
Nyhedsbrev November 2020 

Efterår, regn & blæst, Coronarestriktioner, præsidentvalg i USA, minkskandale i Danmark – ja, der 

skam nok at forholde sig til for tiden. Det ændrer dog ikke på det faktum at livet går videre – også 

for en vinimportør. 

Både privat og erhvervsmæssigt har de sidste par måneder budt på store forandringer. Et lille hus i 

Kolding er blevet solgt, et større og bedre købt i Haderslev og minsandten om der ikke også kom et 

jobskifte på programmet.  

Udover alt det administrative i forbindelse med salg og køb af hus(e), er der jo som regel også en 

del fysisk arbejde forbundet med det. Nu ligger det ikke til mig at prale men jeg har faktisk kørt 25 

læs indbo OG vin fra Kolding til Haderslev med min bil og trailer og derudover adskillige læs til 

genbrugspladsen. Ikke helt sært at jeg hænger en smule i bremsen for tiden. Nå, resultatet er 

blevet supergodt; Udover at vi har fået os godt indrettet i den nye bolig, har jeg omsider også fået 

en kælder hvor jeg kan have en væsentlig større del af mine vine stående og desuden kunne 

afholde mindre vinsmagninger. Jeg glæder mig til at få sparket del af forretningen i gang       

 

Og så var der vist lige noget med et jobskifte? Jo; Jeg har forladt mit job som vinmand i Bilka efter 

godt 1,5 år og er pr 16. november startet i en ny funktion som Vinkonsulent hos Whisky.dk i 

Sjølund. Allerede for et halvt års tid siden indledte vi et samarbejde der består i at Rotweiss også 

sælger sine vine gennem deres webshop og nu skal den så have fuld skrue! Inden 1, februar vil 

langt størstedelen af vores 200+ store sortiment være at finde dels fysisk i Whisky.dk´s flotte butik 

og dels i deres store og dynamiske webshop. Samtidig vil man kunne møde mig i butikken hver 

torsdag og fredag samt den 1. lørdag i hver måned. Vi vil derudover afholde smagninger i ny og 

næ; følg blot med på vores Facebook sider. Whisky.dk er vel nok Danmark´s største og mest 

dynamiske virksomhed når det gælder alkoholiske drikke. En flok absolut dedikerede ejere og 



medarbejdere har drevet virksomheden – der bogstaveligt talt ligger heeeelt ude på bøhlandet – 

frem til at være lige præcis der hvor man handler, når det gælder whisky, rom, gin, øl, portvin (og 

meget, meget mere) og nu også vin. Varesortimentet er stort; se selv på www.whisky.dk. Jeg er 

glad for at jeg nu også er en del af teamet – både som medarbejder men også som engros-

leverandør; Det skal nok blive godt      I den forbindelse skal det nævnes at Rotweiss nedlægger 

sin webshop inden 1. februar! Al onlinehandel af vores vine foregår derefter hos www.whisky.dk. 

Man vil dog fortsat kunne købe vin hos Rotweiss; ordrer afgives pr.e-mail mhk@rotweiss.dk eller 

telefonisk på 61455866. Helt enkelt så bliver vi (Rotweiss) en del af noget større. I den evige kamp 

om at blive promoveret og få nye kunder i tale, har vi valgt at koble os sammen med nogen der i 

den grad ved hvad det handler om. Det betyder ikke at vores dedikation for kvalitetsvine bliver 

mindre, men at vores muligheder bliver større. Dels har vi nu en fysisk butik hvor vi kan fremvise 

vores vine samt udskænke smagsprøver og dels kan der trækkes på in-house specialister når det 

gælder promotion, online-handel, events og meget mere. Jeg drister mig til at sige at der fremover 

bliver tale om Rotweiss Version 2        

 

Min nye arbejdsplads (the man in the middle) 

 

På leverandørsiden er der også sket en del siden sidst; Hele 3 nye vingårde er kommet i folden 

hos Rotweiss.dk: 

