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e Duitse wijnregio’s zijn prachtig! En om dit onder de aandacht te brengen, heeft het Duits
Wijninstituut verschillende initiatieven. Eén daarvan zijn de Schönste Weinsichten. Op strategische plaatsen staan kenmerkende roestbruine stalen constructies als kunstige aanduiding van
waar je een bijzondere blik in het wijnlandschap geniet. Elk van de 13 Duitse regio’s kreeg in 2012,
2016 en in 2020 zulke locaties toegewezen op basis van een grootschalige stemming.
Alle 39 bekroonde Schönste Weinsichten vormen een mooi doel tijdens een wijntrip. De meesten
kennen wellicht de indrukwekkende panorama’s van de Mosel, maar in alle 13 regio’s vind je unieke en
fraaie vergezichten. Laat ze een leidraad zijn om Duitsland als wijnland te ontdekken. Ze kunnen een
onderdeel vormen van een wandeling, fietstocht of autorit. De locaties, inclusief routebeschrijving,
wandelroutes en geodata zijn terug te vinden op www.duitsewijn.nl/toerisme-evenementen/
mooiste-uitzichten/
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INLEIDING

DUITSLAND STAAT ER
STERK VOOR
Het was een groot genoegen om dit Wijnconcours Duitsland 2020 te organiseren en alle wijnen te beoordelen. Want het gemiddelde niveau van Duitse wijnen ligt hoog en neemt nog
steeds toe. Zo ook de diversiteit van het aanbod. En de beste wijnen zijn ware wereldtoppers. Het kan dus verkeren, want zo’n dertig jaar geleden was het heel anders gesteld met
de Duitse wijnbouw en de kwaliteit van de wijnen. Goede en ook grote wijnen hebben onze
oosterburen altijd voortgebracht, maar de nadruk lag lang op massaproductie van eenvoudige wijn. In de jaren 90 werd Duitsland grootschalig gedwongen om de focus te verleggen
naar kwaliteit en authenticiteit, o.a. vanwege het instorten van de markt voor niet-droge,
goedkope wijnen. En die omslag is succesvol geweest, kunnen we met zekerheid zeggen.
Riesling is weer de onbetwiste koningin van de Duitse wijnbouw, ongeacht of er droge,
lichtzoete of edelzoete wijnen van gemaakt worden. Maar er zijn meer troeven bijgekomen,
met de Burgundersorten (de pinots) voorop. Zeker Duitse Pinot Noir, Spätburgunder, is heel
goed geworden en blijft origineel. En gelukkig behoudt silvaner zijn beste plekken, waar hij
echt prachtige wijnen kan geven.

N

atuurlijk, uitdagingen kent de Duitse wijnbouw ook, van gemiddeld te lage prijzen
op de binnenlandse markt (en sommige
buitenlandse) tot de anti-alcohollobby. Maar de
sterke punten wegen daar meer dan tegenop.
Waarin zit ‘m nou die kracht van de huidige Duitse wijn? De eerste reden wordt hierboven eigenlijk al aangegeven: eind 20e eeuw moest
men gedwongen anders gaan denken; kwaliteitsdenken kwam voorop te staan. En als Duitsers zich toeleggen op kwaliteit, dan produceren
ze meestal superieure dingen, denk maar aan de
auto-industrie. Essentieel was dat de kwaliteit
van de wijngaard weer belangrijker werd dan de
suikerrijpheid van de druif. Terroir boven mostgewicht. Wijngaarden zijn weer in kaart gebracht
en zelfs geclassificeerd, de biologische wijnbouw groeit en groeit, bodems en geologie krij-
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gen veel aandacht – ook op etiketten! Dit draagt
ook bij aan de kwaliteit en authenticiteit; er zijn
gebieden waar druivenplanten nog op hun eigen
wortels staan (Wurzelechte Reben) en hun genetisch materiaal wordt gekoesterd. Doordat er
meer en meer droge wijnen worden gemaakt in
Duitsland – tegenwoordig bijna de helft van de
hele productie –, zeker in het hogere kwaliteitssegment, komen de bijzondere terroirfactoren
ook beter tot uitdrukking in de wijnen. Droge
wijnen maken kan ook steeds beter vanwege
het opwarmende klimaat; de kans op botrytis
neemt af en restsuiker om onrijpe zuren te verhullen is nauwelijks meer nodig. Tot dusver lijkt
de klimaatverandering de Duitse wijnbouw nog
in de kaart te spelen, alhoewel het ook een omslag in denken vereist. Waar men tot nog maar
tien jaar terug vooral aan rijpheid dacht en zo laat

THEMAKOPJE

TEKST: LARS DANIËLS MV

mogelijk wilde oogsten, vraagt men zich nu af
hoe men een expressieve wijn met goede
smaakbalans kan maken op zo min mogelijk alcohol. Vooralsnog en door groeiende ervaring
met warme jaren lukt dat steeds beter, en is het
prima mogelijk met druiven als riesling en spätburgunder. Zo kan Duitsland ook mee in de trend
van wijnen met minder alcohol.
Naast het kwaliteitsdenken en de gunstige natuurlijke voorwaarden voor eigentijdse wijnbouw, is er nog meer dat bijdraagt aan het succes van Duitsland als wijnland. Een belangrijk
pluspunt is het hoogontwikkelde wijnbouwonderwijs, met universiteiten als Geisenheim en
Neustadt en talloze andere scholen. De jongere
generatie wijnboeren is steevast goed opgeleid
en heeft vaak ook de wijnwereld buiten Duitsland gezien. Zij zien toekomst in een leven als

wijnboer, dat steeds vaker als een gaaf beroep
wordt gezien. Tenslotte moet ook de effectieve
wijnpromotie worden benoemd. Het Duits Wijninstituut, in Nederland en België vertegenwoordigd door Alain Jacobs en zijn vrouw Gisela,
heeft in aanvankelijk lastige tijden goede Duitse
wijn stevig op de kaart weten te zetten in ons
land. Ook de krachtige uitstraling van de VDP
(Verband Deutscher Prädikatsweingüter) en andere verenigingen draagt bij. En niet te vergeten
alle goede importeurs in Nederland en België,
die tegenwoordig zo veel goede en bijzondere
Duitse wijnen in hun assortiment hebben en
daardoor belangrijke ambassadeurs zijn. Perswijn bedankt ze voor hun medewerking aan het
Wijnconcours Duitsland 2020, dat dit mooie
boekje heeft opgeleverd. Veel leesplezier.
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INLEIDING

THEMATISCHE INDELING VAN
DIT PERSWIJN SUPPLEMENT
Voor het Perswijn Wijnconcours Duitsland 2020 hebben we besloten meerdere
categorieën samen te stellen, waarvoor importeurs wijnen konden insturen. Deze
categorieën maken de diversiteit van de actuele Duitse wijnbouw goed duidelijk.
Duitsland heeft ook een aantal extra bijzondere wijncategorieën, die bij uitstek
staan voor de kracht en pracht van Duitse wijn. Voor die belangrijkste categorieën
hebben we de beste wijnen onder € 15,00 gescheiden van die van meer dan € 15,00.
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CONCOURS
SEKT
Als er één wijntype de laatste 10 jaar in kwaliteit is gestegen, is het misschien wel Sekt. En
de term Sekt is hier eigenlijk veel te ruim, want
in het geval van de beste wijnen gaat het steevast om wijnen gemaakt volgens de traditionele
methode, met een tweede gisting op fles.

in Duitsland populaire vroeger rijpende mutatie
de ware troeven geworden. Spätburgunder
is qua karakter vaak heel uitgesproken en
origineel, en qua kwaliteit van zeer hoog niveau.
Niet alleen in de duurdere klasse, maar vooral
ook onder de € 15,00. Dat geeft de wijnen een
aantrekkelijk commercieel pluspunt.

DROGE RIESLING
Duitsland heeft een grote traditie als het gaat
om droge(re) Riesling, maar tijdenlang scoorden
vooral zoete Duitse Rieslings hoog in internationale magazines en gidsen. Sinds zo’n 15 jaar
is grote droge Duitse Riesling helemaal terug.
De beste wijnen zijn van absolute wereldklasse,
maar ook de kwaliteit in het heel betaalbare
segment is indrukwekkend hoog.

OVERIGE RODE WIJNEN
In Duitsland is een derde van de totale aanplant
‘blauw’ en die wordt uiteraard vooral gebruikt
voor rode wijnen, afgezien van een beetje rosé
en blanc de noir. Naast spätburgunder is vooral
lemberger kwalitatief interessant, maar de
diversiteit aan blauwe druiven en rode wijnen
is aanzienlijk. En hun niveau neemt alleen maar
toe, mede door de opwarming.

SILVANER EN OVERIG WIT
Alhoewel silvaner qua aanplant aanzienlijk is
teruggelopen in de afgelopen 25 jaren, blijft het
gevoelsmatig de tweede belangrijke witte druif
van Duitsland. In Franken maar ook in Rheinhessen en lokaal elders, kan silvaner prachtige
wijnen geven, van lentewijn die smeekt om
asperges tot serieuze terroirwijn die jaren
meekan. In deze categorie werden ook andere
Duitse specialiteiten als Scheurebe, Kerner en
Müller-Thurgau ingezonden.

LICHTZOETE WITTE WIJNEN
Op overzichten van hun assortiment maken
Duitse wijnproducenten vaak een onderscheid
tussen fruchtsüße Weine en edelsüße Weine.
Dat hebben wij zo’n beetje overgenomen.
Onder lichtzoete wijnen verstaan wij wijnen
met duidelijke restzoet, van Feinherb tot en met
Spätlese (± 10-80 g/l restsuiker). Deze wijnen
hebben geen (duidelijke) botrytistonen.

WITTE BURGUNDER
Onder de noemer witte Burgunder hebben we
wijnen van weiss- en grauburgunder (pinot blanc
en pinot gris) gevangen, maar ook Chardonnay en
cuvées van die variëteiten. Van al deze druivenrassen blijft de aanplant toenemen in Duitsland. En
het kwaliteitsplafond is nog lang niet bereikt.
FRÜH- EN SPÄTBURGUNDER
Na Riesling zijn de wijnen van pinot noir en zijn

(EDEL)ZOETE WIJNEN
Deze wijnen zijn het resultaat van druiven die
deels of helemaal zijn aangetast door botrytis cinerea, de schimmel die edele rotting
kan geven. De indroging en verandering van
inhoudsstoffen die de druiven dan ondergaan,
leggen de basis voor wijnen die bij de meest
bijzondere ter wereld horen, zoals Auslese,
Beerenauslese en Trockenbeerenauslese. Ook
wijn van druiven die in bevroren toestand zijn
geoogst, zonder botrytis, is bijzonder en valt in
deze categorie: Eiswein.
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FACTS&FIGURES
GEMIDDELDE LANGJARIGE PRODUCTIE:

± 9 MILJOEN
HECTOLITER

WIJNGAARDAREAAL:
102.873 hectare
(stand 2018)
AANDEEL AANPLANT:
witte druiven 66,6%
blauwe druiven 33,4%
DRUIVENRASSEN:
1 riesling 23,3%
2 müller-thurgau 11,7%
3 spätburgunder 11,4%
4 dornfelder 7,4%
5 grauburgunder 6,5%
6 weissburgunder 5,4%
7 silvaner 4,6%,
8 portugieser 2,7%
9 kerner 2,4%,
10 trollinger 2,1%
(op voet gevolgd door
chardonnay, lemberger
en schwarzriesling)

WIJNBOUWGEBIEDEN:
1 Rheinhessen 2 Pfalz 3 Baden 4 Württemberg 5 Mosel 6 Franken 7 Nahe 8 Rheingau
9 Saale-Unstrut 10 Ahr 11 Sachsen
12 Mittelrhein 13 Hessische Bergstrasse

