
DOC Valle Isarco Köfererhof Sylvaner

“Weingut Köfererhof is een van de kleinste en beste witte wijnproducenten van 
Italië.  Zowat elke druivenras wat eigenaar Günther Kerschbaumer aanraakt 
veranderd in goud. In de loop der jaren heeft hij opmerkelijk heerlijke en 
leeftijdswaardige wijnen gemaakt van onder meer Sylvaner, Riesling, Kerner, 
Müller-Thurgau en andere variëteiten” – Ian d’Agata, Vinous Media 

Het landgoed Kofererhof, sinds 1940 overgenomen en beheerd door de familie 
Kerschbaumer, bestaat al meer dan 850 jaar in het zuiden van Tirol, een regio die 
meer Oostenrijks is dan Italiaans. In 1995 begon het wijnhuis met het bottelen van 
zijn eigen wijnen na jarenlang zijn fruit te hebben verkocht. De paar hectare 
wijnstokken van Kofererhof bevinden zich aan de voet van de Dolomieten, tussen 
700 en 800 meter boven de zeespiegel.  

Op deze grote hoogte is de variatie in temperaturen van dag tot nacht ideaal, en de 
zorgvuldig onderhouden wijngaarden met een hoge dichtheid leveren intens 
geurige, geconcentreerde en goed uitgebalanceerde wijnen op. Alle druiven worden 
met de hand geoogst en aandacht voor detail is van het grootste belang in deze 
wijnmakerij met beperkte productie.  

Hun bewerking van de wijngaarden hebben momenteel een lage milieu-impact en 
neigen naar biologisch landbouw beheer. Er worden inheemse gisten gebruikt, 
behalve in het zeldzame geval van een bijzonder uitdagend jaartal. Alle wijnen 
worden gefermenteerd en gerijpt in temperatuurgecontroleerde tanks, met 
uitzondering van de Pinot Grigio, die gedeeltelijk is gerijpt in grote vaten van 
acaciahout. De totale productie van het landgoed is slechts ongeveer 3.500 kisten 
wijn per jaar! De kwaliteit van deze wijnen legt de lat hoger voor alle witte wijnen uit 
Alto Adige. 

Kofererhof is een praktiserende biologische wijnmakerij. Geïntegreerde insecten- 
en ziektebestrijding is de norm. De regio Alto Adige ondersteunt de telers met 
adviseurs en technisch personeel voor het monitoren van insecten en ziekten. De 
regio fronst bij het gebruik van schadelijke producten, aangezien de wijngaarden in 
de buurt van dorpen en steden liggen. Om schimmel te bestrijden, gebruiken telers 
producten op basis van zwavel en koper. Alleen organische meststoffen worden 
gebruikt en dekgewassen tussen de rijen wijnstokken voegen extra voedingsstoffen 
toe (in de nieuwe wijngaarden worden laaggroeiende gewassen gezaaid). Indien 
nodig wordt de grond bewerkt met mest en versneden plantensubstantie. Zeer lage 
doses toegevoegde SO2 in de wijnen helpen ze te bewaren. 

Door dit alles wordt Günther Kerschbaumer beschouwt als één der beste witte wijn 
makers uit de regio Alto Adige en meer bepaald de Valle Isarco. 



Deze wijn is op basis van 100% Sylvaner, een typische druif uit Oostenrijk die het 
ook geweldig doet in de Valle Isarco.  

Appellatie: Valle Isarco DOC 
Regio: Trentino - Alto Adige 
Druivenrassen: Sylvaner 100% 
Inhoud: 75cl 
Wijnstijl: mineraal - droog 

Aroma: Het aroma van wijn is verzadigd met een rijk boeket van fruit dewelke wordt 
gedomineerd door tonen van appels en peren. 
Smaak: Perfect uitgebalanceerd van smaak en met een goede structuur en 
diepgang komen de fruittoetsen terug naar voren ondersteund door een droge en 
aangename minerale afdronk. 
Serveren bij: Schaal- en schelpdieren, allerhande visgerechten en zelfs gerechten 
met wit vlees en gevogelte in lichte sauzen.


