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VÅR VDP.KLASSIFICERING BESTÄMS AV EN 
KLAR OCH TYDLIG PRINCIP: JU TRÄNGRE 
URSPRUNGSBETECKNING, DESTO HÖGRE 
KVALITET.

Viner som är fruk� ga och ädelsöta har de tradi� onella Prädikatsbeteckningarna 
Kabine� , Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese eller Eiswein. De 
är unika specialiteter i vinvärlden. Jämfört med andra länder erbjuder Tysklands svala 
klimat ideala förutsä� ningar för a�  balansera sötma med u� alad syra. Icke-torra viner 
betecknas som kvalitetsviner på alla nivåer.
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FRUKTIGA OCH ÄDELSÖTA

TRADITIONELLA PRÄDIKATSBETECKNINGAR*



VDP.ERSTE LAGE®

FÖRSTA KLASS.

Viner som får beteckningen VDP.ERSTE LAGE® är enastående, distinkta och 
har god lagringspotential. De har sina ursprung i klart avgränsade vingår-
dar och visar upp unika karaktärer. Vi tillåter endast ett fåtal druvsorter och 
begränsar skördeuttaget för att betona den unika karaktären från en enskild 
vingård. VDP.ERSTE LAGE®-viner ger förstklassiga, personliga och uttrycksful-
la smakupplevelser. VDP.ERSTE LAGE®-viner som är torra kallas 
VDP.ERSTES GEWÄCHS® och har       -logon på etiketten.

VDP.GROSSE LAGE®

VÅRT NON PLUS ULTRA. 

Idén med ursprung tas till det extrema I dessa viner. De kommer ofta från 
världsberömda vingårdar som genomgående producerar exceptionella druvor. 
De �lesta av dessa lägen har dokumenterats i kartor som ofta är hundratals 
år gamla. De uttrycker den unika karaktären hos vingårdsläget, den speciella 
jordsammansättningen, och den djupa kunskapen hos familjerna som är väl 
bekanta med och har kultiverat vingården i många generationer. VDP.GROSSE 
LAGE®-viner som är torra kallas VDP.GROSSES GEWÄCHS® och känns igen på
        -logon på �laskan.        -logon på �laskan.

 och har       -logon på etiketten.



VDP.ORTSWEIN
OMISSKÄNNBAR TERROIR.

Ett VDP.ORTSWEIN kommer från de bästa vingårdarna inom en enskild vin-
by. Ursprunget är mer begränsat än för ett VDP.GUTSWEIN. Eftersom varje 
by har sin egen unika jordmån och mikroklimat, kan man tydligt känna dess 
terroir. Endast druvsorter som är typiska för regionen är tillåtna. Ett 
VDP.ORTSWEIN förmedlar ett första intryck av vår tanke med distinkt 
ursprung. Dessa viner är en föraning om våra enskilda vingårdsviner och ett 
riktigt insider-tips – också när de fått mogna.

VDP.GUTSWEIN
HELT ENKELT BRA.

Första bekantskapen med VDPs vinvärld. Den höga kvalitetsstandarden och 
producentens omisskännliga signatur är märkbar redan på denna nivå. I 
smaken kan man känna regionen där druvorna växer och traditionen av hur 
vinerna framställs. VDP.Örnen garanterar att alla druvor avsedda för ett 
VDP.GUTSWEIN endast kommer från egna vingårdar. Man kan vara säker på 
att ha ett autentiskt vin framför sig – och ett som smakar bra.



SPECIALLA VINGÅRDAR – 
SPECIALLA FÖRPLIKTELSER.

Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) är en sammanslutning 
av runt 200 av Tysklands bästa vingods. De har alla sin egen stil, men 
vad som förenar dem är deras tidlösa ideal med hantverksmässiga 
viner som uttryck för unika ursprung. För att uppnå detta är deras 
arbete passionerat kompromisslöst och enligt rigorösa krav.

VDPs krav blir striktare ju högre upp man kommer i klassi�iceringspy-
ramiden. Den vägledande principen för VDP.Klassi�icering är ”ju träng-
re ursprungsbeteckning, desto högre kvalitet”. Detta innebär att ju 
mer unik vingården är, desto högre måste kvalitetskraven vara. Dessa 
kvalitetskrav gäller för samtliga VDP.Vingods, årgång efter årgång – i 
vingården, i källaren och i glaset.

VERBAND DEUTSCHER PRÄDIKATSWEINGÜTER E.V. (VDP) 
Taunusstrasse 61 · D-55118 Mainz · Tyskland
Tel. +49 (0) 6131/9 45 65-0 · vdp@vdp.de

All informa� on om sammanslutningen och dess medlemmar fi nns på www.vdp.de/en


