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Sekthaus Raumland 
 
Wijnmaker 
Volker, Heide-Rose & 
dochters Marie-Luise en 
Katharina Raumland 
 
Land & streek 
Duitsland 
Rheinhessen 

 
Plaats 
Flörsheim-Dalsheim 

 
 

Bodemsoort 
Kalksteen 
Muschelkalk 

 
 

Wijngaarden 
9,9 hectare 
 
 
 
Wijnen 
 

Cuvée Katharina Brut 

Nature 

Pinot Prestige Brut 

Blanc de Blanc Brut 

Trauben-Secco 

 

 

 
Raumland is een begrip in de internationale wijnwereld. Het Sekthuis 
wint jaar in jaar uit elke mogelijke prijs en wordt regelmatig, op blind 
proeverijen, boven kostbare Franse Champagnes verkozen. Daarnaast 
is Raumland het enige Sekthuis binnen de VDP. De constante 
vergelijking van zijn mousserende wijnen met die uit de Champagne is 
wat vermoeiend, maar tegelijkertijd is Volker er trots op dat zijn wijnen 
het, op concoursen, mogen opnemen tegen de Champagne-adel. 
Volker: “Hoewel de Fransen bekend staan om hun nationale trots, 
wordt er zelfs in Parijs Raumland gedronken. En als ik mijn plaatselijke 
handelaar mag geloven, worden mijn sekten zelfs bediend in het 
Élysée-paleis.” 
 
Volker Raumland begon zijn avontuur toen hij tijdens zijn studie 
oenologie in Geisenheim deelnam aan een wedstrijd voor 
mousserende wijnen. Hij pakte een fles Müller-Thurgau uit de kelder van 
zijn vader (wijnmaker in de Pfalz) en maakte er Sekt van. De winnaar 
werd onthuld tijdens de blinde proeverij, het was de Müller-Thurgau uit 
Bockenheim. Dit was het moment waarop Volker besloot om als 
wijnmaker al zijn ‘zinnen’ te zetten op het maken van Sekt. 
 
In 1986 kocht Volker een vrachtwagen waarmee hij bij wijnboeren op 
locatie mousserende wijnen kon maken. Hij plaatste een advertentie in 
de krant waarbij hij zijn diensten aanbood. Het werd direct een succes 
en hij ging, als een soort messenslijper, van deur tot deur bij wijnboeren 
in Duitsland, Oostenrijk en later zelfs Frankrijk. Dit deed Volker totdat hij in 
1990 het perfecte wijnhuis vond voor zijn eigen project. De vier hectare 
aan wijngaarden werden opnieuw beplant, en alles werd ingericht om 
zo mooi mogelijke mousserende wijnen te maken. Tegenwoordig werkt 
Raumland met bijna tien hectare, deze zijn  beplant met 40% 
Chardonnay, 40% Pinot Noir en 20% Meurnier, Riesling en Pinot Blanc.  
 
Nog steeds helpt Volker andere wijnboeren bij het maken van hun 
mousserende wijnen. Naast de 800.000 eigen flessen die rijpen in de 
kelders van Raumland liggen er nog eens 300.000 van andere boeren, 
waaronder die van ‘onze’ Rainer Schaitmann. De boeren vermelden 
dan vaak trots op het etiket: “mousserend door Volker Raumland“.  
 
De kracht van Raumland zit hem in de compromisloze aanpak: alleen 
maar handwerk, strenge selectie bij het plukken, lange vergisting en 
een uitzonderlijke lange rijping op de ‘lie’ (de uitgewerkte gisten) van 
drie tot wel tien jaar. Alleen de eerste 50% van de persing wordt 
gebruikt, de zogeheten ‘Tête du Cuvée’. Dit deel heeft een hoger 
zuurtegraad en het grootste rijpingspotentieel. Het overige deel van de 
persing, de ‘taille’, komt niet in de cuvée’s van Raumand en wordt 
verkocht. De dosering ligt tussen de nul en zes gram per liter. Volker: 
“Hoe langer de Sekt op de gist ligt, hoe rijper, en hoe minder zoet er 
nodig is om in balans te komen. 
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Cuvée Katharina ‘Brut Nature’ 
Deze Sekt is vernoemd naar de jongste telg in de familie Raumland: Katharina. Een ‘Blanc de Noirs’ van 
Spätburgunder (Pinot Noir) en Schwarzriesling (Pinot Meurnier). Bij het proeven valt direct op dat dit 
geen doorsnee mousserende wijn is, maar een serieuze, vineuze en verfijnde Sekt. In de neus krachtige 
aroma’s van citrusfruit, abrikozen en zelfs wat kersen. Maar ook brioche, hazelnoten en vooral ook 
rokerige en minerale tonen. In de mond is de mousse elegant en zacht en aan de afdronk lijkt haast 
geen einde te komen. Cuvée Katharina kan worden ingezet als aperitief, maar komt door haar vineuze 
karakter misschien nog beter tot haar recht aan tafel. Heerlijk in combinatie met schaal- en 
schelpdieren, kreeft, sushi en knapperige of gefrituurde gerechten. Serveer rond de 6-8ºC in een mooi 
Champagne- of eventueel zelfs een Bourgogneglas. 
 
 
Vinificatie 
De druiven worden biologisch geteeld. Na de handmatige oogst wordt het geperste druivensap 
spontaan, koel en langdurig vergist. Alle Sekt van Raumland krijgt een ‘malolactische’ vergisting. De 
wijn rijpt voornamelijk op RVS, maar ook deels op barrique. Wanneer de wijn er klaar voor is wordt deze 
gebotteld, daarbij wordt de ‘liqueur de tirage’ toegevoegd waardoor er een tweede gisting 
plaatsvindt en de mousse ontstaat. Bij Raumland rijpt de Sekt ten minste drie jaar op de ‘lie’, dat is al 
lang, maar Cuvée Katharina zelfs zes jaar. Dan volgt het ‘degorgement’ en wordt de ‘liqueur 
d’expidition’ toegevoegd, deze bevat geen toegevoegde suikers, het is dus een ‘Zero Dosage’ of ‘Brut 
Nature’. Het resultaat is een hele pure Sekt, die sterk doet denken aan de mooiste Champagnes uit de 
Valée de la Marne. Zo mooi kan Sekt dus zijn!  
 
Alcohol 12%  |  Zuren 7,1 g/l  |  Restsuikers 1,0 g/l 
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Weingut Reinhold Haart 
 

Wijnmaker 

Johannes en Theo Haart 

 

 

Land & streek 

Duitsland - Moezel 

 

Plaats 

Piesport 

 

Bodemsoort 

Schiefer 

Roter und Grauer  

 

 

 

Wijngaarden 

8 hectare 

 

Wijnen 

 

Riesling Haart to Heart 

Piesporter Riesling Trocken 

Riesling Goldtröpfchen  Kabinett 

Riesling Grafenberg GG 

Riesling Goldtröpfchen Spätlese  

Riesling Piesporter Domherr Spätlese  

Riesling Goldtröpfchen GG 

 

 
Johannes Haart 

 

Al sinds 1988 zet Theo Haart zich ‘met hart en ziel’ in voor de ware 

aard van de wijnberg “Piesporter Goldtröpfchen”, voor de kenners 

één van de allerbeste wijngaarden en terroirs van de Moezel en 

herkenbaar aan zijn uitbundige ‘fruchtige” aroma’s van cassis, 

perzik en tropisch fruit. Zijn familie is hier al sinds 1337 actief! Met 

veel vakmanschap maakt de sympathieke familie wijnen met een 

zeer hoog internationaal aanzien. Er wordt geëxporteerd naar meer 

dan 25 landen, met Japan en U.S.A. als belangrijke markten. 

Inmiddels is vader Theo naar de achtergrond ‘verdwenen’ en is het 

Johannes die de wijnen maakt en het roer heeft overgenomen en 

dat is heel goed te merken. In het zoete bereik heeft hij de stijl van 

zijn vader in takt gelaten, maar in het droge bereik heeft Johannes 

een duidelijke visie. Zijn wijnen zijn ‘strak droog’, met restsuikers van 

rond de 1,5 gram, zeer ‘puristisch’, fris, zodat de mineraliteit heel 

duidelijk naar voren komt. Zijn broer Marcus doet al het bureauwerk 

en samen vormen ze een professioneel en hecht team. 