KWALITEIT: Landwein,
Qualitätswein, Prädikatswein
PREDIKATEN: Kabinett, Spätlese,
Auslese, Beerenauslese,
Trockenbeerenauslese, Eiswein
CLASSIFICATIE VDP: Gutswein,
Ortswein, Erste Lage, Grosse Lage
SMAAKTYPEN: trocken, halbtrocken,
feinherb, lieblich, süß
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BODEM EN GEOLOGIE:
zeer gevarieerd, bekende
voorbeelden: Mittelmosel
& leisteen, Midden-Nahe &
porfier, Rheingau &
kwartsiet en fylliet,
Rheinhessen-Roter Hang &
Rotliegendes, Pfalz-Mittelhaardt & bontzandsteen,
Baden-Kaiserstuhl &
vulkanisch gesteente,
Centraal-Franken &
Muschelkalk

&

KLIMAAT:
overgangsgebied
tussen gematigd
zeeklimaat (Cfb;
grofweg het
westelijke deel van
Duitsland) en
gematigd landklimaat
(Dfb; grofweg het
oostelijke deel van
Duitsland)
KLIMAATDATA JAARGEMIDDELDEN 2009-2019:
Ahr:
temperatuur 11oC,
neerslag 642 mm,
zonuren 2037
Mosel:
temperatuur 11,2oC,
neerslag 708 mm,
zonuren 1617
Rheinhessen:
temperatuur 11,6oC,
neerslag 531 mm,
zonuren 2031
Pfalz:
temperatuur 11,5oC,
neerslag 560 mm,
zonuren 1986
Württemberg:
temperatuur 11,3oC,
neerslag 703 mm,
zonuren 1738
Baden:
temperatuur 11,6oC,
neerslag 628 mm,
zonuren 1954
Franken:
temperatuur 10,3oC,
neerslag 584 mm,
zonuren 1787

SEKT WORDT
SERIEUS

W

einig wijnen zijn feestelijker dan
mousserende wijnen. Duitsers
vinden dat ook en zijn ’s werelds
grootste liefhebbers. Maar liefst 14% van alle
wijn die bij onze oosterburen wordt gedronken
heeft bubbels. Maar alhoewel Duitsland veel
champagne, crémant, cava en spumante
importeert, is het merendeel technisch goed
gemaakte, goedkope Sekt. Die wordt gemaakt
van druiven die van (ver) buiten Duitsland
kunnen komen, en de tweede gisting die de
mousse geeft vindt doorgaans plaats in grote
tanks (méthode Charmat). Meestal is dit soort
Sekt niet droog, maar Extra Trocken (12-17 g/l
suiker), Trocken (17-32 g/l suiker) of Halbtrocken
(32-50 g/l suiker). Dat geldt vaak ook nog voor
Deutscher Sekt, waarvoor de druiven of basiswijn uit Duitsland moeten komen. De betere
mousserende wijnen zijn Sekten uit een
bepaald wijnbouwgebied (Sekt. b.A.), waaronder ook de zogenaamde Winzersekt valt. Die
worden gemaakt volgens de traditionele
methode – tweede gisting én rijping op fles
– en zijn bijna altijd droog tot zeer droog van
smaak, dus brut, extra brut of zelfs brut nature.
En het is deze categorie wijnen, waartoe we ook

SEKT

crémant rekenen, die de laatste tien jaar enorm
veel beter en interessanter is geworden, ondanks verschillende meningen over regels en
voorwaarden. Feit is dat Duitsland eindelijk zijn
eigen mousserende wijn serieus neemt. Steeds
meer producenten leggen zich vooral of uitsluitend toe op de productie van hoogwaardige
mousserende wijnen, gemaakt volgens de
méthode traditionnelle, naar voorbeeld van
champagne. Men beseft dat Duitsland de
druivenrassen én de klimatologische voorwaarden heeft voor hoge kwaliteit, maar dat de focus
wel al in de wijngaarden moet beginnen. Ook de
vinificatie van de basiswijnen krijgt meer aandacht, onder andere door gebruik van groot en
klein hout naast RVS. Beetje bij beetje doet
reservewijn zijn intrede in de assemblage en de
voor hoge kwaliteit en complexiteit essentiële
rijping met de gisten in de fles wordt gemiddeld
langer. Tenslotte zien we dat de dosage verandert (minder vaak gebruikt men daarvoor (edel)
zoete wijn) en minder wordt (de wijnen worden
droger). Toonaangevend zijn producenten als Von
Buhl, maar ook nieuwkomers als Griesel en
Krack bewijzen dat goede Sekt mee kan komen
met champagne.
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WINNAAR
SEKT

SEKT
Als er één wijntype de laatste 10 jaar in
kwaliteit is gestegen, is het misschien wel
Sekt. En de term Sekt is hier eigenlijk veel
te ruim, want in het geval van de beste
wijnen gaat het steevast om wijnen
gemaakt volgens de traditionele methode,
met een tweede gisting op fles.
GRIESEL & COMPAGNIE,
GRANDE CUVÉE ZERO DOSAGE 2015
producent: Griesel & Compagnie

W

IN N A A R

herkomst: Hessische Bergstrasse
proefnotitie: grapefruit, brioche, fijne toast,
hoog niveau / zuiver, zuren, druk, grote lengte
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verkrijgbaar bij: Winterberg Wijnen, € 32,50
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Met twee wijnen in de top drie mag Griesel zich een
mooie winnaar noemen van onze sektproeverij. Vóór
cracks als Von Buhl en Krack, eveneens toppers op
sektgebied. Sekthuis Griesel & Compagnie is een investering van de familie Streit van het huis Schloss
Schönberg. Zij stelden de dertigjarige Niko Brandner
aan als bedrijfsleider en wijnmaker. Brander kon in
2013 starten met de productie van sekt in het gebouw van het voormalige Staatsweingut in Bensheim. Voor het maken van de sekt beschikt hij over
7,5 hectare eigen wijngaarden. Hij kreeg de tijd om te
investeren in de wijnen. De website van Griesel is
daarover heel duidelijk: ‘Tijd is een geschenk. Sekt
maken vergt geduld... Wij wachten.’ Zo is het. Deze
prachtige, ongedoseerde sekt wordt naar het voorbeeld van grote champagnes gemaakt op basis van
pinot noir, chardonnay en meunier en hij rijpt meer
dan drie jaar op de lie op fles. Prachtig.

TWEEDE EN DERDE PLAATS
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REICHSRAT VON BUHL,
RÉSERVE BRUT, PFALZ
producent:
Reichsrat von Buhl
herkomst: Pfalz
proefnotitie: zuiver, bitter
citrusfruit, toast, brioche en
brandy / mooi vol en
krachtig, maar heel verfijnd,
lang
verkrijgbaar bij:

De mousserende wijnen van Reichsrat von Buhl
zijn zo’n beetje een vaste waarde in dit soort proeverijen. Altijd goed, altijd bij de beste. Hopelijk blijft
dat zo, nu chef de cave Mathieu Kauffmann is vertrokken. Zijn beleid om te investeren in reservewijnen en lange flesrijping riep binnen het bedrijf te
veel weerstand op. Duitsland staat niet bekend als
het land van het snelle geld, maar het geduld van
sommige investeerders kan ook opraken. Dit is
een mooi voorbeeld van een bijzondere blend, opgebouwd uit veel verschillende bouwstenen – zo
krijg je complexiteit. Reservewijnen zijn daarbij een
belangrijk onderdeel, wijnen die lang op de lie hebben gerijpt, deels op hout, deels op rvs. Hij bestaat
voor tweederde uit weissburgunder, van hout en
rvs en eenderde chardonnay, eveneens van hout
en rvs. Een meesterlijke compositie, en nog betaalbaar ook.
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Dan gaan we weer terug naar Griesel, met de
Blanc de Blancs. Minder duur en minder complex
dan de Grande Cuvée, maar altijd nog een bijzondere sekt. Niko Brandner is van oorsprong bankier,
maar besloot op 25-jarige leeftijd zijn hart te volgen
en een wijnopleiding te doen. Zijn training volgde
hij in Oostenrijk en Duitsland. Zijn leermeester was
Volker Raumland, een van de eerste goede sektmakers van Duitsland, een inspiratie voor velen.
Brander beschikt voor het maken van de sekt over
7,5 hectare eigen wijngaarden. In feite deelt hij de
wijngaarden met investeerder Schloss Schönberg.
De wijnen worden gemaakt met ‘minimale interventie’, onder andere door spontane vergisting.
Deze Blanc de Blancs is een blend van chardonnay
en weissburgunder, gegist en gerijpt op gebruikt
hout en rvs. Evenals de andere wijnen spontaan
vergist. De wijn ondergaat een tweede rijping op
fles van zo’n 20 maanden.

D

Les Généreux, € 19,95
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GRIESEL & COMPAGNIE,
BLANC DE BLANCS BRUT 2017
producent: Griesel & Compagnie
herkomst: Hessische
Bergstrasse
proefnotitie: citrusfruit, fijne
toast, brioche / mooi intens,
rijk, complex, lang, erg goed
verkrijgbaar bij: Vinsekt
(Antwerpen), € 19,60
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EERVOLLE VERMELDINGEN
SEKT
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KRACK,

BARTH,

BLANC DE NOIR BRUT 2015

ULTRA BRUT NATURE 2013

producent: Krack

producent: Barth

herkomst: Pfalz

herkomst: Rheingau

proefnotitie: fijn, appel, toast,

proefnotitie: gerijpt, rode

hazelnoten, breed, peer / mooi

appel, toast, brioche / heel

rijp en zacht, fijne mousse,

zachte mousse, fijne bitters,

goede zuren, lang

droog, bijzonder

verkrijgbaar bij: Vinsekt

verkrijgbaar bij: Vinsekt

(Antwerpen), € 22,50

(Antwerpen), € 31,50

WINNAAR

DROGE RIESLING TOT E 15,-

DROGE RIESLING
Duitsland heeft een grote traditie als het
gaat om droge(re) Riesling, maar tijdenlang
scoorden vooral zoete Duitse Rieslings hoog
in internationale magazines en gidsen.
Sinds zo’n vijftien jaar is grote droge Duitse
Riesling helemaal terug. De beste wijnen
zijn van absolute wereldklasse, maar ook
de kwaliteit in het heel betaalbare segment
is indrukwekkend hoog.
HANS WIRSCHING, IPHÖFER TROCKEN 2018
producent: Weingut Hans Wirsching
herkomst: Iphofen, Franken
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proefnotitie: koel, citrus, gele appel, licht kruidig / fijne
balans, zoet, zuur, bitter, schoon en verfijnd

U

D

Franken, en zeker het oostelijk deel van het wijnbouwgebied langs de rivier Main, was lange tijd aan
de koele kant voor de relatief laat rijpende riesling.
Silvaner is er mede daarom van oudsher dé variëteit.
Maar het klimaat warmt op. En nu al, maar zeker in
de toekomst, is het koelere, continentale klimaat van
oostelijk Franken, in combinatie met zijn koele kleirijke mergelbodems (Keuper) en hogere liggingen,
steeds gunstiger voor riesling. Het bekendste dorp is
Iphofen, met prachtig gelegen wijngaarden op de
voetheuvels van het Steigerwald. Hans Wirsching is
hier nog steeds een toonaangevende producent.
Onze winnaar is een zogenaamde Ortswein, dorpswijn dus, afkomstig uit diverse wijngaarden van Iphofen. Door de levendige zuren is de wijn heerlijk opwekkend, maar hij heeft ook een diepgang en lengte
die je niet veel tegenkomt voor zo’n prijs. En als een
Franke Rieslings uit Saar en van de Rode Hang aftroeft, weet je dat ie goed is.
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verkrijgbaar bij: Lekker Sapje, € 13,95
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PETER LAUER,
AYLER FASS 25 2019
producent: Weingut
Peter Lauer
herkomst: Ayl, Mosel (Saar)
proefnotitie: prachtig, groen
fruit, jasmijn, gember, fijn en
spannend / fijne textuur, balans,
heel naturel en verfijnd

