Pressrelease – juni 2016

260 år med glastillverkning i världsklass
Det äggformade vinglaset från Riedel var helt
revolutionerade när det kom. För första gången
fanns ett vinvänligt glas som behöll aromen och
lyfte fram smakerna. Nu fyller det världsberömda
familjeföretaget 260 år.
När Claus Riedel skapade det som brukar kallas ”världens
första vinglas” var det en kombination av tradition och
passion. Vinkännaren Claus Riedel hade också en gedigen
bakgrund inom glastillverkning som nionde generationen i
familjen Riedel där man producerat glas ända sedan början av
1700-talet. Då, för 260 år sedan, tillverkade det lilla Österrikiska familjeföretaget fönsterglas och knappar.
Produktionen av vinglas började när Claus Riedel skulle bygga
upp företaget igen efter att det hade raserats under andra
världskriget. Tack vare sitt intresse för vin upptäckte han att
vinet smakade mycket bättre när han provade att dricka det ur
en annan form än ur de vanliga raka glasen som var det som
fanns på den tiden. Han experimenterade och kom fram till att
hemligheten låg i den rundade kupan som visade sig ha en unik
förmåga att framhäva vinet. En form som därefter har kopierats
över hela världen. Claus son Georg Riedel tog sedan sin fars
världsberömda idé vidare och började utveckla de druvspecifika
glas som gjort Riedel till ett begrepp bland dagens vinkännare
och sommelierer.
Idag tillverkar företaget ett antal unika glaskupor som har
designats speciellt för att förstärka doft och smak hos individuella druvsorter och typer av vin.
– Min farfar brukade alltid säga att de som dricker vin i ett
glas från Riedel dricker bättre vin, berättar Maximilian Riedel
stolt. Han är elfte generationen och den som nu tagit över det
260-årsjubilerande familjeföretaget.
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När Claus Riedel skapade det som brukar kallas ”världens
första vinglas” var det en kombination av tradition och
passion – något som fortfarande genomsyrar företaget.
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