 

Bij Haart wordt uitsluitend gewerkt met Riesling, de opbrengsten zijn 

laag (maximaal 50 hectoliter per hectare), en er wordt met de 

hand geoogst en geselecteerd. De vergisting vindt altijd spontaan 

plaats. Na een lange en koele gisting wordt de wijn slecht één keer 

gefiltreerd en pas na 8 maanden rijping gebotteld. Er wordt zo min 

mogelijk ingegrepen in het natuurlijke proces. 

 

Haart is buiten Duitsland (o.a. USA) vooral beroemd om zijn edel 

zoete wijnen. Maar ook de droge wijnen zijn van uitzonderlijke 

klasse en bezitten een uitgesproken zuiverheid en mineraliteit en zijn 

duidelijk ‘terroir’ getypeerd. Het unieke ‘terroir’ van de familie Haart 

wordt gedomineerd door Grauschieffer (leisteen), maar we vinden 

in de wijnbergen ook een gedeelte Rotschiefer (in Grafenberg), 

welke nog aromatischer wijnen voortbrengt. Zijn wijnen zijn niet 

gemakkelijk, vanwege de hoge zuurgraad en de lage restsuikers, 

maar vinden veel erkenning bij de internationale TOP-gastronomie. 

Bewaarwijnen van een groot terroir. 
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Piesporter Riesling trocken 

Prachtig frisse Riesling met sterke fruitaroma’s van perzik en ananas. Heel veel frisheid maar mooi in 

balans door de hoge mate van fruitigheid. Ook zijn er ‘minerale’ tonen van steen en vuursteen. Lekker in 

combinatie met salade, witvis of wit vlees maar met name de combinatie met schaal en schelpdieren is 

geweldig. Nu al op dronk, maar kan ook nog 5-10 jaar bewaard worden. Serveer rond de 10ºC. 

 

 

Vinificatie 

De druiven staan aangeplant op steile hellingen (tot wel 70%) in Piesport. De hellingen kijken uit op het 

zuiden en de bodem bestaan uit zachte klei- en leisteen. Dit geeft rijke en rijpe Rieslings. De druiven 

worden met de hand geplukt en spontaan vergist in ‘foudres’ van 1000 liter. De wijn rijpt nog 6 

maanden in de ‘foudres’, op de ‘lie’ (de gisten) totdat de botteling plaatsvindt. 

 

Alcohol 12% | Zuren 7,5 g/l | Restsuikers 3,0 g/l 
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Weingut Peter Jakob Kühn 
 
Wijnmaker 

Peter Bernhard Kühn 

 

 
Land & streek 

Duitsland 

Rheingau 

 

Plaats 

Oestrich-Winkel 

 

 

Bodemsoorten 

Devonschiefer 

Buntschiefer  

Quarzit 

Quarz 

Löss 

 

 

Wijngaarden 

20 hectare 

 

 
Wijnen 

 

Riesling Sekt 

Spätburgunder Rosé Sekt 

 
Riesling ‘Jacobus’ 

Riesling ‘Quarzit’ 

 

Riesling ‘Hallgartener 

Hendelberg‘ 

 

Riesling ‘Nikolaus‘ GG 

Riesling ‘Doosberg‘ GG 

 

Riesling ‘Lenchen’ Kabinett 

Riesling ‘Lenchen‘ Spätlese 

Riesling ‘Lenchen‘ Auslese 

 

Spätburgunder  

Peter Bernhard, Viktoria, Angela & Peter Jakob Kühn 
 

Peter Jakob Kühn is één van onze favoriete wijnhuizen en we werken 

al jaren naar grote tevredenheid met zijn iconische wijnen. Wijnen met 

heel veel karakter, eigenheid, puurheid en enorme complexiteit. En 

niet alleen wij zijn zo verrukt. Kühn valt elk jaar weer in de prijzen. Zo 

werd hij door Gault & Millau in 2016 in Duitsland uitgeroepen tot 

wijnmaker van het jaar. In 2018 werden zijn ‘Grösses Gewachs’ wijnen 

als beste van de Rheingau beoordeeld, Vinum riep zijn ‘edelsüsse’ 

Rieslings uit tot de beste van Duitsland en daarnaast kreeg hij ook nog 

eens 100 punten in de Gault & Millau voor zijn 2016 Lenchen 

Beerenauslese. 

 

De familie Kühn houdt zich al meer dan 230 jaar (sinds 1786) met 

wijnbouw bezig. Peter Bernhard, de zoon van Peter Jakob, is alweer 

de 11e generatie. Het domein is 20 hectare groot en is verdeeld over 

verschillende percelen. De beste wijngaarden zijn de Oestricher 

Doosberg, Mittelheimer St. Nikolaus, Oestricher Lenchen, Hallgartener 

Jungfer, Hallgartener Hendelberg en de Oestricher Klosterberg. 

Waarvan de eerste vier als VDP Grosse Lage zijn geclassificeerd (daar 

mag men dus een Grosses Gewächs maken) en de laatste twee als 

‘Erste Lage’. De druivenstokken zijn tot wel 60 jaar oud en diep 

geworteld in de bodem. De druivenstokken staan dicht op elkaar, tot 

wel 10.000 planten per hectare, wat zorgt voor lage opbrengsten en 

hoge concentratie.  

 

De wijngaarden zijn voor 95% beplant met Riesling en voor 5% met 

Spätburgunder. Twee derde deel van oogst wordt droog gevinifieerd. 

De basis van de kwaliteit van de wijnen ligt in de compromisloze 

manier waarop men in de wijngaard en kelder te werk gaat. Al het 

werkt in de wijngaard gebeurt met de hand en volgens 

biodynamische principes (sinds 2004 Demeter gecertificeerd) en er 

wordt zeer selectief geoogst. Verder worden alle druiven spontaan 

vergist en rijpen de wijnen langdurig op de ‘lie’ (de uitgewerkte 

gistcellen). Dit zorgt voor een mooi rijk en rond mondgevoel. Bovenal 

wordt de wijn alle tijd gegund om te ontwikkelen, volgens Kühn is dit 

de sleutel tot wijnen met een individueel karakter: “Als je de ziel van 

een wijn wilt ontwikkelen kun je alleen met de tijd werken, niet 

ertegen.”  Met de komst van Peter Bernard zijn de wijnen nog 

complexer geworden en worden de GG een jaar extra in de kelder 

op de lie gehouden alvorens ze op de markt komen. 
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Riesling ‘Jacobus‘ 

Dit is de ‘gutswein’, oftewel instapwijn van Kühn, en is vernoemd naar de oprichter van het domein: 

Jacobus Kühn. De term ‘gutswein’ doet wellicht vermoeden dat het slechts om een ‘eenvoudige’ wijn 

gaat, maar dat is absoluut niet waar. De ‘Jacobus’ is al direct een spannende en serieuze Riesling. De 

wijn is licht strogeel van kleur. In de neus fijne aroma’s van limoenschil en groene appel maar ook volop 

kruidige en aardse aroma’s. De smaak is diep, met een hoge concentratie en een levendig zuurtegraad. 

Opvallend is het fijne ronde mondgevoel en de lange minerale lengte. Zeer geschikt als aperitief, in 

combinatie met schaal- en schelpdieren of met gerookte zalm. Perfect bij de kreeft of krab. Serveer, niet 

te koud, in een mooi Riesling glas.  

 

• 90 Parker Points in The Wine Advocate  

• 87 Punkte im Vinum Weinguide 

• 87 Punkte im Eichelmann 

 

 

Vinificatie 

De wijnstokken staan aangeplant rondom Oestrich-Winkel. Voor de ‘Jacobus’ worden druiven gebruikt 

vanuit verschillende percelen, hier bestaat de bodem uit löss, bonte leem en kwartsiet. De druiven 

worden met de hand geoogst, hierbij wordt alleen het beste fruit geselecteerd. De druiven worden 

spontaan vergist en vervolgens 8 maanden gerijpt in grote houten vaten, gecombineerd met RVS. Voor 

de botteling wordt de wijn licht gefilterd. Het resultaat is een hele pure en onweerstaanbare Riesling, 

‘gutswein’ op z’n best. 