‘Dit is zó getypeerd Saar,’ riep men uit tijdens de
finaleproeverij. Dat is deze prachtwijn van Peter
Lauer, een van Duitslands topproducenten van
Riesling, inderdaad. Wat is dan zo typisch Saar? De
wijn is licht en koel, tegelijk een beetje speels,
maar heeft toch een serieuze ondertoon en verbazingwekkende lengte. En er is dat wat we zo graag
mineraliteit willen noemen, ook al komt het niet
direct van de blauwgrijze leisteen waarop de riesling staat. Vat 25 is Lauers meest hoogwaardige
droge Ortswein. Voor de gisting werden hele trossen geperst en geen gisten toegevoegd. Na drie
maanden resulteerde dat in een wijn met 12,44%
alcohol, 3,5 g/l restsuiker en 5,9 g/l zuren. Hij is nu
al heerlijk, maar nog piepjong. Houd een paar flessen over voor de komende jaren, is ons advies.

verkrijgbaar bij: Winterberg
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Stefan Raddeck kijkt vanuit zijn wijnmakerij uit op
een jaloersmakend bezit: zijn wijngaarden op de wereldberoemde Roter Hang. Met percelen in Pettenthal, Hipping, Heiligenbaum en Orbel, is hij een grote meneer. En hij maakt er heel goede wijnen, die
eigenlijk wat onderschat worden. Dat heeft voor ons
een fijn voordeel: de wijnen zijn heel betaalbaar voor
wijnen met zo’n hoogwaardige herkomst. De Roter
Hang ontleent zijn naam aan de rode bodems van
de imposante helling tussen Nackenheim en Nierstein, het resultaat van afzettingen van ijzerrijk kleisteen en vooral zandsteen uit het vroege Perm (300260 miljoen jaar geleden). Het rode gesteente geeft
Rieslings met aroma’s van kruidige veldbloemen en
rode appels en zijn ze rokerig en mineralig, met ronde zuren. Dat alles is duidelijk terug te vinden in
deze dorpswijn van Raddeck, winnaar van een welverdiende bronzen plak.

D

Wijnen, € 14,95
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RADDECK, EDITION 2 HÜGEL
NIERSTEINER ROTER HANG
2018
producent: Weingut Raddeck
herkomst: Nierstein,
Rheinhessen
proefnotitie: zuiver, rode appel,
aangenaam / sappig, licht
kruidig, mooie textuur, heerlijk
verkrijgbaar bij: Karakter
Wijnimport, prijscategorie 6

EERVOLLE VERMELDINGEN

DROGE RIESLING TOT E 15,-

SCHWARZTRAUBER,

GRANS-FASSIAN, SCHIEFER

ESELSHAUT EDITION

TROCKEN 2018

PAPILLON PREMIUM 2018

producent: Weingut Grans-

producent: Weingut

Fassian

Schwarztrauber

herkomst: Mosel

herkomst: Mußbacher

proefnotitie: fris, echt Mosel,

Eselshaut, Pfalz

perzik, citrus, leisteen / lekker

proefnotitie: getypeerd,

sappig en fruitig, goede zuren,

grapefruit, abrikoos, pétrole /

balans

intens, rijk maar fris, duidelijke

verkrijgbaar bij: Albert Heijn,

zuren, goed

€ 9,99

verkrijgbaar bij: Victory Wines,
€ 14,-

WITTMANN, 100 HÜGEL

SCHENK, HANDWERK

TROCKEN 2019

MARSBERG TROCKEN 2019

producent: Weingut Wittmann

producent: Weingut Schenk

herkomst: Rheinhessen

herkomst: Randersackerer

proefnotitie: zuiver, groene

Marsberg, Franken

appel, perzik, stijlvol / veel sap,

proefnotitie: bloemen, rijpe

fris, goede zuren, piepklein

appel, grapefruit / heerlijk sappig

zoetje

en elegant, verleiding, fijne

verkrijgbaar bij: Pallas Wines,

zuren

prijscategorie 6

verkrijgbaar bij: HY Sixty
Seven, € 11,95
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EERVOLLE VERMELDINGEN
DROGE RIESLING TOT E 15,GUT HERMANNSBERG, JUST

FRANK BROHL, HEARTBREAK

RIESLING! 2018

TROCKEN 2017

producent: Gut Hermannsberg

producent: Weingut Frank Brohl

herkomst: Nahe

herkomst: Mosel

proefnotitie: zuiver, appel,

proefnotitie: citrus, perzik,

perzik, energiek / sappig, licht

warme stenen / lekker intens,

kruidig, aantrekkelijk

zoetzuur, tintelend

verkrijgbaar bij: Okhuysen,

verkrijgbaar bij: Horizon/Ovino,

€ 14,20

prijscategorie 6

VON WINNING 2018

ACHAM-MAGIN,

producent: Weingut von

MÄUSHÖHLE 2018

Winning

producent: Weingut Acham-

herkomst: Pfalz

Magin

proefnotitie: groene appel,

herkomst: Deidesheimer

grapefruit, fris, licht / fruitig,

Mäushöhle, Pfalz

mooie stijl, zuren, fijn zoetje

proefnotitie: zoete bloemen,

verkrijgbaar bij: Vinites,

abrikoos, ananas / breed, maar

prijscategorie 6

niet zwaar, kruidig, fijne zuren
verkrijgbaar bij: Dokter Maler,
€ 12,70
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DROGE DUITSE RIESLING

DROGE DUITSE
RIESLING:
ABSOLUTE
WELTKLASSE!

W

eltklasse, een woord waar Duitsers dol
op zijn. Vaak wordt het gebruikt om de
prestaties van die Mannschaft, hun
nationale voetbalelftal, te duiden. Maar meer en
consequenter slaat het op hun droge Rieslings. Die
waren eind negentiende, begin twintigste eeuw
ook al befaamd, maar we kunnen vol overtuiging
stellen dat ze nog nooit zo goed zijn geweest als nu.
En dat zien de producenten gelukkig ook terug in de
prijzen die ze kunnen vragen voor hun wijnen. Heel
goede droge Duitse Rieslings, veelal aangeboden
als Grosses Gewächs, gaan voor meer dan €
50,- over de plank, de meest gewilde zijn schier
onbetaalbaar – en lastig verkrijgbaar – geworden.
Die luxe was tot 2000 eigenlijk alleen voor edelzoete wijnen weggelegd.
De redenen van de enorme kwaliteit zijn
legio. Allereerst is riesling een zeer hoogwaardige
druif, met een sterke, unieke persoonlijkheid. Hij
is in Duitsland als nergens anders op zijn plek.
Dat merk je aan de enorme intensiteit, complexiteit en lengte van zijn beste droge wijnen op vaak
niet meer dan 13% alcohol. Terecht worden vaak
de zuren van Riesling geroemd, maar het is het
volledige extract dat de wijnen zo bijzonder en

groots maakt. Dat ‘perfect op zijn plek zijn’ merk
je ook aan het feit dat riesling in Duitsland
eigenlijk ondanks zijn sterke eigen karakter ook
weergaloos zijn herkomst kan uitdrukken in zijn
wijnen. Tijdens het proeven maakten we dat
weer meerdere malen mee, en riepen proevers
uit hoe geweldig getypeerd ‘Saar’ – een bepaalde
Riesling – was, of hoe duidelijk het was dat een
andere Riesling van kalkrijke bodems kwam.
Grote droge Duitse Riesling kan tegenwoordig
werkelijk uit bijna alle wijnbouwgebieden komen.
De finale Droge Riesling ≥ € 15,- bewees
alles dat hierboven over de kwaliteiten van droge
Duitse Riesling is opgeschreven. En het moet
dan ook gezegd worden dat het bepalen van een
winnaar en de nummers twee en drie haast
onmogelijk was. Letterlijk alle elf finalewijnen
hadden kunnen winnen, omdat het allemaal grote
wijnen zijn. Uiteindelijk ging de zege naar de
magnifieke Kupfergrube GG 2016 van Gut
Hermannsberg uit het hart van de Nahe, waar
riesling op het vulkanische stollingsgesteente
melafier staat. Maar net zo goed had de winnaar
van rode leisteen, basalt of kalk(mergel) kunnen
komen. Allemaal absolute Weltklasse!
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Duitsland heeft een grote traditie als het
gaat om droge(re) Riesling, maar tijdenlang
scoorden vooral zoete Duitse Rieslings hoog
in internationale magazines en gidsen.
Sinds zo’n vijftien jaar is grote droge Duitse
Riesling helemaal terug. De beste wijnen
zijn van absolute wereldklasse, maar ook de
kwaliteit in het heel betaalbare segment is
indrukwekkend hoog.
GUT HERMANNSBERG,
KUPFERGRUBE GROSSES GEWÄCHS 2016
producent: Gut Hermannsberg
herkomst: Schlossböckelheimer Kupfergrube, Nahe
proefnotitie: citrus, perzik, fijn bloemig en kruidig, rokerig /
prachtig intens, slank, precies, grote lengte
verkrijgbaar bij: Okhuysen, € 57,50

Zoals gezegd, hadden alle elf finalewijnen kunnen
winnen; het was een finale van zeer hoog niveau. De
winnaar, Kupfergrube Grosses Gewächs 2016, is een
witte wijn van wereldklasse. Zijn herkomst is uniek.
De wijngaard ligt op de plek waar tot begin twintigste
eeuw koper werd gewonnen, een plek die met
enorm veel mensenarbeid tot stand kwam. De bodem bestaat uit verweerd materiaal van het onderliggende vulkanische stollingsgesteente melafier. Het
bleek topterroir te zijn dat de Rieslings uniek karakter
geeft, met grapefruit, rokerigheid en rijpe zuren,
slank maar heel intens. Het Grosses Gewächs wordt
spontaan vergist, rijpt langer dan vele andere GG’s op
de gisten en 2016 werd pas in 2018 uitgeleverd. Het
is een filosofische en kwalitatieve keuze van wijnmaker Karsten Peter, die past bij deze wijn, omdat hij
gebaat is bij tijd. Kupfergrube GG 2016 bewijst ook
dat Gut Hermannsberg, een voormalig Duits staatswijngoed, definitief terug is aan de Duitse top.

