
Kai Schätzel 

Weingut Schätzel ligger ved Rhinen i landsbyen Nierstein i Rheinhessen. Vingården ble etablerert i 

1850 av Jakob Schlamp, men eies og drives i dag av familien Schätzel. Kai Schätzel tok over driften fra 

sine foreldre i 2007 og har gjort til dels store endringer i produksjonen og filosofien.  

Når han tok over ansvaret valgte han å gå over 100 år tilbake i tid, å implementere de sammen 

metodene som hans oldefar brukte når han produserte vin. Det innebærer at alle druene plukkes for 

hånd, gjennomgår en streng seleksjon før de fottråkkes i store kar. En skallmaserasjon på alt fra 48 

timer til 14 dager alt etter hvilke druer, før vinene spontanfermenteres i store, gamle eikefat 

etterfulgt av relativt lang lagring på bunnfallet før flasking. Dette gir viner med utrolig kompleksitet, 

lagringsdyktighet og balanse. På denne måten holder de også alkoholnivået lavt, de tørre vinene 

ligger ofte på rundt 12%.  

Alt dyrkes etter biodynamiske metoder. Kai er meget glad i vinene fra Mosel og etterligner denne 

stilen, ved å produsere elegante viner med lav alkohol. Dette kan jo være en utfordring i 

Rheinhessen, hvor man får modnere druer enn i Mosel. De klarer dette ved å beskjære bladene på 

vinplantene og mye hardt arbeid i vinmarkene. 

Det dyrkes 7,5 Hektar vinmark, samtidig som de kjøper druer fra ytterligere 1,5 hektar. Kvaliteten på 

vinene har hatt en utrolig utvikling og Kai Schätzel regnes i dag som en av Rheinhessen sine «Rising 

Stars». Han har ett samarbeid med en annen av Rheinhessens beste produsenter, Katharina 

Wechsler, under navnet Katharina & Kai. De lager flere viner sammen, blant annet PettenSpiel som 

er 50% Pettenthal fra Kai og 50% Kirchspiel fra Katharina. 

Jordsmonnet er rikt på rød skifer og spesielt i de beste vinmarkene. Røttene går dypt ned i jorden og 

suger opp mye mineralitet fra jordsmonnet. Vinene er ekstremt klassiske for spontanfermentert 

Riesling og har ett klart og presist uttrykk for område, jordsmonn og druetypen. 

  



Vin navn Reinweiss 2013 

Produsent Kai Schätzel 

Område Rheinhessen 

Alkohol 11% 

Druetype Riesling 

Restsukker 4 gr/l 

Pris ex. Mva 114,- 

Vinbeskrivelse  Klassiske aromaer av spontanfermentert Riesling. Florale aromaer med 
moden aprikos, stikkelsbær, grønne epler og lichii. Delikat og moden 
frukt med frisk syre og saftig ettersmak. 

Matfølge Makrell, Laks, Sashimi, Terassevin 

 

Vin navn Riesling Reinschiefer 2012 

Produsent Kai Schätzel  

Område Rheinhessen 

Alkohol 11% 

Druetype Riesling 

Restsukker 4 gr/l 

Pris ex. Mva 144,- 

Vinbeskrivelse Laget av unge druestokker i de beste vinmarkene i Nierstein. Gir en god 
innsikt i hva «Roter Hang» kan produsere! Dufter av flint, aprikos, melon, 
mint og petroleum. Konsentrert og fyldig frukt på smak med en utrolig 
frisk syre og flintaktig ettersmak.  

Matfølge Sushi, Laks, Makrell, Kveite, Røye, Ost 

 

Vin navn Niersteiner «KabiNett» 2012 

Produsent Kai Schätzel 

Område Rheinhessen 

Alkohol 9,5% 

Druetype Riesling 

Restsukker 25 gr/l 

Pris ex. Mva 154,- 

Vinbeskrivelse En Old-School Kabinett laget i Mosel stil. Fra unge vinstokker i Pettenthal, 
Hipping og Heiligenbaum. Aromaer av rødskifer, nektarin, eple, fersken 
og blomster. Flott konsentrasjon og balanse mellom restsødme og syre. 
Lang ettersmak med lett eplesødme og mineralitet. 

Matfølge Sushi, Spekemat, Asiatisk mat, Reker, Krabbe, Sjøkreps 

 

 



Vin navn Riesling Nierstein «Heiligenbaum» 2012 

Produsent Kai Schätzel 

Område Rheinhessen 

Alkohol 12% 

Druetype Riesling 

Restsukker 5 gr/l 

Pris ex. Mva 181,- 

Vinbeskrivelse Trenger noe tid i karaffel for å vise seg frem. Dufter ungt av lime, urter, 
gule rips og petroleum. Fyldig frukt med stram syre, noe bitterhet fra 
skallmaserasjon, lang balansert ettersmak med mineralske toner. 

Matfølge Sushi, Laks, Makrell, Skalldyr, Grillet lyst kjøtt,  

 

Vin navn Riesling Nierstein «Pettenthal» 2012 

Produsent Kai Schätzel 

Område Rheinhessen 

Alkohol 11,5% 

Druetype Riesling 

Restsukker 5 gr/l 

Pris ex. Mva 232,- 

Vinbeskrivelse Kanskje den beste vinmarken man finner i Nierstein, her kan man virkelig 
se hva «Roter Hang» kan produsere på sitt beste! Elegant, komplekse 
aromaer av røyk, lime, grønne epler, aprikos og fersken. Stor fylde, 
sødmefull og frisk frukt med utrolig syre og lang steinaktig ettersmak. 

Matfølge Fisk med smørsaus, sushi, Kamskjell, Sjøkreps, Krabbe 

 

Vin navn 1,0 L Der Liter 

Produsent Katharina & Kai 

Område Rheinhessen 

Alkohol 11% 

Druetype Riesling, Müller Thurgau, Silvaner og Scheurebe 

Restsukker 6 gr/l 

Pris ex. Mva 135,- 

Vinbeskrivelse Spontanfermenter vin, 50% fra Kai Schätzel og 50% fra Katharina 
Wechsler. Primært Riesling, tappet i litersflasker. De har jobbet hardt for 
å produsere en ytterst seriøs vin med høy kvalitet til en lav pris. 
Aromaer av lime, mint, eple, fersken og stikkelsbær. Vinen har utrolig 
friskhet og skarphet, samtidig som du har en sødmefull og moden frukt i 
bakgrunn. Mineralsk ettersmak. 

Matfølge Sushi, Skalldyr, Laks/Ørret, Terassevin, Salater  

 