 

Zuren 7,3 g/l  |  Restsuikers 3,7 g/l 
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Weingut Wagner Stempel 
 

Wijnmaker 

Daniel Wagner 

 

Land & streek 

Duitsland - Rheinhessen 

 

Plaats 

Siefersheim 

 

 

Bodemsoort 

Porphyr 

 

 

Wijngaarden 

16 hectare 

 

 

 

Wijnen 

 

Scheurebe 

 

Tirus Brut Nature Blanc de Blanc 

 

Riesling 

Scheurebe 

 

Siefersheimer Riesling Porphyr 

Fürfeld Riesling Melaphyr 

 

Riesling HEERKRETZ GG 

 

Pinot Noir 

Cuvée Steinkönig 

 

Siefersheimer Riesling kabinett 

Riesling Kabinett Heerkretz 

Riesling Spätlese Heerkretz 

Riesling Auslese Heerkretz 

Riesling Trockenbeereauslese 

Heerkretz 

 

 

 

 

Cathrin & Daniel Wagner 

 

In 1993 heeft Daniel Wagner de regie overgenomen op het 

ouderlijke Weingut, dat stamt uit 1855. Tijdens zijn opleiding deed hij 

ervaring op in Bordeaux, Toscane en Californië. Weingut Wagner-

Stempel is in mei 2004 opgenomen in de VDP (de top 200 

wijnboeren van Duitsland). Volgens diverse publicaties van 

vooraanstaande wijnjournalisten is Daniël Wagner er bijzonder 

goed in geslaagd om zijn wijnen het individuele karakter van het 

“terroir” mee te geven. Inmiddels zijn de wijngaarden bio-

gecertificeerd, hetgeen de zuiverheid van de wijnen aanmerkelijk 

heeft doen toenemen! Vandaag de dag behoort Daniël tot de 

absolute top in Duitsland. 

 

Lovende woorden en beoordelingen in de Eichelmann-gids en 

door de Gault Millau illustreren dit. Het weingut maakt de verkiezing 

tot 'Aufsteiger des Jahres 2009' voortdurend waar en niet voor niets 

hebben de wijnen van Wagner-Stempel de afgelopen vier jaar 

telkens de titel ‘Wijn van het Jaar’ op het Proefschrift Wijnconcours 

gewonnen. 

 

Siefersheim ligt op de rand met het wijngebied de Nahe en de 

wijnen van Wagner Stempel hebben daardoor een bepaald 

vergelijk met de wijnen uit de Nahe. Porphyrbodems staan aan de 

basis van deze elegante wijnen met prachtig fijne zuren. Het 

overgrote deel is droog en juist die droge wijnen vallen elk jaar 

positief op. Daarnaast maakt Daniel ook een prachtige süßwein 

collectie. 

 

Ondanks het succes is Wagner-Stempel een bescheiden wijngoed 

gebleven. Daniel is tevreden met de huidige omvang van 16 

hectare. Importeurs uit ‘exotische’ landen zijn welkom om in te 

kopen, maar nog altijd wordt 60% van de wijn direct aan 

particuliere klanten verkocht. En die worden gekoesterd. Speciaal 

voor hen is medio jaren ‘90 een Gästehaus met 18 bedden 

gebouwd! 

 

Rieslings vormen de kern van Daniels assortiment en belichamen 

als geen ander de stijl van het huis. Riesling vormt de helft van de 

aanplant, wat onwaarschijnlijk veel is in vergelijking met het 

gemiddelde voor Rheinhessen (13 %). Wagner Stempel maakt 

verder wijn van diverse andere rassen: silvaner, weissburgunder, 

grauburgunder, scheurebe, chardonnay, sauvignon, 

spätburgunder, frühburgunder, st. Laurent en zelfs merlot. 
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Scheurebe 

Scheurebe is een kruising tussen de silvaner- en rieslingdruif, gemaakt door George Scheu. De druiven 

groeien in de Siefersheim wijngaarden op een ondergrond die voornamelijk uit zanderig leem en 

porphyr rotsen bestaat. Een bijzonder kenmerk in de geur van scheurebe is de aanwezigheid van 

zwarte bessenfruit. Dat is hier ook te ruiken, naast citrus en grapefruit. De aanzet is fris, fijn mineralig en 

gaat daarna over in gul fruit en volume. Een wijn die speelt met je smaakpapillen op een aangename, 

uitdagende manier. 
 

 

Vinificatie 

In RVS. Handgeplukte druiven. De druiven komen van de diverse wijngaarden in Siefersheim, Neu 

Bamberg en Uffhofen. Bodem is grotendeels zand, stenig leem en in de ondergrond 

porfyrverweringsgesteente.  

 

Alcohol 12%  |  Zuren 6,5 g/l  |  Restsuikers 4,7 g/l 
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Weingut Am Stein 
 

Wijnmaker 

Ludwig en Sandra Knoll 

 

 

Land & streek 

Duitsland - Franken 

 

Plaats 

Würtzburg 

 

 

Bodemsoort 

Muschelkalk 

Kalkmergel 

Lösslehm 

 

Wijngaarden 

30 hectare 

 

Wijnen 

 

Traubensecco 

Pure and Naked Pet Nat 

Silvaner Sekt 

Grauburgunder Sekt 

 

Rosamunde Spätburgunder Rosé  

 

Würzburg Silvaner 

Würzburg Weissburgunder 

Stetten Grauburgunder 

Stetten Riesling 

 

Würzburg Innere Leiste 

Silvaner 

Würzburg Innere Leiste 

Riesling 

 

VINZ Silvaner  

VINZ Scheurebe  

 

Stettener Stein Riesling GG 

Stettener Stein Silvaner 

GG 

 

Würzburg Innere Leiste 

Spätburgunder 

Montonia Spätburgunder 

 

Stettener Stein Scheurebe 

Spätlese 

 

Sandra & Ludwig Knoll voor het proeflokaal op Weingut Am Stein 

 

Wij zijn erg blij met de wijnen van Weingut Am Stein. Niet in de eerste plaats 

omdat Sandra en Ludwig Knoll zulke aardige en lieve mensen zijn en ons 

altijd heel gastvrij ontvangen, maar vooral omdat hun wijnen zo lekker zijn: 

loepzuiver, schonend in de mond en heerlijk verfrissend. ‘Knackig’ zeggen 

ze dan in Franken. En elk jaar worden de wijnen weer beter. De 

geschiedenis van Am Stein gaat terug tot 1890, toen de over- grootvader 

van Ludwig Knoll een eigen kuiperij begon, maar de echte basis voor Am 

Stein, zoals het nu is, werd gelegd door de vader van Ludwig. Hij kocht een 

fantastisch perceel op de ‘Würzburger Stein’ waar hij het wijngoed 

oprichtte. Het perceel geeft, naast geweldige wijnen, ook nog eens een 

prachtig uitzicht over Würzburg. 

 

Franken is het meest centraal gelegen wijnbouwgebied van Duitsland en is 

hét gebied voor de Silvaner. Silvaners uit deze regio behoren tot de 

mooiste en meest spannende witte wijnen van Duitsland. Dit komt mede 

door de ondergrond, een sediment dat bestaat uit verweerde kalk van 

schelpen (Duits: muschel). Deze zogeheten ‘muschelkalk’ bodem geeft de 

wijnen schitterende minerale aroma’s. Ook de overige aanplant, zoals de 

Burgunder soorten: Weiss- Grau- en Spätburgunder, gedijen uitstekend op 

dit ‘terroir’. Daarnaast is er ook nog Müller-Thurgau, Scheurebe en wat 

Bacchus aangeplant.  

 

Eén van de belangrijkste wijngaarden van de familie Knoll is de 

‘Würzburger Stein’. Deze wijngaard ligt direct boven de stad Würzburg, op 

210 tot 250 meter boven de zeespiegel, in een hellingshoek van 30 tot wel 

70%. De bodem is rijk aan kalkmineralen en is hier en daar doortrokken met 

leem en klei. De ‘Würzburger Stein’ is één van de beroemdste wijngaarden 

ter wereld voor Silvaner, de wijnen kenmerken zich door haar complexiteit 

en een uitzonderlijke diepgang. De wijnen hebben daarnaast ook nog 

eens een verrassend goed bewaarpotentieel.  