18

TWEEDE EN DERDE PLAATS

IT

0

D

U

DE PLAA
EE
T

S

TW

DROGE RIESLING BOVEN E 15,-

SLA N D 20

2

PHILIPP KUHN, SAUMAGEN
GROSSES GEWÄCHS 2018
producent: Weingut Philipp
Kuhn
herkomst: Kallstadter
Saumagen, Pfalz
proefnotitie: rijp citrusfruit,
ananas, kruidig en krachtig / zeer
intens, prachtige zuren, grote
lengte
verkrijgbaar bij: Winterberg

Deze tweede plaats, weliswaar volkomen verdiend, was enigszins verrassend. Philipp Kuhn, die
al vele prijzen heeft gewonnen, bracht pas in 2014
voor het eerst een individuele wijn uit Saumagen
uit. Saumagen is een beroemde Einzellage in de
Pfalz, die zijn naam deelt met het eveneens beroemde gerecht van gevulde varkensmaag, dat
voormalig bondskanselier Helmut Kohl, afkomstig
uit de Pfalz, zo graag zijn internationale gasten liet
voorzetten. Of er een verband is, weet men nog
niet eenduidig. Zeker is dat de wijngaard met zijn
bodems van terra fusca (bruine, kalkrijke grond) op
de massieve kalksteen geweldige wijnen kan
voortbrengen, die heel lang meekunnen. Ook op
het ideale ‘drinkraam’ van deze wijn is het dus nog
wachten. Maar eigenlijk is deze topwijn spotgoedkoop en zou deels wegleggen geen uitdaging moeten zijn. Tel uw zegeningen, met zo’n wijn.
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Ondanks dat deze wijn ‘slechts’ als derde eindigde,
durven wij ronduit te stellen dat dit een van de grote wijnen van Duitsland is. Alles is hier bijzonder en
van het hoogste niveau. De wijngaard Prälat, ingepakt tussen de rode rotsen van Ürzig en Erden, is
een unieke wijngaard en een van de beste van
Duitsland. Niet alleen voor edelzoete wijnen, maar
ook voor droge Rieslings, zoals Ernie Loosen al
even bewijst. Ook het etiket is markant en inmiddels beroemd, met de proostende abt. Ernie’s
Riesling GG Réserve Alte Reben komt van écht
oude rieslingplanten (100+ jaar), die op hun eigen
wortels staan, hetgeen nog kan op het arme leisteen van Mosel. Wat die planten geven, is onwaarschijnlijk intens en tegelijkertijd genuanceerd, een
droge Riesling die verfijning en kracht op weergaloze wijze combineert. Een essentiële terroirwijn:
een grote Riesling die nergens anders gemaakt
kan worden.

D

Wijnen, € 33,95
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DR. LOOSEN, ERDENER
PRÄLAT GROSSES GEWÄCHS
RÉSERVE ALTE REBEN 2014
producent: Weingut Dr. Loosen
herkomst: Erdener Prälat, Mosel
proefnotitie: nog ingetogen,
abrikoos, licht aards, bijzonder /
jong, enorm intens, prachtige
balans, grote lengte
verkrijgbaar bij: Karakter
Wijnimport, prijscategorie 10
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EERVOLLE VERMELDINGEN
DROGE RIESLING BOVEN E 15,ÖKONOMIERAT REBHOLZ,

CLEMENS BUSCH,

IM SONNENSCHEIN

MARIENBURG ROTHENPFAD

GANZ HORN

GROSSES GEWÄCHS 2018

GROSSES GEWÄCHS 2017

producent: Weingut

producent: Ökonomierat Rebholz

Clemens Busch

herkomst: Siebeldingen

herkomst: Pündericher

Im Sonnenschein, Pfalz

Marienburg, Mosel

proefnotitie: rijp geel fruit, licht

proefnotitie: perzik, rode appel,

kruidig, warme stenen,

venkelzaad, diepgang / prachtig,

voornaam / rond, prachtige

intens, mooi kruidig, zilt, zeer

vulling en balans, enorme lengte

lang

verkrijgbaar bij:

verkrijgbaar bij:

Résidence Wijnen, € 69,-

Les Généreux, € 32,30

EVA FRICKE,

PETER JAKOB KÜHN,

KRONE 2016, RHEINGAU

HALLGARTENER

producent: Weingut Eva Fricke

HENDELBERG TROCKEN 2018

herkomst: Lorcher Krone,

producent: Weingut

Rheingau

Peter Jakob Kühn

proefnotitie: ontwikkeling, geel

herkomst: Hallgartener

fruit, kweepeer, kracht / prachtig

Hendelberg, Rheingau

extract, grote intensiteit en

proefnotitie: rijp citrusfruit,

lengte, klasse

toast, bourgondisch, bijzonder /

verkrijgbaar bij:

complex en rijp, maar mineraal

Karakter Wijnimport,

en fris, grote lengte

prijscategorie 10

verkrijgbaar bij:
De Wijntherapeut,
prijscategorie 8
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EERVOLLE VERMELDINGEN

DROGE RIESLING BOVEN E 15,-

REICHSRAT VON BUHL,

KRUGER-RUMPF,

PECHSTEIN

IM PITTERBERG

GROSSES GEWÄCHS 2017

GROSSES GEWÄCHS 2018

producent: Weingut

producent: Weingut

Reichsrat von Buhl

Kruger-Rumpf

herkomst: Forster Pechstein,

herkomst: Münster-Sarmsheimer

Pfalz

Im Pitterberg, Nahe

proefnotitie: compact, nog

proefnotitie: perzik, rijpe

gesloten, citrus, rokerig /

grapefruit, licht kruidig, mooi rijp

piepjong, prachtige structuur,

/ zacht, zoutig, fraaie bitters,

zuren, bitters, grote lengte

brede zuren, lang

verkrijgbaar bij:

verkrijgbaar bij:

Les Généreux, € 49,95

Karakter Wijnimport,
prijscategorie 9

DR. LOOSEN,

BÜRGERSPITAL, STEIN-HARFE

ÜRZIGER WÜRZGARTEN

GROSSES GEWÄCHS 2017

GROSSES GEWÄCHS

producent: Weingut Bürgerspital

ALTE REBEN 2017

herkomst: Würzburger

producent: Weingut Dr. Loosen

Stein-Harfe, Franken

herkomst: Ürziger Würzgarten,

proefnotitie: bloemig, zoete

Mosel

nectarine, meloen, licht kruidig /

proefnotitie: elegant, licht

heel fijn, zoet fruitig, goede

kruidig, rode appel, piepjong /

zuren, fijne balans

heerlijk fruit, pikante zuren,

verkrijgbaar bij: Dokter Maler,

balans, lang

€ 28,95

verkrijgbaar bij:
Karakter Wijnimport,
prijscategorie 8
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SILVANER EN
OVERIG WIT
Alhoewel silvaner qua aanplant aanzienlijk is
teruggelopen in de afgelopen 25 jaren, blijft
het gevoelsmatig de tweede belangrijke witte
druif van Duitsland. In Franken maar ook in
Rheinhessen en lokaal elders, kan silvaner
prachtige wijnen geven, van lentewijn die
smeekt om asperges tot serieuze terroirwijn
die jaren meekan. In deze categorie werden
ook andere Duitse specialiteiten als Scheurebe, Kerner en Müller-Thurgau ingezonden.
SCHLOSS SOMMERHAUSEN,

W
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SILVANER STEINBACH ALTTENBERG 1172 GG 2017
producent: Schloss Sommerhausen
herkomst: Sommerhäuser Alttenberg 1172, Franken
proefnotitie: krachtig, vanille, rokerig, abrikozen, complex /
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machtig en breed, intens, mollig, goede zuren
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verkrijgbaar bij: Benier Global Wines, prijscategorie 8

Over mooie wijngaarden gesproken... In het wijngebied Franken staat silvaner aangeplant op wijngaarden met de status van Grosse Lage. En dat helpt
natuurlijk. Dat komt omdat de streek de silvaner als
zijn ‘icoondruif’ ziet. Schloss Sommerhausen, onder
leiding van Martin Steinmann, heeft een lange geschiedenis. Steinmann stamt uit een familie die het
bedrijf, opgericht in 1435, in 1537 overnam. Hij is dus
de vijftiende generatie. Er is een specialiteit in sekt
en in bijzondere druiven, zoals blauer silvaner, bukett-traube en gelber orleans. Maar hoe je het ook
wendt of keert, deze bijzondere Silvaner van een heel
bijzondere wijngaard is en blijft de topwijn van dit
wijndomein. Dit Grosses Gewächs is dan ook de
trots van Schloss Sommerhausen.
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MICHAEL FRÖHLICH,
AM LUMPEN 1655 GG 2018
producent: Michael Fröhlich
herkomst: Eschendorf Am
Lumpen 1655, Franken
proefnotitie: gele
pruimen, peer,
abrikozen / weelderig
en opwekkend, fijne
zuren, subtiel
verkrijgbaar bij:

Geen toeval natuurlijk, maar ook deze wijn is afkomstig van een Grosse Lage in Franken. Zelfs van
een iets bekendere wijngaard, de Eschendorf Am
Lumpen 1655, in de wijngaard Lump. Het wijngoed van Michael Fröhlich bevindt zich in Eschendorf. En Eschendorf is synoniem met Lump. Alles
staat hier in het teken van deze bijzondere wijngaard. Zoals de website vermeldt: ‘Es muss nicht
alles Lump sein. Aber ohne Lump ist alles nichts.’
De steile wijngaard Lump omgeeft het dorp aan
vrijwel alle kanten. Daardoor warmt het als in een
trechter, mede door de zuidelijke ligging in het hart
van de wijngaard, sterk op. Dat maakt de warme
delen van de wijngaard heel geschikt voor het laten
rijpen van riesling. Maar op andere plekken gedijt
de silvaner zeer goed, met veel karakter. Dat vinden we terug in deze mooie witte wijn in een droge
stijl.
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Hoewel Franken de silvaner tot z’n icoondruif heeft
benoemd, en hem zich daarom ook een beetje
heeft toegeëigend, worden er buiten Franken tegenwoordig ook steeds meer goede Silvaners gemaakt. Laat ze het daar maar niet horen. Rheinhessen doet het op dat vlak heel goed, maar ook in de
Pfalz, ten noorden van de Elzas, vinden we mooie
exemplaren. Weingut Porzelt vinden we daar aan
de Zuidelijke Weinstraße, in Klingenmünster, een
dorp dat is omgeven door het Pfälzer Wald en wijngaarden. Het Pfälzer Wald en het Haardtgebergte
schermen de streek af tegen regen en koude winden uit het westen. Dat zorgt voor een zacht klimaat, waarin we ook vijgen, kiwi’s en zelfs citrusbomen tegenkomen. De Silvaner van een
kalkhoudende ondergrond, Muschelkalk, krijgt hier
dan ook een uitgesproken krachtig en rijp karakter.
Een heerlijk glas, puur en verleidelijk.

D

Vinimporto, € 29,95
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PORZELT SILVANER
MUSCHELKALK 2017
producent: Porzelt
herkomst: Pfalz
proefnotitie: abrikozen en rijpe
perzik, bloemen / weelderig en
sappig, kruidig, goede zuren,
kracht
verkrijgbaar bij: Artisan Wines,
€ 17,25
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EERVOLLE VERMELDINGEN
SILVANER EN OVERIG WIT
WELTNER, RÖDELSEE

WITTMANN,

SYLVANER TROCKEN 2018

SILVANER TROCKEN 2019

producent: Weltner

producent: Wittmann

herkomst: Rödelsee, Franken

herkomst: Rheinhessen

proefnotitie: bloemen, rijpe

proefnotitie: goudreinet, peer,

appel, groene peper / mild en

citrus en peper / zeer zuiver en

rijp, fijne zuren, mondvullend,

levendig, perfecte zuren, balans,

lekker

hoog niveau

verkrijgbaar bij:

verkrijgbaar bij: Pallas Wines,

Winterberg Wijnen, € 12,50

prijscategorie 7

WALDEMAR BRAUN,

BICKEL-STUMPF,

QUINTESSENZ

JOHANNISBERG

SILVANER TROCKEN 2018

THÜNGERSHEIM SCHEUREBE

producent: Waldemar Braun

TROCKEN 2017

herkomst: Franken

producent: Bickel-Stumpf

proefnotitie: peer, breed,

herkomst: Thüngersheimer

kruidig, pepertje, bloemen / rijp

Johannisberg, Franken

en intens, veel zuren, diepgang,

proefnotitie: bloemig en

lang

kruidig, groen fruit, peper / fris,

verkrijgbaar bij: Vinimporto,

sappig, lekkere vulling, klasse

€ 22,75

verkrijgbaar bij: Victory Wines,
€ 19,-
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DIE BURGUNDERSORTEN

