyere syre enn normalt med 
denne druen. Vinen har aromaer av roser, nyper, safran, muskatnøtt og 
eksotiske frukter. Vinen er fortsatt noe reduktiv pga lang kontakt med 
bunnfallet under fermenteringen. Vinen har mye eksotisk frukt i munnen, men 
en flott «zesty» og tørr avslutning. En elegant Gewürztraminer fra Olivier!  

Matfølge  Røykt laks, Sushi, Indisk mat, myke oster 

 

Vin Navn  Riesling Terroir d’Alsace 

Produsent Domaine Zind-Humbrecht Område / 
Appelasjon 

Alsace, AOC 

Druetype 100% Riesling Årgang 2011 

Pris ex Mva 159,- Alkohol 13,5 

Restsukker 5 g/l Indice 1 

Vinbeskrivelse Denne vinen ble først lagd i 2008, som navnet tilsier er dette en vin som virkelig 
er typisk for Alsace! Lagd av Riesling fra Herrenweg og Turckheim, mye grus og 
granitt i jordsmonnet. Fermenteringen varte lenge, over ett år, men ble tilslutt 
tappet på flaske i Desember 2012. Har hatt lang kontakt med bunnfallet under 
gjæringen, som har satt sitt preg på vinen. Dufter aromatisk av mineraler, 
moden gul frukt, epler og jod. På smak er denne vinen tørr, med godt moden 
frukt og en syrefrisk og mineralsk avslutning. Drikker godt i ung alder, kan 
gjerne ligge i 5 år. 

Matfølge  Kremete supper, posjert fisk, skalldyr, sashimi 



 

Vin Navn  Riesling Clos Häuserer 

Produsent Domaine Zind-Humbrecht Område / 
Appelasjon 

Alsace, AOC 

Druetype 100% Riesling Årgang 2011 

Pris ex Mva 236,- Alkohol 13,1 

Restsukker 8,6 g/l Indice 1 

Vinbeskrivelse Clos Häuserer ligger like under grensen til Grand Cru marken «Hengst» og 
denne vinmarken ble tappet som Alsace Grand Cru så sent som i 1970-årene. 
Den ble deklassifisert som på grunn av jordsmonnet, som i CH er mye rikere og 
dypere. Her må man ca 120 cm ned i bakken for å finne kalkstein. Dette gir en 
spesiell mineralitet til vinen, samtidig som man også har god tilgang på 
grunnvann. Det er en kjølig vinmark, hvor Riesling bruker lenger tid på modning 
enn i mange andre vinmarker. Beholder en eleganse og syre som få andre 
vinmarker er forunt. Vinmarken ble plantet i 1972, vinstokkene er altså 42 år 
gamle. Fermenteringen tok godt over ett år, det er igjen noe restsukker i dag, 
som vil integreres nydelig i vinen iløpet av 2-3 år. Vinen har aromaer av våt 
flintstein, kalk og noe gul frukt. Den er fremdeles noe reduktiv etter 
fermenteringen, men om man venter noen år, eller dekanterer god tid i 
forveien vil frukten komme mer til overflaten. En ytterst elegant og mineralsk 
vin med utrolig friskhet og lengde. Balansekunst på sitt ypperste! Kan drikkes 
ung, men har godt av å ligge 5 år. 

Matfølge  Kraftige sjømatretter, skalldyr, sushi, modne oster 

 

Vin Navn  Riesling Grand Cru Brand 

Produsent Domaine Zind-Humbrecht Område / 
Appelasjon 

Alsace, Grand 
Cru, AOC 

Druetype 100% Riesling Årgang 2009 

Pris ex Mva 268,- Alkohol 13,5 

Restsukker 4,6 g/l Indice 1 

Vinbeskrivelse Brand er en av de varmere vinmarkene Olivier dyrker druer i. Dette kommer av 
den bratte Sørlige eksponeringen og ett spesielt granittholdig jordsmonn som 
lar tempraturen stige langt ned mot røttene til plantene. I ett varmt år som 
2009 førte dette til tidlig plukking av druene, i midten av September. Druene 
var sunne og fermenteringen var ferdig etter 11 Måneder. Denne vinen har en 
litt utypisk «saltaktig» mineralitet som man ikke ofte finner i Brand. Aromaer av 
moden tropisk frukt, sitrus og mineraler. Rik og intens fruktig i munnen, med 
saltaktig mineralitet, struktur og friskhet til å balansere. Uhyre imponerende! 