 

In de 'Stettener Stein’ produceert Ludwig zijn VINZ-wijnen (VINZ refereert 

aan zoon Vincent). Voor deze wijnen trekt hij alle registers open. De druiven 

komen van 50 jaar oude wijnstokken. Dit zijn stokken met lage opbrengsten 

maar een hoge concentratie. Na een handmatige oogst volgt een lange 

maceratie. Vervolgens wordt het sap spontaan vergis en later uitgebouwd 

op amfora en betonnen-eieren. Het resultaat? Een Silvaner met 

ongekende expressie. Een aroma-bom van tropisch fruit maar tegelijk ook 

weer met de, voor Frankenwijn, zo typische knisperende mineralen. 

Weergaloze wijn die je absoluut eens geproefd moet hebben. 



mensen laten genieten van wijn 

www.dewijntherapeut.nl 

  

Würzburg Silvaner 

Silvaner is niet heel aromatisch, geeft geen vet mondgevoel en wordt vrijwel nooit gerijpt op hout. Dit 

alles maakt dat deze druif geen grote publiekstrekker is. Toch is het één van de favoriete druivensoorten 

van veel wijnliefhebbers. Waarom? Silvaner is subtiel, verfrissend en mineraal. Bovendien heeft de 

Silvaner zelf een vrij neutraal smaakprofiel en is daardoor heel ‘eerlijk’. Hierdoor proef je heel goed de 

bodem waarop deze druif is aangeplant. Staat de druivensoort aangeplant op een onbeduidend 

‘terroir’, dan krijg je onbeduidende wijnen. De streek moet dus uitermate geschikt zijn voor het maken 

van interessante wijn en de wijnmaker moet heel goed weten wat hij/zij doet, want de Silvaner zelf 

verbloemd niets. Maar is de bodem geschikt, zoals de ‘muschelkalk’ bodem in Franken, dan kan de 

Silvaner tot ongekende hoogtes stijgen en weet je gelijk waarom de liefhebber zo van deze druivensoort 

houdt. 

 

De Würzberg Silvaner is zo’n exemplaar. In de woorden van Ludwig Knoll: “het vloeibare visitekaartje van 

Am Stein”. Een rake uitspraak, want de Würzburg Silvaner geeft inderdaad perfect de druif, regio én de 

stijl van Am Stein weer. Direct na het inschenken komen de tropische aroma’s je tegemoet: perzik, 

abrikoos en zelfs wat passievrucht, maar tegelijkertijd duidelijke stenige, minerale tonen. In de mond een 

heerlijk knisperend gevoel, met aangename rokerige tonen en een enorme frisheid in de afdronk. Een 

onweerstaanbaar glas wijn.  

 

 

Vinificatie 

De druiven komen uit wijngaarden rondom Würzberg: ‘Würzburger Stein’, ‘Kichberg’ en Innere Leiste’. 

De bodem bestaat uit ‘muschelkalk’ met een bovenlaag van kalksteen. De kalksteen zorgt voor een 

goede warmteopslag in de wijngaarden, deze warmt namelijk snel op en koelt langzaam af. De druiven 

worden met de hand geoogst en vervolgens spontaan vergist. Bij de oogst vindt een strenge selectie 

plaats zodat alleen volledig rijpe en gezonde druiven in de wijn terechtkomen. Heerlijk in combinatie 

met onder andere frisse salades, gegrilde vis of kies voor de ultieme combinatie, Silvaner bij de witte 

asperges. Drink niet te koud, op zo’n 8-10°C, uit een mooi wit wijnglas. 
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Weingut Gies-Düppel 
 

Wijnmaker 

Volker Gies 

 

 

Land & streek 

Duitsland - Pfalz 

 

Plaats 

Birkweiler 

 

Bodemsoort 

Schiefer 

Roter Sandstein 

Muschelkalk (Kalkstein) 

Granit 

 

Wijngaarden 

20 hectare 

 

Wijnen 

 

Grauer Burgunder Calcit 

Weißer Burgunder Calcit 

Spätburgunder Blanc de 

Noir „Illusion“ 

Sauvignon Blanc 

Scheurebe 

Riesling Quarz 

Riesling Kalkstein 

Riesling Granit 

Riesling Schiefer 

 

Riesling Mandelberg 

Riesling Kastanienbusch 

 

Grauer Burgunder 
Mandelberg 

 

Gans Weiss 

 

Gans Rot 

Spätburgunder Quarz 

Spätburgunder 
Kastanienbusch 

 

 

 

Nog zo'n wijnmaker waar wij erg blij van worden en inmiddels een 

vaste waarde in ons assortiment. Speciale aandacht vragen wij voor 

de wijnen op literfles. De zogenaamde “brot-und-butter weinen”. De 

wijnen waar een Duitse wijnboer het meest van verkoopt en hij zijn 

brood en boter van betaalt. Het zijn de visitekaartjes van de wijnboer. 

Ongecompliceerd lekker! En absoluut hoog van kwaliteit, de wijnboer 

kan het zich immers niet permitteren om zijn basis wijn ‘onder de maat’ 

aan te bieden. Wijn om dagelijks te drinken én te delen met je 

vrienden. Ideaal als huiswijn voor dagelijks gebruik.  

 

Volker Gies was één van de talenten uit de Pfalz en mede oprichter 

van de "Südpfalz Connexion". In de Gault Millau 2007 behoorde Gies-

Düppel al tot de “Aufsteiger des Jahres”. Inmiddels heeft hij drie 

druiventrosjes (soort sterren) achter zijn naam. Ook in de Eichelmann is 

hij goed voor **** (4 sterren). In 1999/2000 (na zijn opleiding als 

Weinbautechniker in Bad Kreuznach) heeft Volker de leiding op het 

familiebedrijf overgenomen van zijn vader. En samen met zijn vrouw 

Tanja werkt hij zeer gedreven aan de verdere uitbouw van de 

kwaliteit. Zijn grote liefde gaat uit naar Riesling (38% van de aanplant), 

maar Volker is ook zeer bedreven in het maken van mooie Burgunders, 

zoals Spätburgunder, Weisserburgunder en Grauerburgunder. Zijn 

collectie is omvangrijk. 

 

Volker maakt zuivere, elegante wijnen met prachtig fruit en een 

mineraal karakter. De wijnen hebben een uitgesproken droog profiel, 

terwijl de (altijd) aanwezige zuren voor een mooie structuur zorgen. Op 

het Weingut werkt men niet gecertificeerd biologisch, maar Volker 

gaat wel heel zorgvuldig te werk in zijn wijngaarden. Zo gebruikt hij 

geen insecticiden en geen kunstmest. Hij is zuinig op zijn 'terroir'. De 

gisting verloopt (zoals bij velen) met geselecteerde gistcellen. 

Spontane vergisting past Volker alleen toe wanneer hij er zeker van is 

dat de wijn dat 'aankan'. Toch is bij hem duidelijk terroir te 

onderscheiden. De bekende Duitse wijnschrijver Stuart Pigot is daar 

helder in: 'terroir ohne sponti'. Volker bewijst dat je ook met behulp van 

moderne wijnbouwtechniek duidelijk terroir kunt laten spreken. Zijn 

wijnen kunnen ook zeer goed rijpen. 

 

Volker kan zeer boeiend vertellen over zijn terroir in Birkweiler, 

gekenmerkt door Buntsandstein, Muschelkalk en Rotliegendes. In de 

nieuwe Vinothek wordt de muur opgesierd door een paar uitsneden 

van deze drie bodemsoorten. Mandelberg en Kastaniënbusch zijn de 

bekendste wijngaarden. Daar worden ook de mooiste wijnen 

gemaakt, met een groot bewaarpotentieel. 
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Grauer Burgunder Mandelberg 2018 

Volker Gies zegt zelf over deze wijn: “Het aroma van deze wijn kenmerkt zich door het ‘ingepakte’ 

tropisch fruit, zoals volledig rijpe Meloenen. Zijn krachtige gestalte gaat gepaard met nootachtige 

aroma's.” Het is inderdaad een ‘krachtpatser’, en nog vrij gesloten. De wijn verdient dan ook absoluut 

een behoorlijke beluchting in een karaf. Een echte ‘eetwijn’, voor bij kalfsvlees bijvoorbeeld, maar ook 

in combinatie met Eend of Gans. De wijn heeft een groot bewaarpotentieel tot wel 6-8 jaar. 