DIE BURGUNDERSORTEN,
DUITSLANDS
NIEUWE TROEVEN

H

oe goed Duitse Riesling ook is, het is
goed dat Duitsland het tegenwoordig niet
alleen maar van één druivenras hoeft te
hebben. De belangrijkste relatief recente troeven
worden de Burgundersorten genoemd, een Duits
verzamelbegrip voor druivenrassen van de
pinotfamilie. Dan gaat het over spätburgunder
(pinot noir), frühburgunder (pinot précoce),
grauburgunder (pinot gris) en weißburgunder
(pinot blanc), maar ook om chardonnay, schwarzriesling (pinot meunier) en zelfs auxerrois.
Vooral Baden is van oudsher Burgunderland,
maar ook Rheinhessen en de Pfalz hebben
inmiddels een grote aanplant.
‘Nieuw’ is in dezen overigens eigenlijk wat
dubieus. Want de belangrijkste van de
Burgundersorten, spätburgunder (11.762 ha in
2018), werd volgens de overlevering al in 884
door koning Karel III de Dikke in Zuid-Duitsland
aangeplant. En aan de Ahr staat hij al minstens
sinds 1650.
Het succes van Spätburgunder heeft meerdere
gronden. Allereerst zijn de klimaten van diverse
Duitse wijnbouwgebieden perfect. Daarbij komt
dat de prijzen van de wijnen heel competitief zijn.
Wat ook bijdraagt, is zijn originaliteit. In Duitsland

staat pinot noir lang niet altijd op kalkrijke kleibodems, zoals in zijn bakermat Bourgogne, waarmee een vergelijking meteen mank gaat.
Spätburgunder van leisteen, zandsteen of
vulkanisch gesteente, zoals uit Ahr,
Assmannshausen, westelijk Franken of de
Kaiserstuhl, is van nature anders van karakter dan
rode Bourgogne. Bovendien spelen selecties en
vooral klonen een grote rol in Duitsland. De
diversiteit aan plantmateriaal is vaak behoorlijk;
de planten vormen kleinere en grotere trossen,
maar ook compacte en lossere. Dat soort verschillen hebben effect op de wijnen.
Onder de witte Burgundersorten is grauburgunder tegenwoordig met 6.713 ha nog populairder
dan weißburgunder met 5.540 ha. De beste
Duitse Grauburgunder is niet te rijk noch zoet,
maar Bourgondisch – door gepast houtgebruik
– en droog. Weißburgunder kan ook geweldig zijn
–sappig met goede zuren en soms verbazingwekkende kracht en lengte –, mits de druif op de
juiste plek staat. Meestal zijn dat wat diepere,
kalkrijke bodems, waar hij genoeg water vindt en
niet te veel stress heeft. Chardonnay tenslotte
wordt ook steeds meer aangeplant en is volgens
ons nóg een troef voor de toekomst.
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Onder de noemer witte Burgunder hebben
we wijnen van weiss- en grauburgunder
(pinot blanc en pinot gris) gevangen, maar
ook Chardonnay en cuvées van die variëteiten. Van al deze druivenrassen blijft de
aanplant toenemen in Duitsland – en het
kwaliteitsplafond is nog lang niet bereikt.
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WEISSBURGUNDER TROCKEN 2018
producent: Weingut Battenfeld-Spanier
herkomst: Rheinhessen
proefnotitie: rijp, peer en perzik, kruidig / spannend en
sappig, goede zuren, mooi droog
verkrijgbaar bij: De Bruijn Wijnkopers, € 12,95

Pinot blanc, in Duitsland Weissburgunder of Weisser
Burgunder geheten, kan vrij gemakkelijk lekkere wijnen geven, met sappig appel- en perenfruit en aangename zuren. Maar om er iets bijzonders van te maken, moeten de planten op de juiste plek staan én
moet de wijnmaker precies weten wat ie doet. Hans
Oliver Spanier, eigenaar en wijnmaker van Battenfeld-Spanier, weet dat en precies slaat op vrijwel niemand’s werk beter dan op zijn werk. Deze Gutswein
komt uit wijngaarden met kalkhoudende bodems in
het koele Zellertal, quasi op de grens van Rheinhessen en de Pfalz. Het was jaren terug een gebied waar
niemand dacht kwaliteitswijn van het hoogste niveau
te kunnen maken. Nu denken velen daar anders over,
Hans Oliver Spanier voorop. De wijn is loepzuiver en
heerlijk sappig, maar heeft door zijn zuren ook de nodige spanning, die hem de klasse geeft om onze verdiende winnaar te zijn.
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EMIL BAUER & SÖHNE,
WEISSER BURGUNDER
2018
producent: Weingut
Emil Bauer & Söhne
herkomst: Pfalz
proefnotitie: witte
nectarine, perzik en rijpe

Weingut Emil Bauer is gevestigd in Nussdorf in de
zuidelijke Pfalz, net boven Landau. Het heeft naam
gemaakt met goede, betaalbare wijnen van een
flinke diversiteit aan druivenrassen. Maar wellicht
meer nog dankzij etiketten met gewaagde teksten
als ‘No sex, drugs or rock’n roll just Riesling for me,
thanks!’. Of wat dacht u van: ‘Sex ist schön. Sauvignon Blanc hab Ich öfter.’ Dat soort trendy marketing mag allemaal niet afleiden van de kwaliteit van
de wijnen, die gewoon prima is. Deze Weisser Burgunder uit het goede en productieve jaar 2018 is
onze overtuigende runner-up. Naast peer is er perzik in de geur en in de smaak is de wijn sappig en
opwekkend, met milde zuren en onverwachte
kracht.

peer / sappig en opwekkend, milde zuren, krachtig
verkrijgbaar bij:
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Als het om Burgundersorten gaat, lijkt er weinig
maat te staan op Matthias Gaul. Zijn Pinots Noirs
horen bij de betere van Duitsland, zijn Pinot Gris St.
Stephan is spannend, origineel en heel goed. En
als je zo’n Chardonnay kunt maken voor zo’n prijs,
heb je veel in je mars. Maar het is niet alleen de
hand van Matthias Gaul die deze Chardonnay zo
goed maakt. Ook het relatief koele klimaat en de
arme, stenige kalkbodems van Asselheim en omstreken, in het noorden van de Pfalz, zijn belangrijk.
Je proeft aan het rijpe fruit, de goede zuren en de
structuur van deze wijn dat chardonnay hier op zijn
plek is. Deze wijn is niet alleen onze nummer drie
in deze categorie, maar ook nog maar eens een
bewijs dat Chardonnay grote potentie heeft in
Duitsland.
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MATTHIAS GAUL,
CHARDONNAY
ASSELHEIM 2018
producent: Weingut
Matthias Gaul
herkomst: Asselheim, Pfalz
proefnotitie: rijk maar fris,
getypeerd, citrusfruit, toast
/ sappig, mooie structuur,
goede zuren, knap
verkrijgbaar bij: Victory
Wines, € 14,-
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EERVOLLE VERMELDINGEN
WITTE BURGUNDERS TOT € 15,THÖRLE,

FRIEDRICH BECKER,

GRAUBURGUNDER 2019

GRAUER BURGUNDER

producent: Weingut Thörle

GUTSWEIN 2018

herkomst: Rheinhessen

producent: Weingut

proefnotitie: druivig, breed,

Friedrich Becker

rijpe peer, vlierbloesem / mild en

herkomst: Pfalz

sappig, mooi droog, fijne zuren

proefnotitie: lichtroze; kruiden

verkrijgbaar bij: Les Généreux,

en perzik, meloen, rijpe appel /

€ 12,20

bijzonder, droog, krachtig en
eigenzinnig, nature
verkrijgbaar bij: Winterberg
Wijnen, € 11,95

FUSSER, DEIDESHEIMER

ALTES SCHLÖSSCHEN,

WEISSBURGUNDER 2018

CHARDONNAY 1000

producent: Weingut Fußer

TROCKEN 2019

herkomst: Deidesheim, Pfalz

producent: Weingut

proefnotitie: breed, verleidelijk,

Altes Schlösschen

bloemen, kruidig, perzik /

herkomst: Pfalz

spannend en sappig, goede

proefnotitie: ingetogen, peer

zuren, milde finale

en citrus, rokerig / rijp en sappig,

verkrijgbaar bij: Nederwijnen,

milde zuren, rond, botertje

prijscategorie 6

verkrijgbaar bij: Wielinga,
prijscategorie 5
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WITTE
BURGUNDERS
Onder de noemer witte Burgunder hebben
we wijnen van weiss- en grauburgunder
(pinot blanc en pinot gris) gevangen, maar
ook Chardonnay en cuvées van die variëteiten. Van al deze druivenrassen blijft de
aanplant toenemen in Duitsland. En het
kwaliteitsplafond is nog lang niet bereikt.
MARTIN WASSMER,
WEISSER BURGUNDER SCHLATTER
MALTESERGARTEN 2018
producent: Martin Waßmer
herkomst: Schlatter Maltesergarten, Baden
proefnotitie: honing, rijpe peer, verleidelijk / breed, boterig,
verkrijgbaar bij: Wijnimport J. Bart, prijscategorie 7

U

D

Het is veelzeggend dat bij de witte Burgunders de
wijnen van weisser burgunder boven komen drijven.
Op de een of andere manier past deze druif kennelijk
heel goed bij de Duitse ondergronden en het gematigde klimaat. Maar wat deze druif ook voor heeft, is
dat hij heel karaktervolle wijnen oplevert. Niets ten
nadele van pinot gris (grauburgunder) of chardonnay,
maar dat zijn druiven die hier weliswaar commerciële, maar toch ook wat minder spannende wijnen opleveren. In de finale kozen we uiteindelijk voor deze
heerlijke Schlatter Maltesergarten als winnaar. De
wijn van Rebholz heeft wel meer diepgang en concentratie, maar uiteindelijk gaf in de blinde proeverij
de heerlijke drinkbaarheid van deze wijn de doorslag.
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ÖKONOMIERAT REBHOLZ, IM
SONNENSCHEIN
WEISSBURGUNDER GG 2017
producent: Ökonomierat
Rebholz
herkomst: Siebeldingen Im
Sonnenschein, Pfalz
proefnotitie: geweldig, rokerig,

Echt zo’n Duitse naam... Duitsers zijn dol op titels,
waarvan Herr Doktor natuurlijk de meest voorkomenende is. Ökonomierat is specialer. Een Ökonomierat heeft als taak de vorst van een land te adviseren over economische vraagstukken. Als we
onszelf adviseren over economische vraagstukken,
dan zouden we deze wijn, gezien zijn prijs, misschien niet kopen. Maar dat is een vergissing, want
dan mis je toch wel iets heel bijzonders. De kalkhoudende ondergrond van Sonnenschein, ontstaan door schelpafzettingen in het Trias, zorgen
voor een ideale plek voor burgunders. Het is dan
ook niet voor niets een Grosse Lage van de VDP,
met een helling tussen de 5 en 20% en een hoogte
van rond de 200 meter.

breed, vanille, perzik / weelderig
en rijp, zuren, lengte, diepgang
verkrijgbaar bij:
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De jonge Sebastian Erbeldinger liep onder andere
stage bij Rebholz voor hij bij het eigen familiebedrijf
een wijnlijn onder eigen naam mocht opzetten.
Weingut Sebastian & Ralf Erbeldinger Bastianshauser Hof heeft een lange traditie, maar Sebastian
koos hierin zijn eigen weg. Het bracht hem in 2019
de titel ‘Jungwinzer des Jahres’. Bijzonder aan deze
wijn is dat het een blend is van twee druiven, chardonnay en weissburgunder. Overigens zijn jongere
jaren, zoals 2019, gemaakt op basis van chardonnay,
dus hangt het ook van de jaargang af wat voor druif
of druiven voor deze wijn gekozen worden. Hij komt
van Heiligkreuz in Bechtheim, een mooie lösshoudende zuidhelling en wordt opgevoed als een mooie
bourgogne, met rijping op vat.
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Résidence Wijnen, € 66,-
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SEBASTIAN ERBELDINGER,
HEILIGKREUZ
CUVÉE BLANC 2017
producent: Sebastian
Erbeldinger
herkomst: Rheinhessen
proefnotitie: peer, gele
pruimen, rokerig, noten /
prachtig vanille, rijk en
weelderig, veel diepgang
verkrijgbaar bij: 24Wines,
€ 25,-
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EERVOLLE VERMELDINGEN

