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Fiche Technique: 
 
 
Wijn: Schouwen-D®uiveland Auxerrois 
Oogst jaar: 2020 
Cuvée: 100% Auxerrois 
Producent: De Kleine Schorre, Dreischor 
Website: www.dekleineschorre.nl 
Herkomst: Dreischor, Schouwen-D®uiveland – Zeeland 
Alcohol: 12,5 % Rest suiker: 8 gr/L Zuur: 6,1 gr/L 
Classificatie: BGA – Beschermde Geografische Aanduiding 
Biologisch: Nee, wel doordacht en duurzaam in samenwerking met de natuur zowel   
                      in de wijngaard als de kelder. 
Bodem: Klei, Oud zeezand, Schelpen 
Oppervlakte: 10 ha en ca 4500 stokken per ha 
Vinificatie: Handmatige selectieve oogst medio oktober, vergisting en rijping  
                      gebeurt in RVS opslag tanks. 
Serveer Temperatuur: 8-10 graden Celsius. Smaak omschrijving: Levendig, fris met  
                                         bescheiden schakeringen van appel, Citrus en naar mild  
                                         zwemende perzik plus peer. 
Kenmerken: Perzik, Peer, Groene appel, vet, witte wijn. Pinot variant. 
Wijn-Spijs: Asperges, plat vis, mesheften, kokkels. 
 
historie: In 2001 zag Wijnhoeve De Kleine Schorre het Zeeuwse licht. In  
               samenwerking met het gerenommeerde Luxemburgse wijnbedrijf Cep d’Or  
               is een strenge selectie van druiven gemaakt. De keuze van de druivenrassen  
               is gebaseerd op een aantal criteria. Een daarvan is dat de wijnen naadloos  
               aan moeten sluiten op het goede dat Zeeland al sinds jaar en dag te bieden  
               heeft, namelijk de Zeeuwse Zilte Zaligheden. Deze zilte zaligheden bestaan  
               uit: mosselen, de Oosterscheldekreeft, oesters, platvis, lamsoor en zeekraal.  
               De keuze van de druivenrassen is daarom gevallen op de Pinot Gris, Pinot  
               Blanc, Rivaner en Auxerrois. 
 
Algemeen: Dreischor is 1 van de zon rijkste plaatsen in Nederland met een hoge zon  
                     intensiteit. De kalk in de bodem komt van dikke schelpen lagen die Zee  
                     arm de Gouwe heeft achter gelaten, door het zee klimaat is de kans op  
                     nachtvorst klein en valt er relatief weinig neerslag en zelden hagel. 
 
Bijzonderheden: KLM World Business Class Wine van 2006 tm 2021. Finale wijn van  
                                het jaar 2015 en 2016 – Proefschrift. Obama wijn 2014 
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