 

 

Vinificatie 

De druiven krijgen na de oogst eerst een koude inweking (auf die Maische) van 6 uur. Vervolgens vindt 

de eerste ‘klaring’ van het sap plaats door het sap in een grote tank te laten rusten. Er vindt een 

natuurlijke sedimentatie plaats. Verfgisting: 85% van het sap vergist in RVS en 15% in houten vaten (dit 

deel krijgt ook de malo oftewel de BSA), De gisting gaat langzaam en duurt (afhankelijk van de 

jaargang)18 dagen tot 23 dagen. De wijn blijft meestal tot eind januari / februari op de lie liggen en 

wordt eind maart, begin april gebotteld. 

 

Zuren 6,0 g/l  |  Restsuikers 5,7 g/l 
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Weingut Schlör 
 

Wijnmaker 

Konrad & Monica Schlör 

 

 

Land & streek 

Taubertranken – Baden – 

Duitsland  

 

Plaats 

Reicholzheim 

 

 

 

Bodemsoort 

Muschelkalk 

Buntsandstein 

 

Wijngaarden 

6,5 hectare 

 

 

Wijnen 

 

S. Cuvée Weiss 

Müller-Thurgau 

 

Weissburgunder GG Oberer First 

 

Schwarzriesling 

Schwarzriesling R. 

 

Spätburgunder GG Oberer First 

 

Schwarzriesling Fyerst 1476 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monika & Konrad Schlör 

 

Wie heeft er wel eens gehoord van de wijnstreek Tauberfranken? 

Haast niemand. Tauberfranken behoort tot de wijnregio Baden, maar 

ligt - redelijk geïsoleerd van de kern van Baden - helemaal in het 

noorden van de regio, tegen het wijnbouwgebied Franken aan. Het 

‘terroir’ heeft dan ook meer weg van Franken dan van Baden. De 

wijngaarden liggen aan en rond de Tauber, een zijrivier van de Main. 

De gesteentelagen in de ondergrond bestaat hier voornamelijk uit 

‘muschelkalk’, net als in Franken. Een uitstekende ondergrond voor 

elegante, subtiele wijnen met een niet te hoge zuurgraad en een 

verfijnde mineralen.  

 

Weingut Schlör - in 1984 opgericht door Konrad en Monika Schlör - is 

een relatief klein wijndomein in Reicholzheim van slechts 6 ha groot en 

goed voor een gemiddelde jaarproductie van 24.000 flessen. Konrad 

en Monika zijn de absolute specialisten van Duitsland als het gaat om 

de druivensoort Schwarzriesling. Deze druif, beter bekend uit de 

Champagnestreek dan uit Baden, wordt ook wel Pinot Meunier 

genoemd. De naam Schwarzriesling is dan ook wat misleidend, want 

de druivensoort heeft niets met Riesling te maken. Het is een echte 

Bourgognesoort wat ook blijkt uit het DNA-verwantschap met zowel de 

Pinot Noir, Pinot Blanc en Pinot Gris. Het zijn de verfijnde Schwarzriesling 

wijnen, met de ‘Fyerst 1476’ als absolute topper, waarmee de familie 

Schlör zich in de Duitse wijnwereld onderscheidt. Ze zijn echter niet 

alleen goed in Schwarzriesling, ook hun andere wijnen zijn van grootste 

klasse, met name de Spätburgunder (Pinot Noir) en de 

Weissburgunder (Pinot Blanc). 

 

Schlör heeft wijngaarden in de top-wijnberg ‘First’. De oudste 

verwijzing naar deze wijngaard in de Tauber-vallei uit een document 

uit het jaar 1476. De wijngaardlocatie heette toen ‘Fyerst’ en werd 

bewerkt door cisterciënzer monniken. Zij brachten de kennis van 

wijnbouw met zich mee naar het klooster Bronnbach en van daaruit 

naar de nabijgelegen wijngaard ‘Reicholzheimer First’. Monika en 

Konrad Schlör maken wijnen in de stijl en traditie van de 

Bourgondische cisterciënzers, met grote expressie en fijnzinnige 

kruidigheid. 

 

Weingut Schlör is sinds 2010 lid van de VDP (Verband Deutscher 

Prädikats- und Qualitätsweingüter) en wordt beloond met 4 sterren in 

de Duitse wijnbijbel Eichelmann en 4 rode druiventrossen in 

Gault&Millau Weinguide Deutschland. In de Eichelmann 2016 zijn zij 

bekroond met de “Beste Rotweinkollektion Deutschland”. Zij behoren 

tot de absolute top van Duitsland. Konrad en Monica werken praktisch 

biologisch, zonder certificering en streven daar ook niet naar. Dit 

omdat ze tegen meeldauw geen koper spuiten in de wijngaarden, 

wat wel gebeurt bij boeren die biologisch gecertificeerd zijn.  
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Weissburgunder ‘Oberer First’ GG  

Hét paradepaardje uit de collectie witte wijnen van Weingut Schlör. Een wijn bomvol aroma’s van perzik, 

abrikozen, maar ook peer, citrusfruit en heerlijke nootachtige en kruidige aroma’s. Dit alles wordt 

aangevuld door een mooie ‘rokerige’ toets van de houtrijping. Opvallend is verder het verfrissende 

karakter en de minerale finesse. Kortom, een zeer complete wijn.  

 

De druivenstokken staan aangeplant in de ‘Reicholzheimer First’ wijngaard. De bodem bestaat hier uit 

‘muschelkalk’, een gesteente uit het Trias (zo’n 240 tot 230 miljoen jaar geleden). De naam verwijst naar 

de vele fossiele schelpen (Duits: Muschel) die in de kalksteen uit die periode teruggevonden zijn. Nog 

steeds worden er fossielen en mariene organismen uit die tijd teruggevonden in wijngaarden. De 

bodemsoort is perfect voor Silvaner, de druif van Franken, maar ook uitermate geschikt voor Bourgogne-

soorten. De Weissburgunder ‘Oberer First’ doet dan ook sterk denken aan een mooie Bourgogne. 

 

 

Vinificatie 

In de wijngaarden wordt alleen met de hand gewerkt. De druiven worden spontaan vergist op lage 

temperatuur. Daarna volgt een rijping op deels edelstaal en deels oude ‘Barriques’. De productie is zeer 

gering, jaarlijks worden er slechts 800 flessen op de markt gebracht. De wijn komt perfect tot z’n recht bij 

subtiele en verfijnde smaken. Heerlijk bij schaal- en schelpdieren, witvis maar ook bij gerookte zalm. 

Serveer de wijn in een mooi Chardonnay glas. Niet te koel, rond de 10-12°C, dan komt de complexiteit 

van de wijn het beste naar voren.  

 

 

Schwarzriesling 

Zeldzame Duitse Pinot Meunier, zoals maar weinigen die kunnen maken. Helder rood van kleur met de 

geur en smaak van rijpe pruimen en kersenjam. Ook warme natte aarde en frisse zuren. De wijn heeft 

energie, is opwekkend, met wat tabak, droge takken en donker fruit. Mooi droog. En een strakke afdronk 

door de Muschelkalk bodem (stroef). Licht koelen, bij gevogelte, zwezerik en gerechten (bv risotto) met 

paddenstoelen. 

 

Zuren 5,9 g/l  |  Restsuikers 2,8 g/l 
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Adams Wein 
 
Wijnmaker 
Simone Adams 
 
 
Land & streek 
Duitsland - Rheinhessen 
 
Plaats 
Ingelheim am Rhein 
 

 
Bodemsoort 
Muschelkalk 
Kalkmergel 
Lösslehm 
 
Wijngaarden 
10 hectare 
 
 
Wijnen 

 
Kaliber 9 Weißburgunder 
Kaliber 19 Grauburgunder 
Kaliber 25 Chardonnay 
 
Kaliber 8 Paganini Pop 
Kaliber 12 Spätburgunder 
Kaliber 16 St. Laurent 
Kaliber 24 Frühburgunder 
Kaliber 28 Spätburgunder 
Auf dem Haun Spätburgunder 
Kaliber 48 Spätburgunder 

 
 
 
 
 

“Es muss sich alles ändern, damit es bleibt wie es ist.” 
Met deze uitspraak van Giuseppe Tomasi di Lampedusa voelt 
Simone Adams zich verbonden. En ik herken mij daar wel in. 
 