WITTE BURGUNDERS BOVEN € 15,-

KRANZ, KALMIT

SCHLÖR, OBERER FIRST

WEISSBURGUNDER GG 2018

WEISSBURGUNDER GG 2017

producent: Kranz

producent: Schlör

herkomst: Ilbesheimer Kalmit,

herkomst: Reicholzheimer First,

Pfalz

Baden

proefnotitie: rijk en breed,

proefnotitie: krachtig, toast,

bourgondisch, peer, kruidig,

vanille, bourgondisch, ruim hout

meloen / weelderig en rijp,

/ veel zuren en reserve,

spanning, goede zuren, lang

diepgang, breed, krachtig

verkrijgbaar bij:

verkrijgbaar bij:

Winterberg Wijnen, € 29,95

De Wijntherapeut, € 28,80

KARL H. JOHNER,

MATTHIAS GAUL,

WEIßER BURGUNDER

ST. STEPHAN

SJ 2017

PINOT GRIS 2016

producent: Karl H. Johner

producent: Matthias Gaul

herkomst: Baden

herkomst: Pfalz

proefnotitie: breed en intens,

proefnotitie: echt gris,

bourgondisch, rokerig / krachtig,

abrikozen, noten, sherry, aards /

jeugdig, mooie zuren, diepgang

wauw, intens, fruit, enorme

verkrijgbaar bij: Tire Bouchon,

zuren, grote lengte

prijscategorie 9

verkrijgbaar bij: Victory Wines,
€ 45,-
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FRÜH- EN
SPÄTBURGUNDER
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Na Riesling zijn de wijnen van pinot noir en
zijn in Duitsland populaire vroeger rijpende
mutatie de ware troeven geworden. Spätburgunder is qua karakter vaak heel uitgesproken en origineel, en qua kwaliteit van
zeer hoog niveau. Niet alleen in de duurdere
klasse, maar vooral ook onder de € 15,-.
Dat geeft de wijnen een aantrekkelijk
commercieel pluspunt.
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producent: Matthias Gaul
herkomst: Asselheim, Pfalz
proefnotitie: rood fruit, kruidig, zoethout / zacht, elegant,
mooi droog
verkrijgbaar bij: Victory Wines, prijscategorie 6

De meeste producenten kiezen ervoor hun wijnen
als Spätburgunder op de markt te brengen. Als je
hem Pinot Noir noemt, dan kun je als wijndrinker een
meer Bourgondische stijl verwachten, als het goed
is. Deze wijn is knap in meerdere opzichten. Hij komt
van hellingen in de Pfalz met een sterk kalkhoudend
karakter, die de wijnen een mooie spanning geven.
Ook de hoogte, tot zo’n 300 meter, speelt een rol.
Bovendien bevinden de wijngaarden zich in het wat
koelere, noordelijke deel van de Pfalz. Voor de rijping
worden barriques uit de Bourgogne gebruikt – geheel
in stijl dus. Vooral heel knap is dat je voor deze prijs
zo’n mooie Pinot Noir kunt maken, onder het motto
van Gaul: ‘Just Pinot’. Dit is een Ortswein, een gemeentewijn dus, samengesteld uit druiven van meerdere wijngaarden in Asselheim. Een heerlijke, uitgebalanceerde Pinot, wat ons betreft petje af!
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ZIEREISEN, SPÄTBURGUNDER
TSCHUPPEN 2016
producent: Ziereisen
herkomst: Baden
proefnotitie: kersen, bramen,
heel puur, mineralig / goed fruit,
duidelijke grip, erg goede lengte
verkrijgbaar bij: Winterberg
Wijnen, € 13,50
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Dat is toch wel echt talent. Sebastian Erbeldinger
kwamen we ook al tegen bij de witte Burgunders
als een van de prijswinnaars. Ook hier springt de
gunstige verhouding tussen prijs en plezier in het
oog. Op het wijngoed van zijn ouders heeft Sebastian nu zijn eigen lijn van wijnen. Deze jonge wijnmaker heeft ook oog voor traditie. In de familie
wordt de voornaam ‘Sebastian’ om de andere generatie gegeven. Zijn grootvader heette zo, en zijn
over-over-grootvader eveneens. Deze was de stichter van het wijngoed van de familie, in 1899, wat
de jonge Sebastian tot de naam inspireerde. Hij is
een van de jonge, talentvolle wijnmakers van
Rheinhessen, een streek die altijd wat onder de
radar is gebleven, maar de afgelopen jaren steeds
meer in opkomst is met goede wijnen. En dat is
mede dankzij wijnmakers als Sebastian.
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De zuidelijke wijnstreek Baden is voor Duitsland
een van dé plekken voor de aanplant van Spätburgunder. Het klimaat zorgt voor de krachtige,
bourgondische stijl van deze wijnen. Edeltraud en
Hanspeter Ziereisen richtten dit wijngoed op in
1991. Dus geen familiebedrijf, maar een dynamisch
koppel, dat een wijngoed van 21 hectare wist op te
zetten. De wijnen hebben een uniek, individueel
karakter, onder andere door een spontane vergisting van alle wijnen van het domein. In de kelder is
het ‘hands off’; er vinden zo min mogelijk interventies plaats. Een deel van de wijnen wordt bij botteling zelfs niet gefilterd. Dat geldt ook voor deze
‘Tschuppen’, die bijna twee jaar rijpt op gebruikte
vaten. Een heerlijk glas rood, inmiddels iets gerijpt.
Gelukkig zit hij onder een schroefdop, zodat hij nog
altijd perfect in conditie is.

D

IT

0

D

U

DE PLAA
EE
T

S

TW

FRÜH- EN SPÄTBURGUNDER TOT € 15,-

SLA N D 20

2

SEBASTIAN ERBELDINGER,
SPÄTBURGUNDER ‘1899’
2016
producent: Sebastian
Erbeldinger
herkomst: Rheinhessen
proefnotitie: bramen, kruidig,
goede concentratie / zoet fruit,
genoeg zuren, rijpe tannine,
smaakvol
verkrijgbaar bij: 24Wines,
€ 14,25
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FRÜH- EN SPÄTBURGUNDER TOT € 15,STEPP, PINOT NOIR 2018

WEINHAUS FRANZ HAHN,

producent: Stepp

SPÄTBURGUNDER

herkomst: Pfalz

SPÄTLESE TROCKEN 2017

proefnotitie: frambozen, cassis,

producent: Weinhaus Franz

kruidig / recht door zee,

Hahn

smaakvol, elegant

herkomst: Pfalz

verkrijgbaar bij: Karakter

proefnotitie: cassis, rode

Wijnimport, prijscategorie 5

kersen, licht kruidig, direct / vol,
rulle tannine, rustiek
verkrijgbaar bij: Vinée by BT,
prijscategorie 6

VON DER MARK-WALTER,

WEINGUT BURGGARTEN,

SPÄTBURGUNDER 2018

BLANC DE NOIR 2019

producent: Von der Mark-Walter

producent: Weingut Burggarten

herkomst: Baden

herkomst: Ahr

proefnotitie: kersen, zoethout,

proefnotitie: krachtig, intens,

peper / kruidig, warm, toch fris,

noten, abrikozen / vol en rijp,

elegant

goede zuren, fijn milddroog

verkrijgbaar bij: Les Généreux,

verkrijgbaar bij:

€ 9,95

Horizon Wines/Ovino,
prijscategorie 6
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FRÜH- EN
SPÄTBURGUNDER
Na Riesling zijn de wijnen van pinot noir en
zijn in Duitsland populaire vroeger rijpende
mutatie de ware troeven geworden. Spät
burgunder is qua karakter vaak heel uitgesproken en origineel, en kwalitatief van zeer
hoog niveau. Niet alleen in de duurdere
klasse, maar vooral ook onder de € 15,-.
Dat geeft de wijnen een aantrekkelijk
commercieel pluspunt.
MEYER-NÄKEL, PFARRWINGERT SPÄTBURGUNDER
GROSSES GEWÄCHS 2016
producent: Weingut Meyer-Näkel
herkomst: Dernauer Pfarrwingert, Ahr

W

IN N A A R

proefnotitie: rood fruit, rokerig en kruidig, warm, complex /
prachtig intens, heel verfijnd, goede tannine, lang

U
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Het is en blijft een van de mooiste routes om het Ahrdal te benaderen: op de A61 neem je de afslag naar
Altenahr, verlaat de 257 bij Schönberg, richting Dernau.
Als het bos wijkt, zie je ineens het grandioze dal. En
vanaf de parkeerplaats kijk je naar Dernau’s mooiste en
beste wijngaard: de Pfarrwingert. Die zou nooit zo bekend zijn geworden als die nu is, zonder Meyer-Näkel.
Vader Werner heeft Spätburgunder uit Dernau (en Ahr)
stevig op de kaart gezet. En tegenwoordig zorgen zijn
dochters Meike en Dörte ervoor dat de wijnen alleen
maar beter, vooral verfijnder, worden. Alhoewel hun
Kräuterberg GG ook veel lof oogst, blijft Pfarrwingert
GG hun signature wine, in Spätburgunder maar ook als
Frühburgunder. Ondanks stevige concurrentie was
deze Spätburgunder onze unanieme winnaar, om zijn
vanzelfsprekende klasse én geweldige typiciteit. Grosses Kino!, zouden de Duitsers zeggen.
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BERNHARD KOCH,
PINOT NOIR RÉSERVE
ALTE REBEN HE 2015
producent: Weingut
Bernhard Koch
herkomst: Hainfeld, Pfalz
proefnotitie: compact, rijpe
kersen, zoethout, kruidige
houttoon / mooi fruit, vulling,
tannine en zuren, lang
verkrijgbaar bij:
Winterberg Wijnen, € 32,50
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Winnaar in de categorie Früh- en Spätburgunder <
€ 15,-, tevens prijs met zijn Chardonnay Asselheim
(zie Witte Burgunders < € 15,-): het tekent de klasse van Weingut Matthias Gaul. Ook in de Bundesliga van Duitse Pinot Noir kan Gaul, door het Duitse
wijntijdschrift Vinum al eens betiteld als ‘King of
Pinot’, meer dan goed meekomen. Deze Pinot Noir
S komt van zanderige leembodems met een gering
kalkgehalte, die de wijn een intens maar zacht
mondgevoel geven. Dat 2015 een groot jaar was
voor Spätburgunder wordt ook duidelijk in deze
wijn. Bovendien komt hij nu perfect op dronk. Wat
wilt u nog meer voor een prijs waarvoor je nog net
goede Bourgogne Rouge tout court kunt kopen?
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Weingut Bernhard Koch is gevestigd in de zuidelijke
Pfalz, in Hainfeld om precies te zijn. Hoewel Bernhard en zijn zoon Alexander ook Riesling en Rieslaner maken, ligt de nadruk op Weiß- en Grauburgunder, Chardonnay en Spätburgunder. Die wordt
steevast Pinot Noir genoemd hier, ongetwijfeld als
eerbetoon aan de Bourgogne. Bernhard Koch is al
tijden lid van Forum Pfalz, dat in 1993 werd opgericht als Barrique Forum Pfalz en in 2019 het voorvoegsel dat verwijst naar het kleine houten vat van
Frans eiken liet vallen. Desalniettemin spelen barriques voor de opvoeding van Kochs Pinots Noirs nog
steeds een beduidende rol en dat merk je ook in
deze Pinot Noir Réserve Alte Reben 2015. De wijn
heeft zo’n goede natuurlijke inhoud, met kleur, tannine en zuren, dat het hout met gemak nog beter zal
worden verwerkt de komende jaren. De wijn is nu al
heerlijk, maar over een paar jaar zal deze grote Duitse Pinot Noir al zijn glorie stralen.
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MATTHIAS GAUL,
PINOT NOIR S 2015
producent: Weingut
Matthias Gaul
herkomst: Asselheim, Pfalz
proefnotitie: voornaam, rood
fruit, kruidig, opgevoed / erg
mooi, kruidig, zacht maar
intens
verkrijgbaar bij:
Victory Wines, € 26,-
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FRÜH- EN SPÄTBURGUNDER BOVEN € 15,THÖRLE, HÖLLE