Matfølge  Kraftige sjømatretter, skalldyr, kylling, modne oster 

 

 

 

 

 

 



 

Vin Navn Riesling Clos Windsbuhl 

Produsent Domaine Zind-Humbrecht Område / 
Appelasjon 

Alsace, AOC 

Druetype 100% Riesling Årgang 2010 

Pris ex Mva 340,- Alkohol 12,6 

Restsukker 4 g/l Indice 1 

Vinbeskrivelse Clos Windsbuhl er lokalisert i en sent-modnende del av Alsace hvor druene 
modnes lenge og beholder en utrolig struktur samtidig som de oppnår full 
modning. Vinmarken ligger høyt oppe og mye kalkstein forsterker dette og 
syren i vinen er utrolig. Windsbuhl er alltid den siste vinmarken som plukkes, 
men druene er alltid utrolig sunne og friske. Olivier sin del er i den bratteste 
delen med Sørlig eksponering og god drenasje pga mye steiner i jorden. Denne 
vinen brukte nærmere 2 år på fermenteringen, ble tappet på flaske først i Mars 
2012. Vinen dufter utrolig klassisk for Alsace Riesling. Noe steinmineralitet, 
reduktivt, frisk sitrus og moden gul frukt. Vinen er balansert og elegant, utrolig 
høy syrefriskhet, en utrolig struktur og mineralitet. Dette er Riesling fra Alsace 
på sitt aller beste, kan uten tvil lagres i 20 år. 

Matfølge  Kraftige sjømatretter, skalldyr, kylling, modne oster 

 

Vin Navn  Riesling Grand Cru Rangen de 
Thann «Clos-Saint-Urbain» 

Produsent Domaine Zind-Humbrecht Område / 
Appelasjon 

Alsace, AOC 

Druetype 100% Riesling Årgang 2011 

Pris ex Mva 371,- Alkohol 14,2 

Restsukker 6,4 g/l Indice 1 

Vinbeskrivelse Clos-Saint-Urbain er en egen «Clos», altså en innmuret del av Grand Cru 
marken Rangen. Vinmarken ligger akkurat i åpningen av en høyereliggende og 
kjøligere dal. Den modner senere, men i midten av Oktober oppnådde druene 
perfekt modning, vinmarken har mye vulkanske steiner og bratt skråning. 
Druene var friske og sunne ved plukking, fermenteringen tok litt over ett år. 
Som normalt for denne vinmarken er dette klassisk Rangen, intens flint, urtete 
aromaer med en diskret tropisk frukt og noe røyk. I munnen er dette en 
kraftfull Riesling med masse våt stein, røyk og rik frukt. En flott og balansert vin! 
Vil kunne lagres i mange år, men kan også nytes i dag!   

Matfølge  Kraftige sjømatretter, skalldyr, kylling, modne oster 

 

 

 

 

 

 



Vin Navn  Pinot Gris Vieilles Vignes Vendage 
Tardive 

Produsent Domaine Zind-Humbrecht Område / 
Appelasjon 

Alsace, AOC 

Druetype 100% Pinot Gris Årgang 2010 

Pris ex Mva 248,- Alkohol 12 

Restsukker 93 g/l Indice VT 

Vinbeskrivelse Pinot Gris fra 63 år gamle stokker plantet av Oliviers far i Herrenweg. En 
spesielt viktig vinmark ettersom han valgte en av de gamle klonene med Pinot 
Gris, med en relativt beskjeden avkastning. I dag er avkastningen på 17 hl/ha. 
Druene ble plukket med relativ høy grad av Botrytis og fermenteringen var 
relativt rask, en perfekt balanse med syre, restsukker og alkohol. Vinen har 
klare aromaer av Botrytis, moden hvit fersken, honning og bivoks. Utrolig rik og 
presis i munnen, med en syre som balanserer vinen perfekt! Utrolig hvordan 
naturen selv kan komme frem til en slik balanse mellom sukker, syre og alkohol. 
Ett utrolig lagringspotensiale  

Matfølge  Modne oster, fruktdesserter og kaker 

 

Vin Navn  Pinot Gris Clos Jebsal Vendage 
Tardive 

Produsent Domaine Zind-Humbrecht Område / 
Appelasjon 

Alsace, AOC 

Druetype 100% Pinot Gris Årgang 1999 

Pris ex Mva 371,- Alkohol 12,1 

Restsukker 83 g/l Indice VT 

Vinbeskrivelse Clos Jebsal er en liten innmurt vinmark på 1,3 Hektar, rik på mergel, plassert 
under Grand Cru marken Brand. Denne marken er en av de beste vinmarkene til 
å produsere viner med Botrytis og kjent for lagringsdyktige viner. 
Aromaer av botrytis, moden tropisk frukt, nøtter og noe diesel. Rik frukt med 
en fantastisk friskhet i munnen. Sitter lenge! Drikker godt nå, men kan også 
lagres lenger.  

Matfølge  Modne oster, nøtter, fruktdesserter og kaker 

 