Al haar wijnen dragen de naam ‘Kaliber’, met daarachter een 
nummer. Oneven nummers voor wit en even voor rood. Hoe hoger 
het nummer, hoe hoger de kwaliteit van de wijn. De naam Kaliber is 
een verwijzing naar de jacht, een andere bezigheid van Simone. En 
als wijnmaakster wil ze ook raak schieten. Simone studeerde 
‘Horticultural Science’ in München en ‘Weinbau’ en Oenologie in 
Geisenheim, gecombineerd met een practicum in Friuli. Verder heeft 
ze diverse stages gelopen o.a. in Chablis, Bandol (Pibarnon), Sicilië 
(Planeta) en Süd Tirol. Ook is ze een gepassioneerd alpiniste en heeft 
al diverse 4-duizenders beklommen. Kortom een veelzijdige 
persoonlijkheid. Die vind je ook terug in haar wijnen. 
 
Ze was bezig met haar promotiestudie toen haar vader in 2010 vrij 
plotseling overleed. Ze twijfelde niet lang, legde haar studie stil en 
nam het werk van haar vader over. Ze wilde zijn levenswerk niet in 
vreemde handen laten overgaan. “Wetenschap is heel leuk en 
boeiend, maar steeds in een team werken remt me in het nemen 
van beslissingen. Je moet alles overleggen. Nu kan ik doen waar ik in 
geloof, experimenteren en beslissingen direct uitvoeren. Dat is fijn”. 
Inmiddels is ze alsnog gepromoveerd. Haar echtgenoot Percy is jurist 
in Frankfurt en ondersteunt haar met de verkoop.  
 
Ingelheim am Rhein is een ‘Rotweinmetropole’ aan de rand van 
Rheinhessen en het zijn de ‘Burgunder-sorten’ (Spätburgunder, 
Grauerburgunder en Weisserburgunder) die hier een hoofdrol spelen. 
Het klimaat is er zeer droog en het terroir in Ingelheim bevat 
Muschelkalk, Mergel en Kalkzand. De bodem heeft veel 
overeenkomsten met die van de Bourgogne en de wijnen van 
Simone hebben dan ook duidelijk ‘raakvlakken' met rode en witte 
Bourgognes. Simone werkt met veel precisie, gaat heel doordacht te 
werk en heeft oog voor detail. Haar wijnen zijn zeer strak, direct en 
puristisch. "Jeder Wein ist am Anfang nur eine Idee", zegt Simone. Zij 
werkt haar ideeën uit. Wij volgen haar op de voet. GaultMillau 
“Entdecker des Jahres 2019” en met drie ‘trosjes’ binnengekomen. 
 
In de wijngaarden wordt de bodem volledig biologisch bewerkt. 
Simone gebruikt echter wel synthetische middelen voor de bestrijding 
van meeldauw. Zij wil n.l. niet met koper ("Bordelese pap") spuiten 
omdat dit een zwaar metaal is en niet afbreekbaar in de bodem. Iets 
dat heel veel wijnboeren niet willen. Zij is hierdoor niet biologisch 
gecertificeerd. In 2019 is ze overgegaan op Biodynamische 
wijnbouw. 
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Kaliber 12 Spätburgunder 
Een zeer elegante en lichte ‘Spätburgunder, geheel in Bourgogne stijl. Een transparante rode kleur en 
sterke aroma’s van rood fruit zoals frambozen en kersen, amandelen, kruidnagel en vanille. Ook zijn er 
lichte toetsen van peper, potloodslijpsel, rook, chocolade en hout. In de mond is de wijn kurkdroog met 
een mooi fruitgehalte en een elegante tanninestructuur. Heerlijk in combinatie met de Bourgondische 
keuken, dus gerechten als Bœuf bourguignon en Cocq au Vin, maar ook in combinatie met ingrediënten 
als pompoen, bieten, rozemarijn, tijm en zelfs met vis. Het beste is de wijn ruim van de voren te openen en 
niet te warm te serveren, tussen de 14-16º in een Bourgogneglas. 
 
 
Vinificatie 
De Spätburgunder is aangeplant op ‘Kalkmergel’ en ‘Lösslehm’ op de Ingelheimer Schlossberg op zo’n 
160 m boven zeespiegel. Simone kiest voor lage opbrengsten. Na de oogst volgt een koude schilweking 
van 5 dagen. Het is belangrijk dat de temperatuur niet hoger wordt dan 15º, op die manier kan het sap 
nog niet vergisten. Dan volgt een vergisting van 14 dagen. Hierna wordt de wijn 12 maanden gerijpt op 
‘Holzfass’ (vaten van 600 liter) en deels op ‘Barriques’ van 225 liter. Na botteling rijpt de ‘Spätburgunder’ 
nog 6 maanden op de fles. 
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Weingut Rieger 
 
Wijnmaker 
Philipp Rieger 
 
 
Land & streek 
Duitsland - Baden 

 
Plaats 
Markgräferland 
Buggingen - Betberg 

 
 

Bodemsoort 
Löss 
Leem 

 
Wijngaarden 
14 hectare 
 
 
 
Wijnen 
 
Grüner Markgräfer 

Muskateller  

Weißer Burgunder  

Pinot Noir ‘Blanc de Noirs’  

Chardonnay 

Chasselas Steinig 

Chardonnay SR 

Grauerburgundr SR 

Chasselas SR 

 

LUST AUF ROTRotweincuvee  

Spätburgunder  

Spätburgunder SR Alte Reben 

 
Padaperc Merlot / Cab. Sauvignon 

 
Bette Bura (Spätburgunder 
 
  

 
Philipp, Annelore, Julius, Hermann, Cornelia, Aliya, Jespha en Bernhard 
 
Vier generaties leven en werken samen op het familiedomein. Hier 
gaan kennis, traditie en ervaring van de ‘oude’ generatie hand in 
hand met nieuwsgierigheid, gedrevenheid en innovatie van de 
‘jonge’ garde. Naar eigen zeggen: ‘Het is een kunst dit alles te 
verenigen en het resulteert in kleine kunstwerkjes’. Wij kunnen dit 
enkel beamen. De wijnen hebben een moderne benadering. Het 
zijn stuk voor stuk frisse, fruit-gedreven wijnen, maar ze ademen 
tegelijkertijd de traditie van het ‘rijke, ronde’ Baden. 
 
In 2001 besloot zoon Philipp in de voetsporen van zijn ouders te 
treden en begon hij met zijn opleiding oenologie. Tijdens zijn 
opleiding heeft hij stage gelopen in Toscane en in 2008 is hij 
meester-wijnmaker geworden. Sindsdien verrijkt hij het familiebedrijf 
met zijn opgedane kennis en jeugdige energie. Vanaf 2005 wordt er 
biologisch gewerkt en sinds 2010 zelfs biodynamisch, met Demeter 
certificering. De keuze voor biodynamische wijnbouw komt voort uit 
het streven naar kwalitatief zeer hoogstaande druiven en een 
respectvolle behandeling van de natuur.  
 
Door verschillende planten te zaaien, zoals klaver, wikke, boekweit 
en kaasjeskruid, wordt niet alleen atmosferisch stikstof in de 
wijngaard gebonden, maar wordt ook de bodem losgemaakt en 
worden natuurlijke mineralen afgegeven. Daarnaast trekken de 
bloeiende planten verscheidene insecten aan en waardoor de 
wijngaard tot leven komt. Dit vele werk in de wijngaard levert 
gezonde druiven op en die vormen de basis voor de zuivere en frisse 
wijnen van het domein.  
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Spätburgunder SR Alte Reben 

Een klassieke ‘Spätburgunder’ met aroma’s van kersen, amandelspijs en kruidige tonen van rozemarijn 
en tijm. De rijping op houten vaten zorgt voor lichte tonen van vanille en geroosterde noten. In de 
mond is de wijn krachtig, maar zeer verfijnd door de zachte tannines. Typisch een weerspiegeling van 
het rijpe en rijke Baden. 

 
 

Vinificatie 
In de wijngaard "Upper Steinig", één van de beste locaties van Philipp Rieger, worden de ‘Pinot Noir’ 
stokken al sinds 1980 verbouwd. Oude stokken op een toplocatie, vandaar ook de naam SR, Selection 
Rieger. De druiven worden zo laat mogelijk geplukt zodat ze tot een volledige rijping zijn gekomen. 
Hierbij wordt alleen met de hand gewerkt. Na een traditioneel fermentatie rijpt de wijn 18 maanden in 
eikenhouten vaten. Vervolgens nog eens 3 maanden in stalen tanks en tenslotte nog 3 maanden rijping 
op de fles. Een echte Pinot wijn voor de wijnliefhebbers van wat zwaardere Pinot Noir. 
 