SCHLÖR, OBERER FIRST

SPÄTBURGUNDER 2017

SPÄTBURGUNDER

producent: Weingut Thörle

GROSSES GEWÄCHS 2016

herkomst: Saulheimer Hölle,

producent: Weingut Schlör

Rheinhessen

herkomst: Reicholzheimer First,

proefnotitie: frambozen,

Baden

kersen, zoethout, verfijnd,

proefnotitie: frambozen,

compact / krachtig maar elegant,

kersen, compact, bloemig en

goede tannine, zuren, lang

kruidig / veel fruit, fijne tannine,

verkrijgbaar bij: Les Généreux,

genoeg zuren, aantrekkelijk

€ 39,95

verkrijgbaar bij: Dokter Maler,
€ 39,80

KARL H. JOHNER,

FRANZ KELLER,

BISCHOFFINGER STEINBUCK

OBERBERGENER BASSGEIGE

PINOT NOIR 2013

SPÄTBURGUNDER 2018

producent: Weingut Karl H.

producent: Weingut Franz Keller

Johner

herkomst: Oberbergener

herkomst: Bischoffinger

Bassgeige, Baden

Steinbuck, Baden

proefnotitie: bramen, kersen,

proefnotitie: heerlijk hout en

rokerig, mooi / mooi puur, fijn

fruit, aardbeien, kersen / elegant

fruit, goede grip en lengte

en intens, mooie tannine,

verkrijgbaar bij: Pallas Wines,

diepgang

prijscategorie 8

verkrijgbaar bij: Tire Bouchon,
prijscategorie 9
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FRÜH- EN SPÄTBURGUNDER BOVEN € 15,FREIHERR VON

J. NEUS, PARES

GLEICHENSTEIN,

SPÄTBURGUNDER

BARON PHILIPP

GROSSES GEWÄCHS 2017

SPÄTBURGUNDER 2010

producent: Weingut J. Neus

producent: Freiherr von

herkomst: Ingelheimer

Gleichenstein

Pares, Rheinhessen

herkomst: Oberrotweiler

proefnotitie: kersen,

Eichberg, Baden

specerijen, fijn aards,

proefnotitie: mooi ontwikkeld,

getypeerd / intens maar

bosgrond, fijn kruidig, tabak,

elegant, fijne tannine, eigen

kersen, rokerig / intens, mooie

stijl

rijping, krachtig en lang

verkrijgbaar bij: Winterberg

verkrijgbaar bij: JR Wijn, € 45,-

Wijnen, € 42,50

MEYER-NÄKEL, SILBERBERG

ERWIN RISKE,

SPÄTBURGUNDER

DERNAUER HARDTBERG

GROSSES GEWÄCHS 2016

FRÜHBURGUNDER

producent: Weingut

TROCKEN 2018

Meyer-Näkel

producent: Weingut

herkomst: Ahrweiler Silberberg,

Erwin Riske

Ahr

herkomst: Dernauer

proefnotitie: zoetzure kersen,

Hardtberg, Ahr

kruidig, verfijnd en getypeerd /

proefnotitie: transparant,

mooi intens, goed fruit, mooie

kersen, kruiden en specerijen,

tannine, veel spanning en lengte

bosbodem / compact,

verkrijgbaar bij: Dokter Maler,

opgevoed, behoorlijk intens

€ 39,80

en lang
verkrijgbaar bij: Vinites,
prijscategorie 9
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OVERIGE RODE WIJNEN

OVERIGE
RODE WIJNEN
In Duitsland is een derde van de totale
aanplant ‘blauw’ en die wordt uiteraard
vooral gebruikt voor rode wijnen, afgezien
van een beetje rosé en blanc de noir. Naast
spätburgunder is vooral lemberger kwalitatief interessant, maar de diversiteit aan
blauwe druiven en rode wijnen is aanzienlijk. En hun niveau neemt alleen maar toe,
mede door de opwarming.
SCHLÖR, REICHOLZHEIMER FIRST
SCHWARZRIESLING R 2017

W

IN N A A R

producent: Weingut Schlör
herkomst: Reicholzheimer First, Baden

verkrijgbaar bij: De Wijntherapeut, € 30,04

U

D

rokerig / fijn fruitig, intens, mooie zuren, slank maar lang

IT

0

proefnotitie: kersen, blauwe bessen, koffie, bosbodem en
SLA N D 20

2

Het blijft (ons) een raadsel waarom pinot meunier in
delen van Duitsland schwarzriesling wordt genoemd.
Want over die variëteit gaat het, pinot meunier, die we
vooral kennen uit Champagne. De druif heeft in ieder
geval niets met riesling te maken. Zijn andere naam in
Duitsland, müllerrebe, is logischer, want die verwijst
net als zijn Franse naam naar ‘molenaar’. Dat komt
door het feit dat de onderzijde van het blad van de variëteit sterk behaard is, als ware die met meel bestoven. Enfin, schwarzriesling staat in Duitsland vooral in
Württemberg aangeplant, maar ook in dat aparte stukje Baden dat Tauberfranken heet. Weingut Schlör, gevestigd in Reicholzheim, aan het riviertje de Tauber,
maakt er geweldige wijn van, iets slanker dan Spätburgunder, maar intens, fijn fruitig en met opmerkelijke
lengte. Een bijzonder goede én originele rode wijn,
een waardige winnaar van deze brede categorie.
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40

ZEHE-CLAUSS,

NELLES,

MC EDITION FIRST CLAUSS

FRÜHBURGUNDER

LEMBERGER 2016

MADELEINE 2017

producent: Weingut

producent: Weingut Nelles

Zehe-Clauss

1479

herkomst: Laubenheimer

herkomst: Ahr

Edelmann, Rheinhessen

proefnotitie: intens, zure

proefnotitie: rood fruit, puur,

kersen, pikant, peperig / lekker

licht aards, tabak / rijp, zacht,

fruit, fris, zacht, klein groen

smaakvol, goede balans

randje

verkrijgbaar bij:

verkrijgbaar bij:

Wijnkoperij van Bilsen, € 16,70

Wijnder Import, € 22,50

GIES-DÜPPEL,

AUGUST ZIEGLER,

GANS ROT 2017

SANKT LAURENT 2017

producent: Weingut Gies-

producent: Weingut

Düppel

August Ziegler

herkomst: Pfalz

herkomst: Pfalz

proefnotitie: zwarte bessen,

proefnotitie: bosbessen,

cassis, peper, kruidig hout /

kersen, licht aards en kruidig /

goed fruit, goede zuren, ruwe

zoetzuur fruit, lekker sappig,

tannine

genoeg grip

verkrijgbaar bij:

verkrijgbaar bij: Tire Bouchon,

De Wijntherapeut, € 14,31

prijscategorie 5

(EDEL)ZOETE WITTE WIJNEN

(EDEL)ZOETE
WITTE WIJNEN,
UNIEK DUITS
ERFGOED

U

heeft het fabelachtige verhaal waarschijnlijk wel eens gehoord, zeker indien u
Schloss Johannisberg heeft bezocht en
het beeld van de Spätlesereiter heeft bewonderd.
Deze bode kwam veel te laat om de monniken
van Johannisberg de toestemming van hun abt
om te gaan oogsten te overhandigen. Inmiddels
waren vele druiven aangetast door de schimmel
die we nu kennen als botrytis cinerea en aan het
indrogen. De wijn die de monniken desalniettemin maakten was naar verluidt voortreffelijk en zo
werden de edelzoete wijnen geboren. Of dit echt
gebeurd is, doet er niet toe, noch dat de
Rheingau de zegeningen van botrytis mogelijk
anderhalve eeuw later dan Tokaj heeft ontdekt.
Feit is dat zoete witte wijnen, vooral van riesling
maar ook van silvaner en later van rieslaner bijvoorbeeld, tot het Duitse wijnerfgoed behoren.
En niet alleen botrytiswijnen, maar ook lichtzoete
wijnen, zoals Feinherb en in het bijzonder Kabinett. Die naam is afgeleid van de historische
schatkamer (Das Cabinet) van Kloster Eberbach,
een ander bolwerk van de Duitse wijngeschiedenis, waarin de kostbaarste wijnen werden bewaard. Kabi, zoals de wijn tegenwoordig liefko-

zend wordt genoemd, is een ultiem Duits
wijntype, met een gering alcoholpercentage, fijne
fruitzoetigheid en spannende zuren. Hij laat riesling misschien wel net zo uitblinken als Grosses
Gewächs of Trockenbeerenauslese. Met de toenemende suikerrijpheid van de druiven nemen
ook de predicaten toe. Na Kabinett komt Spätlese, waarin doorgaans botrytis ook nog nauwelijks
een rol speelt. Vanaf Auslese vaak wel, zeker in
hoge Auslese die dikwijls wordt aangeduid met
drie sterren of een goudkleurige capsule draagt.
Van helemaal verschrompelde druiven maakt
men Beerenauslese (BA) of Trockenbeerenauslese (TBA), wijnen met weinig alcohol (5,5-6,5%),
heel veel restsuiker (tot wel 350 g/l), maar ook
heel veel zuren (10-13 g/l) en enorm extract. TBA’s
zijn de meest exclusieve en duurste wijnen van
Duitsland en eentje staat zelfs in de top 10 van
duurste ‘gangbare’ wijnen ter wereld. En tenslotte is er nog Eiswein, die tegenwoordig door de
warmere winters steeds zeldzamer wordt. Omdat de druiven niet door botrytis zijn aangetast en
in bevroren toestand worden geoogst, is Eiswein
een zeer intens en uniek samenspel van vers
fruitzoet en enorme zuren.