Rudolf May – Silvanerspecialist fra Franken. VDP-medlem, 4,5 store stjerner hos Eichelmann og i 

det hele taget en af Tysklands allerypperste vinmagere. Udover 4 af hans Silvanere har vi også 

hjemtaget 2 Spätburgundere samt hans Weiss og grauburgunder fra det flotte udvalg. Vi taler her 

om vi fra en af de øverste hylder og vi er både glade for og stolte over at være forhandler. 

http://www.whisky.dk/
mailto:mhk@rotweiss.dk


 

Ökonomirat Lind, Pfalz. Her taler vi om en af Tysklands ældste ”bio-weingüter”, idet de helt 

tilbage til 1985 konverterede hele deres produktion til at være økologisk. Tilbage i foråret 2020 

rekvirerede jeg en smagekasse med 12 værdige repræsentanter fra deres sortiment og jeg må 

indrømme at jeg ikke fandt en eneste nitte; samtlige vine var velsmagende og af høj kvalitet. 

Efterfølgende har vi så indgået en samarbejdsaftale og vi har lagt ud med hele 10 forskellige vine 

fra Lind´s fremragende portefølje. Køb – og smag; Kvaliteten er høj! 

 

Gessinger, Zeltingen, Mosel. Sidste skud på stammen er i princippet gammel. Alfred Gessinger har 
i flere end 40 år dyrket sine vinmarker omkring Zeltingen og fremstiller en række fremragende 
vine. Han har overført denne entusiasme til sin datter Sarah, der har overtaget vingården i 2013 
og dermed fortsætter traditionen. 

For flere end 100 år siden tiltrådte Familien Gessinger „Vereinigten Weingutsbesitzern Koblenz“ 
der allerede dengang gik for kvalitet i stedet for mængde. I dag er Gessinger en del af den 
berømte Bernkasteler Ring vinforening, hvis kvalitetsorienterede filosofi afspejles i strenge 
acceptkriterier. 

Gessinger dyrker Riesling og Pinot Noir på deres vinmarker i de stejle skråninger af Zeltinger 
Sonnenuhr, Zeltinger Schlossberg og Zeltinger Himmelreich. De fleste af vores vinstokke trives 
dog på de små, meget solrige terrasser på den berømte Zeltinger Sonnenuhr. 

Sarah Gessinger blev i øvrigt i 2020 kåret som årets vinmager i kategorien ædelsøde vine af 
magasinet Selection :-) 

Rotweiss har hjemtaget 7 forskellige af deres vine (+ enkelte i flere årgange eller størrelser). Vores 
Mosel-program er således i den grad blevet styrket og med hele 8 værdige repræsentanter fra 
Mosel i porteføljen, er vi således godt rustet. 



 

 

Schließlich: 

Lad os glemme Corona for en stund (det går forhåbentligt over før eller siden) og i stedet fokusere 
på at vi trods alt har et liv der skal leves. Det indbefatter en hverdag hvor vin (i min optik) er en 
naturlig ting. Intet er bedre end et glas til at falde ned på, et glas til at hygge med, et glas til 
maden, et glas eller flere til gæsterne, et glas til dig selv (fordi DU har fortjent det) eller et glas blot 
fordi du har lyst.  

Rotweiss er dybt taknemmelig overfor de af vores kunder (eksisterende såvel som nye) der har 
været med til at holde os oven vande og givet os lysten til at arbejde videre under den her 
forbandede krise. I skal hver især vide at uden jer, var det ikke gået. Med adskillige aflysninger af 
vinmesser, vinsmagninger og andre arrangementer, har lige netop jeres ordrer og bestillinger gjort 
at skuden flyder videre – og det glemmer vi aldrig! 

Tak fordi du læste med; Vi glæder os til fremtiden. Må lykke og et godt helbred følge jer hver 

især😊 

PS: Vi har udarbejdet en salgs/prisliste der kan tjene som supplement til webshoppen. Finde den 
på www.rotweiss.dk  

 

Max-Henrik Krause 

Haderslev d. 21. november 2020 

               

 

http://www.rotweiss.dk/