Alcohol 13,5% | Zuren 4,9 g/l| Restsuikers 2,5 g/l 
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Weingut Schnaitmann 
 
Wijnmaker 
Rainer Schnaitmann 
 
 
Land & streek 
Duitsland - Württemberg 
 
Plaats 
Fellbach 
 
Bodemsoort 
Gipskeuper 
Mergel 
Schilfsandstein 
Kieselsandstein  
 
Wijngaarden 
24 hectaren 
 
 
Wijnen 
 
Evoé Blanc de Noirs Brut Nature 

EVOÉ! Blanc 
Grauburgunder Steinwiege 

Muskateller Steinwiege 
Sauvignon Blanc  
Sauvignon Blanc Iflinger 
Riesling Steinwiege 
Riesling Schnait 
Lämmler Riesling GG 
 
Muskattrollinger Rosé 
 
EVOÉ! Rot 
Trollinger Steinwiege 
Trollinger ‘Alte Reben’ 
Samtrot  
Lemberger Steinwiege 
Spätburgunder Steinwiege 
Spätburgunder ‘Junge Reben’ 

Schwarzriesling 
Simonroth Cuvée D trocken 

Lemberger Simonroth 
Lämmler Lemberger GG 
Lämmler Spätburgunder 
GG 
 
 
 

 

 
Rainer Schnaitmann 
 
“Ik heb altijd een enorme liefde gehad voor de typische wijnen uit 
Württemberg, gelegen in Zuid-Duitsland in de buurt van Stuttgart. 
Dat komt omdat mijn schoonmoeder daar vandaan komt en ik dus 
al meer dan 35 jaar geleden in aanraking ben gekomen met de 
wijnen uit deze streek. De opa van mijn vrouw schonk mij in 
Fellbach de eerste Trollinger en Muskateller in. Toen nog ietwat zoet 
en ‘lieblich’, maar mijn ‘jonge’ wijnhart was gestolen. Ik ben de 
ontwikkelingen in de regio blijven volgen en heb de kwaliteit alleen 
maar zien stijgen. En het belangrijkste: ik ben verliefd gebleven op 
deze wijnen”, aldus Erik van Duijn. 
 
Inmiddels heeft de streek zijn mindere reputatie al lang achter zich 
gelaten, mede door wijnmakers zoals Rainer en behoren de 
prachtige droge wijnen, gemaakt van Riesling, Spätburgunder en 
Lemberger tot de absolute top van Duitsland. Ook de regionale 
Trollinger-druif (in Alto Adige bekend als Vernatsch of Sciava) levert 
tegenwoordig interessante wijnen. In de regio vinden we ook 
Schwarzriesling (beter bekend als Pinot Meunier) en Sauvignon 
Blanc aangeplant, naast internationale soorten als Merlot, 
Cabernet Sauvignon en zelfs Cabernet Franc. Kortom een rijk scala 
aan mogelijkheden voor de wijnmakers uit deze streek. 
 
Wat kunnen we zeggen van Rainer Schnaitmann? In 1997 is hij 
begonnen, heeft wijnbouw in Geisenheim gestudeerd en stages 
gelopen in Nieuw Zeeland en Süd-Tirol. Wilde eigenlijk architect 
worden, maar is gegrepen door het ‘wijnmakervirus’. Gelukkig 
maar. Inmiddels behoort hij tot de beste wijnmakers van Duitsland 
en zijn wijnen worden door sommeliers en gastronomen hoog 
aangeschreven (Gault-Millau en Eichelmann). Het familiebedrijf in 
Fellbach, 24 ha groot, is al 500 jaar oud en maakt inmiddels 
ongeveer 160.000 flessen. In 2012 zijn ze Biologisch gecertificeerd. 
De beste wijngaarden zijn de “Fellbacher Lämmler“, met zijn zware 
“Keuperböden”, rijk aan kalk en de “Fellbacher Goldberg”. 
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Lemberger Steinwiege 2018 
Lemberger is de Duitse naam voor de Blaufränkisch. De druif is vernoemd naar het Oostenrijkse dorp 
Lemberg, vanuit daar is druif naar Württemberg gekomen. In het glas heeft de wijn een glanzende 
donkerrode kleur en geeft aroma’s van eucalyptus , tijm en jeneverbessen, wilde kruiden en sterkte 
tonen van cassis, bramen en zure kersen. In de mond is de wijn heerlijk fruitig en sappig met veel frisheid 
en zachte tannines. Wijn voor dagelijks gebruik. Lekker bij de stevige borrelhap, gebraden vlees en 
gerookt of gedroogd vlees. Serveer rond de 16ºC in een groot Bordeaux-glas. 
 
 
Vinificatie 
De stokken van de Lemberger staan op ‘Gipskeuper’ oftewel gips houdend mergel. Er wordt gekozen 
voor een lage opbrengst van 40 hectoliter per hectare. De druiven worden niet ontsteelt en spontaan 
vergist op de ‘maische’. Dit geeft de wijn een mooie tanninestructuur en veel aardse tonen. Vervolgens 
wordt de wijn 15 maanden gerijpt op oude eikenhouten vaten van 600 liter. De Lemberger wordt een 
jaar na de oogst - ongefilterd  en niet gezwaveld - gebotteld en is dan op dronk, maar kan ook nog 5-10 
jaar bewaard worden. 
 
Alchohol 13%| Zuren 5,6 g/l | Restsuikers 2,5 g/l 
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Werther Windisch 
 
Wijnmaker 
Jens Windisch 
 
Land & streek 
Duitsland - Rheinhessen 

 
Plaats 
Mommenheim 

 
 

Bodemsoort 
Kalk 
Klei 
Leem 
 
Wijngaarden 
12 hectare 
 
 
 
Wijnen 
 
Riesling Liter 
 
Cuvée Weiß 
 

Riesling  

Silvaner  

Weißburgunder 

Spätburgunder 

 

Riesling 8grad14minuten 

Silvaner 8grad14minuten 

Weißburgunder 
8grad14minuten 

 

Riesling Schloßberg 

Silvaner Lieth 

 

Riesling Auslese 

Gewürztraminer Beerenauslese 

Gewürztraminer Eiswein 

 

 
In 2013 - toen we met de wijnen van de jonge Jens begonnen - 
schreven we: “ ‘Rheinhessen ROCKS’ en barst van jong, aanstormende 
talent. Jens Windisch is daar een sprekend voorbeeld van en wij zijn dan 
ook zeer gelukkig met deze ontdekking uit Mommenheim, het 
heuvelland van Rheinhessen. En geloof me, Jens laat de komende jaren 
nog meer van zich horen. Zijn wijnen krijgen nu al lovende recensies en 
gaan zeker nog meer goede pers krijgen in Duitsland en ook 
daarbuiten.” Dat was 7 jaar geleden. 
 
Ik kan nu zeggen dat dat allemaal is ‘uitgekomen’. De wijnen van Jens 
zijn een vaste waarde in ons assortiment en vinden gretig aftrek in de 
horeca en bij onze particuliere klanten. De runner is zijn Windisch Weiss, 
een blend van de Bacchus druif, met Silvaner en Müller-Thurgau. 
Bacchus is een beetje ‘inferieur’, maar Jens weet daar een spannend 
en opwekkend glas wijn van te maken. Hiermee toont Jens aan dat ook 
van minder ‘edele’ druiven een verrassende wijn gemaakt kan worden, 
in een zeer aantrekkelijk prijssegment.. 
 
In 1981 nam Hans Albert Windisch het landbouwbedrijf in Mommenheim 
(nu 12 hectare groot) over van zijn schoonvader Erwin Werther. Het 
typische gemengde boerenbedrijf, met landbouw, veeteelt en 
wijnbouw is zich in de loop der jaren steeds meer gaan richten op wijn. 
Bijna 90% van de aanplant is wit, met Silvaner in de hoofdrol. Het deel 
aan rode druiven beslaat slechts 10% (Spätburgunder en Portugieser). 
Vader Hans verkocht zijn wijn aan handelaren en bottelde niet zelf. 
 