41

WINNAAR

LICHTZOETE WITTE WIJNEN

LICHTZOETE
WITTE WIJNEN
Op overzichten van hun assortiment maken
Duitse wijnproducenten vaak een onderscheid
tussen fruchtsüße Weine en edelsüße Weine.
Dat hebben wij zo’n beetje overgenomen.
Onder lichtzoete wijnen verstaan wij wijnen
met duidelijk restzoet, van Feinherb tot en
met Spätlese (± 10-80 g/l restsuiker). Deze
wijnen hebben geen (duidelijke) botrytistonen.
CLEMENS BUSCH, MARIENBURG RIESLING SPÄTLESE

W
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GOLDKAPSEL 2018
producent: Weingut Clemens Busch
herkomst: Pündericher Marienburg, Mosel
proefnotitie: compact, amandelspijs, citroensabayon,

D
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gember / goddelijk lekker, perfecte balans van zoet en zuur,
SLA N D 20
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grote lengte
verkrijgbaar bij: Les Généreux, € 31,25

Dit was de meest overtuigende winnaar van een categorie. Want deze ‘hoge’ Spätlese van de biodynamisch
werkende topproducent Clemens Busch is absoluut
briljant. Clemens Busch staat bekend als een van de
wijnboeren die droge(re) Moselriesling naar het hoogste niveau heeft gebracht. Maar ook het zoete werk
beheerst hij meesterlijk. Deze Spätlese stamt uit de
steile wijngaard onder het voormalige Augustijnenklooster Marienburg. 10% botrytis, heel schoon en
subtiel waarneembaar, geeft de wijn extra diepgang
en rijkdom, en maakt dat hij zijn gouden capsule meer
dan verdient. Dit is Spätlese van het hoogste, fijnste
niveau, zoals alleen de beste wijngaarden, goede jaren
en de allerbeste producenten die kunnen voortbrengen. Dat zoiets weelderigs en verfijnds van druiven
kan worden gemaakt! Als of Dionysos hoogstpersoonlijk de druiven heeft gezegend.
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VAN VOLXEM, ROTSCHIEFER

KOWËRICH,

RIESLING KABINETT 2018

FÜR TRÄUMER UND HELDEN

producent: Weingut Van Volxem

RIESLING SPÄTLESE 2017

herkomst: Mosel (Saar)

producent: Weingut

proefnotitie: rokerig en breed,

Nikolaus Köwerich

grapefruit, kruiden / mooi zacht

herkomst: Mosel

en rijp, mild, licht zoetje, mooie

proefnotitie: citroentaart,

balans

abrikozenjam, licht kruidig,

verkrijgbaar bij:

gember / spannend zoetzuur,

Wijnimport J. Bart, € 16,75

flink intens, goed
verkrijgbaar bij: Wielinga,
prijscategorie 7

K. H. SCHNEIDER, RIESLING

JOHANNES FISCHER -

FELSENBERG SPÄTLESE 2017

BOCKSTEINHOF,

producent: Weingut

OCKFENER BOCKSTEIN

K. H. Schneider

RIESLING KABINETT 2018

herkomst: Schlossböckelheimer

producent: Weingut

Felsenberg, Nahe

Johannes Fischer - Bocksteinhof

proefnotitie: rijp, ananas,

herkomst: Mosel (Saar)

honing, walnoten / vol, mooi

proefnotitie: groen fruit,

zoet, genoeg zuren, rijke stijl

acaciahoning, gras / fijne smaak,

verkrijgbaar bij: Lekker Sapje,

zoetzuur, goed gedaan

€ 26,75

verkrijgbaar bij: Vino Amore,
€ 11,95
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EDELZOETE
WIJNEN
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Deze wijnen zijn het resultaat van druiven
die deels of helemaal zijn aangetast door
botrytis cinerea, de schimmel die edele
rotting kan geven. De indroging en verandering van inhoudsstoffen die de druiven dan
ondergaan, leggen de basis voor wijnen die
bij de meest bijzondere ter wereld horen,
zoals Auslese, Beerenauslese en Trockenbeerenauslese. Ook wijn van druiven die in
bevroren toestand zijn geoogst, zonder
botrytis, is bijzonder en valt in deze categorie: Eiswein.
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BEERENAUSLESE 2015
producent: Reichsrat von Buhl
herkomst: Forster Ungeheuer, Pfalz
proefnotitie: enorm geconcentreerd, honing, marmelade /
rijk, zeer intens, prachtig zoet, mooie zuren
verkrijgbaar bij: Les Généreux, € 66,65 (halfje)

Reichsrat von Buhl kennen we van voortreffelijke
mousserende wijnen – zie de categorie sekt. Maar
het is ook een bedrijf waar bijzondere stille wijnen
worden gemaakt en deze edelzoete wijn is daar een
mooi voorbeeld van. De wijngaard in Forst waar hij
vandaan komt, Ungeheuer –letterlijk monster in het
Nederlands– is een Grosse Lage van de VDP. Haar
wijnen waren favorieten van rijkskanselier Von Bismarck, die het ‘monsterlijke karakter’ graag mocht.
Von Buhl is eigenaar van een van de beste percelen
in deze 29 hectare grote grand cru. Men maakt er
natuurlijk een mooie droge Riesling GG, maar ook
prachtig zoet. Zoals deze Beerenauslese met een
enorme concentratie van zoet én zuren. Heerlijk.
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BATTENFELD SPANIER,
FRAUENBERG RIESLING
AUSLESE 2015
producent: Battenfeld Spanier
herkomst: Rheinhessen
proefnotitie: gebakken ananas,
marmelade, licht kruidig,
gember, vol maar precies /
prachtig intens, rijk zoetzuur,

Een trapje ‘lager’ op de Duitse wijnpiramide vinden
we de Auslese. Voor deze wijnen geldt dat het suikergehalte lager is dan van Beerenauslese. Afhankelijk van de streek moet de wijn een minimaal
suikergehalte hebben van 83-100 graden Oechsle,
de Duitse maat voor de suikerrijpheid. Dat is nogal
ruim, en dat betekent ook dat Auslese kan worden
gemaakt in veel verschillende stijlen. Vroeger was
dat eigenlijk altijd zoet, maar tegenwoordig worden
er ook droge versies gemaakt door boeren die helemaal laten uitgisten. Anders dan bij Beerenauslese hoeft het niet te gaan om druiven met (deels)
edele rotting. In dit geval gaat het om een klassieke
Auslese, met een uitgesproken zoet karakter, met
een suikergehalte van 82,5 per liter. De 10 g/l zuren
vormen een mooi tegenwicht.

prachtige textuur, grote lengte
verkrijgbaar bij: De Bruijn
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Een speciale categorie voor zoete wijnen wordt gevormd door de Eiswein. De regels voor het maken
van Eiswein zijn internationaal aangescherpt, onder
andere door het vaststellen van de temperatuur
waarbij de druiven voor Eiswein moeten worden
geoogst. Deze moet minimaal 7 graden onder nul
bedragen. De druiven moeten in bevroren toestand worden geperst, anders krijgen ze niet de
vereiste suikerconcentratie. Het minimum mostgewicht moet hetzelfde bedragen als bij een Beerenauslese. Dat betekent dat het eigenlijk per definitie een zoete wijn is. Alleen is de concentratie
niet verkregen door edele rotting en/of indrogen,
maar door de vorst. Daardoor is het karakter ook
heel anders dan van een Beerenauslese. Hij kan
prachtig fruitig zijn, mits de druiven, zoals bij deze
wijn, van goede kwaliteit zijn.

D

Wijnkopers, € 43,50
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WEINGUT DR. HERMANN,
RIESLING EISWEIN ERDENER
HERRENBERG 2016
producent: Weingut Dr.
Hermann
herkomst: Mosel
proefnotitie: krachtig,
kweepeer, grapefruit, abrikozen /
rijk en intens zoet, pikant, goede
zuren, mooie balans
verkrijgbaar bij: Winterberg
Wijnen, € 37,50 (halfje)
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Toelichting
prijscategorieën

Importeurs

Voor zijn proeverijen krijgt Perswijn
wijnen toegezonden van vele tientallen
importeurs. Om onze lezers meer
duidelijkheid te verschaffen delen wij ze
in twee groepen in.
A. Importeurs die (ook) rechtstreeks
aan particulieren leveren. Bij hun
wijnen vermelden wij de (advies)consumentenprijs (inclusief BTW,
tenzij anders vermeld).
B. Importeurs die zich richten op
tussenhandel en horeca, maar niet
rechtstreeks aan particulieren
leveren. Bij hun wijnen geven we
een indicatie van de geschatte
consumentenprijs door middel van
een cijfer. Voor verkooppunten in uw
omgeving kunt u het beste de
betrokken importeur raadplegen.
1 wijnen t/m € 4,00
2 wijnen van € 4,00 tot € 5,00
3 wijnen van € 5,00 tot € 7,50
4 wijnen van € 7,50 tot € 10,00
5 wijnen van € 10,00 tot € 12,50
6 wijnen van € 12,50 tot € 15,00
7 wijnen van € 15,00 tot € 20,00
8 wijnen van € 20,00 tot € 30,00
9 wijnen van € 30,00 tot € 50,00
10 wijnen van € 50,00 en meer

24Wines
www.24wines.nl
Albert Heijn
www.ah.nl
Artisan Wines
www.artisanwines.nl
AWWIJN
www.awwijn.nl
Benier Global Wines
benier@benierglobalwines.com
Coenecoop Wine Traders
www.deltawines.eu
De Bruijn Wijnkopers
www.debruijnwijnkopers.nl
De Monnik Dranken
www.monnik-dranken.nl
De Wijnselectie
www.dewijnselectie.nl
De Wijntherapeut
www.dewijntherapeut.nl
DGS Wijn
www.deltawines.eu
Dokter Maler
doktermaler.com
Ekoplaza
www.ekoplaza.nl
Gastrovino Nederland
www.gastovino.nl
Hema
www.hema.nl
Horizon Wines/Ovino
horizonwines.com/ovino.nl
Hy Sixty Seven
www.hysixtyseven.com
Intense Wines
www.intensewines.com
JR wijn
jrwijn.nl
Jumbo
www.jumbo.com
Karakter Wijnimport
www.karakterwijnimport.nl
Lekker Sapje
www.lekkersapje.nl
Les Généreux
www.lesgenereux.nl
Nederwijnen
info@nederwijnen.nl
Pallas Wines
www.deltawines.eu
Pierre Ache Wijnen
info@pierreachewijnen.nl
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Residence Wijnen
purchase@residence-wijnen.nl
Roosendaals Wijnhuis
www.roosendaalswijnhuis.nl
Sauter Wijnen Het Sticht
m.van.hovell@sauterwijnenhetsticht.nl
Schuttelaar Wijnen
www.schuttelaarwijnen.nl
Tire Bouchon
info@tirebouchon.nl
Victory Wines
peet@victorywines.nl
Vinée by BT
bressertimmer.nl
Vinimporto
www.vinimporto.nl
Vinites
www.vinites.nl
Vino Amore
peter@vinoamore.nl
Vinsekt
www.vinsekt.be
Waisvisz Wijnen
www.waisvisz-wijnen.nl
Weinort wijnadvies en import
www.weinort.nl
Wielinga Wijnimport
www.wielinga.nl
Wijn op Dronk
www.wijnopdronk.nl
WIJNDER Import
www.wijnderimport.nl
Wijnhuis Ranke
www.wijnhuisranke.nl
Wijnimport J. Bart
www.wijnimportbart.nl
Wijnkoperij Okhuysen
www.okhuysen.nl
Wijnkoperij van BIlsen
www.wijnkoperijvanbilsen.nl
Wijnvoordeel
www.wijnvoordeel.nl
Wine & Spirits
ilonka.stougje@winespirits.nl
Wine by the Dozen
winebythedozen@ziggo.nl
Wine Dine Club
www.thedukesofwine.nl
Winterberg Wijnen
www.winterbergwijnen.nl

Dit supplement is tot stand gekomen
in samenwerking met Het Duits Wijninstituut

RieslingWeeks
28 mei - 13 juni 2021

Tafelen met de koning tijdens de RieslingWeeks
Wat zijn de RieslingWeeks?
Tijdens de RieslingWeeks kunt u Duitse
Riesling (her)ontdekken. In de deelnemende
restaurants kunt u genieten van een fantastisch
3-gangen menu incl. Duits wijnarrangement
voor maar € 50,- (sterrenzaken + € 12,50 per ster).

Voor meer info en deelnemende restaurants/wijnwinkels:
www.heerlijk.nl/rieslingweeks

Liever thuis tafelen?
Tijdens de RieslingWeeks voeren
wijnwinkels speciale acties met Duitse
Riesling. Haal de koning in huis!

duitsewijn.nl
duitsewijn.nl