In 2010 is het roer overgenomen door zoon Jens. Jens heeft wijnbouw 
gestudeerd in Geisenheim en is in 2006 al stages gaan gelopen in 
Nieuw-Zeeland (Johner Estate) en later in Duitsland (DLR in Oppenheim, 
Weingut Gröhl in Weinolsheim, Weingut Wagner Stempel in Siefersheim). 
Zijn ambities waren duidelijk: het ‘achterland’ van Rheinhessen (Kalk-, 
Ton- und Lehm-Löss-Böden) verder op de kaart zetten met de regionale 
druiven Silvaner, Riesling en Weisserburgunder. Deze soorten laat hij al 
tot zijn volle recht komen in de Gutsweinen en verder preciseert hij ze in 
de Ortsweinen. 
 
Mommenheim heeft niet het allerbeste terorir van Rheinhessen, laat 
staan van Duitsland. Om spannende wijnen te maken moet een 
wijnmaker dus veel effort steken in het proces. Het verhaal over kwaliteit 
is dan ook hier: oude stokken koesteren, veel tijd in de wijngaard 
doorbrengen (snoeien, lage rendementen), zo min mogelijk ‘chemie’ 
gebruiken, zo zuiver mogelijk fruit verwerken, daar waar mogelijke 
spontane vergisting toepassen, vinificatie in RVS en opvoeding in 
‘Grosses Holzfässer’. Zo alleen kan Jens spannende, drinkbare en zuiver 
wijnen maken, vol van ‘eerlijk’ fruit. De wijnen zijn ook zeer betaalbaar. 
Je krijgt “veel waar voor je geld”. 
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GAULT & MILLAU WIJNGIDS 2020 
2 druiven - "Al met al een opwindend portfolio, met duidelijk handschrift en potentieel" 
 
EICHELMANN 2020 
2,5 sterren "Jens Windisch toont een duidelijk handschrift: in opkomst" 
 
FALSTAFF WEINGUIDE 2020 
„…die Weine, die er keltert haben es in sich. Sie sind wie der Winzer: natürlich, energievoll und charakterstark.“ 
 
 
Gewürztraminer Beerenauslese 
Deze edelzoete 100% Gewurtztraminer is puur geconcentreerd geel fruit met florale tonen. Volrond en zoet 
met veel impressies van gedroogd fruit, honing en een enorme lange afdronk.  
Extreem lage opbrengst per ha: 25 hl/ha. Serveren op 8-10 graden.  
 
Vinificatie 
Geselecteerde handmatige oogst eind oktober van alleen de beste edel rotte druiven. Vergisting op RVS en 
de vergisting stopt door te koelen.  
 
Alcohol 10% | Zuren 7,0 g/l  |  Restsuikers 108,4 g/l 
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Weingut Würtzberg 
 

 
Wijnmaker 
Felix Heimes & Franz Lenz  
 
 
Land & streek 
Duitsland - Saar 
 
Plaats 
Serrig 

 
 

Bodemsoort 
Rotschiefer 
Blauschiefer 
Grauschiefer 
Devonschiefer 
Grauwacke 
 
 
Wijngaarden 
17 hectare, waarvan 12 
hectare ‘steillage’ 
 
Wijnen 

 
Riesling Sekt 
 
Pinot Blanc 
 
Saar Riesling 
Terra Saar Riesling 
Rotschiefer Riesling 
Blauschiefer Riesling 
Würtzberg Riesling GG  
 
Würtzberg Riesling Kabinett 
Herrenberg Riesling Spätlese 
Herrenberg Riesling Auslese 
 
Pinot Noir 
 

 
 
 
 
 

 
Felix Heimes 
 
Met ingang van 1 juli 2016 hebben Dorothee Heimes en Ludger 
Neuwinger-Heimes - afkomstig uit de regio Trier/Saarburg - samen 
met hun kinderen Annalena, Mats en Felix de wijnmakerij van dr. 
Jochen Siemens overgenomen. Om juridische redenen was er een 
naamswijziging noodzakelijk en heeft het wijnhuis de traditionele 
naam ‘Würtzberg’ teruggekregen, waaronder het wijnhuis in 1898 
werd gesticht. Zoon Felix (1995) studeerde oenologie in Geisenheim 
en is de nieuwe wijnmaker. Hij liep stages bij Peter Lauer in Ayl/Saar, 
in Baden, Swartland (Zuid Afrika), en in de grootste coöperatie van 
Luxemburg: Domaines Vinmoselle. Zijn opleiding heeft hij afgesloten 
met een semester aan de Lincoln University in Nieuw-Zeeland.  
 
Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen is de oude 
keldermeester Franz Lenz nog bij de vinificatie betrokken. Veel blijft 
bij het oude, niettemin krijgen de wijnen, door de getalenteerde 
Felix een fijne nieuwe ‘touch’. Men werkt zo ‘natuurlijk’ mogelijk, 
met spontane vergisting en een snelle botteling om het fruit en de 
expressie (zo typisch voor de Saar) te behouden. 
De wijngaard Serriger-Würtzberg (vooral Rotschiefer, met Quarzit) 
en de Serriger-Herrenberg (Blau- und Grauschiefer) zijn alleen in 
bezit van de familie en hebben een stijgingspercentage tot wel 
60%, met een hoogteverschil van bijna 200 meter. Het zijn twee VDP 
Grosse Lagen. Er mag dus Grosses Gewächs (GG) gemaakt 
worden.   
In 2019 is de wijngaard Ockfener Bockstein (ook VDP Grosse Lage, 
met Devonschiefer- und Grauwackeverwitterungsböden) aan het 
portofolio toegevoegd.  Het meeste werk wordt met de hand 
gedaan. In de wijngaarden vindt men hoge muren en trappen van 
leisteen. Gedeeltelijk stijgen de leisteenwanden 10 meter hoog. De 
wijnstokken hebben een plantdichtheid van 6.000 per hectare, wat 
de kwaliteit ten goede komt. Sommige percelen hebben nog 
‘wortel eigen’ stokken (pre-phylloxera) wat in Duitsland heel 
eigenaardigheid is. Alle wijnen worden gekenmerkt door een 
bijzondere ‘mineraliteit’ en hebben een prachtige, voor de Saar zo 
kenmerkende zuurgraad, naast de subtiele restsuikers. Wijnen om je 
vingers bij af te likken.   
 

 



mensen laten genieten van wijn 
www.dewijntherapeut.nl 

 
 
Serriger Herrenberg Auslese 2019 
De Serriger Herrenberg ligt op het zuid-zuidwesten en kijkt uit op de rivier de Saar. De onderlaag in de 
bodem bestaat uit ‘Blau- und Grauschiefer‘ - blauwe en grijze leisteen. In deze wijngaarden heerst een 
bijzonder microklimaat wat ervoor zorgt dat de wijnstokken druiven voortbrengen met hoge 
concentratie, hoge suikergehaltes, maar ook hoge zuren. Perfect voor Spätlase, Auslese en 
Beerenauslese. 
 
In de neus intense aroma’s van passievrucht en tropisch steenfruit. In de mond vlezig en sappig met veel 
spanning en een verassende frisse en ziltige afdronk. Uitstekend in combinatie met pittige gerechten uit 
de Indiase keuken. Daarnaast ook goed bij blauwschimmel kazen. Ook lekker bij niet te zoete desserts 
met citrusfruit, frambozen of aardbeien. Serveer rond de 8-10ªC in een Rieslingglas.  
 
 
Vinificatie 
De Herrenberg werd in 1904 verdeeld in verschillende percelen door de toenmalige eigenaar Baron von 
Schorlemer zu Lieser. Elk perceel is uniek en wordt apart gevinifieerd. De druiven voor de Auslese komen 
uit perceel II. De wijnstokken staan dicht op elkaar geplant, wat zorgt voor lage opbrengsten en hoge 
concentratie. Al het werk in de wijngaarden gebeurt met de hand. Er wordt bij de oogst een 
zorgvuldige selectie gemaakt van overrijpe en ‘edelrotte’ druiven, gemiddeld genomen beslaan de 
overrijpe druiven zo’n 50 tot 60%. De druiven worden voorzichtig geperst en vervolgens spontaan vergist. 
Vervolgens wordt de wijn uitgebouwd op RVS vaten van 1000 liter. De Auslese wordt aan het eind van 
de lente, in mei gebotteld.  
 
Alcohol 10%  |  Zuren 8,0 g/l  |  Restsuikers 93 g/l 
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