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Het beste uit verleden en heden

Met innovatieve wijnen in creatief vormgegeven flessen strelen
Duitse wijnproducenten tegelijkertijd het oog en de tong. Uit
Duitsland komen tegenwoordig wijnen voor alle gelegenheden en
voor ieders smaak. Hun variatie wordt geprezen door gerenom
meerde sterrenkoks en gewaardeerd door wie al kenner zijn of dat
nog willen worden. Respect voor een wijnbouwtraditie van 2000
jaar met gebruikmaking van kwaliteitsgerichte en milieuvriende
lijke teeltmethoden en de modernste keldertechniek maken de
Duitse wijnproducenten tot pioniers op hun vakgebied.
De wijngaarden liggen meestal op glooiend terrein of op hellingen
met beschutting van aangrenzende bossen en bijna altijd ook
vlakbij rivieren – hoofdzakelijk de Rijn en zijn zijrivieren – waarvan
het wateroppervlakte het zonlicht reflecteert en voor mildere
temperaturen zorgt.
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Het beste uit verleden en heden

De 13 Duitse wijnbouwgebieden behoren tot de noordelijkste
van de wereld. Tijdens de lange vegetatieperiode met een goede
afwisseling van neerslag en zonneschijn kunnen de druiven
langzaam tot rijpheid komen. Hierdoor behouden ze hun fruitige
zuren, ontwikkelen ze natuurlijke suikers en nemen ze mineralen
uit de bodem op. De afwisseling van warme dagen en koele
nachten in de herfst verleent ze een in de wereld uniek aroma.
Wijnen uit koelere wijngaarden hebben in de regel maar weinig
alcohol, maar zijn des te aromatischer en fruitiger. Ideaal om bij
de maaltijd door te drinken.

WIJNTYPEN
HARMONIEUS DROOG
Min of meer droge wijnen dragen de
aanduidingen trocken, halbtrocken,
feinherb, CLASSIC en SELECTION
en zijn uitstekende etensbegeleiders.
FRUITIG ZOET
Traditionele Spätlese, edelzoete Auslesen
en Eiswein hebben een geconcentreerd
fruitige smaak.
Blik op Duitse wijn
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[1] Weingut

Paul Mustermann
[2] 2019

[3]

Riesling

[4] Kabinett trocken [5]
[6] Winzerdorfer Bestelage
[7] Rheinhessen
[8]

[9]

Gutsabfüllung
Prädikatswein

VOORBEELDETIKET

A.P.NR. 1 234 567 090 20

[12]
[10]
10,5 % vol.

enthält Sulfite

[13]
Product of Germany

[11]
750 ml

Wijngebied, rijpheid, druivenras en wijntype
evenals de naam van de producent of
bottelaar geven belangrijke houvast bij de
inkoop van wijn.

VERPLICHTE VERMELDINGEN
(BIJ QUALITÄTS- EN PRÄDIKATSWEINE)
[1]	Naam en adres van het wijngoed.
[4] Prädikat / kwaliteitsniveau van de wijn dat de mate van
rijpheid van de druiven bij de oogst aangeeft.
[7] Geograﬁsche herkomst. Duitsland telt 13 wijnbouwgebieden.
[9] Amtliche Prüfungsnummer – ambtelijk controlenummer dat
aangeeft dat de wijn bij de voor alle Duitse kwaliteitswijnen
verplichte chemische analyse en sensorische test aan de normen
heeft voldaan.
[10]	Reëel alcoholgehalte in % vol.
[11] Flesinhoud.
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[12]	Sulfiet.
[13]	Land van herkomst.
[14]	Vanaf 01.07.2012 middelen als caseïne, albumine en
lysozym.
FACULTATIEVE VERMELDINGEN
(BIJ QUALITÄTS- EN PRÄDIKATSWEINE)
[2] Oogstjaar – het jaar waarin de druiven geplukt zijn.
[3]	Druivenras.
[5]	Smaaktype – in dit voorbeeld trocken, een droge wijn.
Ontbreekt een dergelijke vermelding, dan gaat het meestal
om zoete wijnen. Andere smaaktypen zijn halbtrocken en
feinherb (allebei halfdroog).
[6]	Specifieke herkomstaanduiding – gemeente en wijngaard.
[8]	Boeren en coöperaties die zelf druiven telen, persen en bottelen
mogen de wijnen als Erzeugerabfüllung, botteling van de
producent, op de markt brengen. Wijngoederen kunnen
onder bepaalde
voorwaarden
ook de term
Gutsabfüllung,
botteling van
het wijngoed,
gebruiken.
In alle andere
gevallen is
sprake van
de naam van
de bottelaar,
in het Duits
Abfüller.
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CLASSIC – KLASSIEKE KLASSE
Sinds het oogstjaar
2000 staat het
begrip CLASSIC
voor kwaliteits
wijnen van
bovengemiddelde
kwaliteit die
harmonieus droog
van smaak zijn en
van een van de
klassieke druiven
rassen gemaakt zijn (bijvoorbeeld
Riesling, Silvaner of Spätburgunder).
Classic staat voor een duidelijk kwaliteiten smaakprofiel van de wijn en belooft
wijnliefhebbers harmonieus droge wijnen
met een volle smaak en intens fruit.
Blik op Duitse wijn
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MOUSSEREND
Sekt, Winzersekt en Secco (de Duitse versie van de licht mousserende
Italiaanse Prosecco) zijn aanduidingen voor mousserende wijn.
Producenten van Winzersekt, Sekt van de boer, moeten zich aan
strenge normen houden. De basiswijnen mogen uitsluitend
afkomstig zijn van diens eigen druiven. De producent bepaalt
verder zelf alle details, van de samenstelling van de cuvée tot en
met de opvoeding van het eindproduct. Alle Winzersekt wordt
volgens de traditionele methode gemaakt met de tweede vergisting
op fles. Op het etiket moeten oogstjaar, druivenras(sen) en de
naam van de producent staan.
Hoewel de naam is afgeleid van de Italiaanse Prosecco, is Secco een
licht mousserende Duitse wijn. Zijn schuim ontstaat op natuurlijke
wijze tijdens de vergisting of door toevoeging van koolzuur.
Dankzij zijn relatief lage alcoholgehalte is Secco een heerlijke
zomerdrank. Goed gekoeld (6 – 8 °C) komt het verfrissende
karakter van Sekt en Secco het best tot zijn recht. Drink ze bij
voorkeur binnen een jaar.

Blik op Duitse wijn
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DUITSE DRUIVEN VAN
WERELDKLASSE

RIESLING
Riesling is niet alleen het meest geliefde witte druivenras van
Duitsland, maar misschien zelfs wel wereldwijd. De eerste
schriftelijke vermelding ervan, een rekening voor Rieslingstokken,
stamt uit de 15e eeuw. Heden ten dage ligt nog altijd ruim de
helft van de mondiale aanplant in Duitsland. Een betere getuigenis
voor zijn herkomst of ‘terroir’ dan Riesling legt geen enkele andere
wijn af.
Riesling wordt gewaardeerd om zijn elegantie, levendige zuren,
smaakvariaties en bewaarpotentieel. Bovendien is hij buitengewoon
veelzijdig aan tafel, ook bij scherpe of zoetzure gerechten uit de
keukens van Azië of Latijns Amerika. Fijne geurnuances van appel,
perzik en mineralen, terwijl bij edele rotting een toets van honing
voor afronding zorgt.
Blik op Duitse wijn
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SPÄTBURGUNDER (PINOT NOIR)
Sinds de 12e eeuw bevorderden monniken bij hun missies de
verbreiding van deze druif buiten zijn thuisgebied Bourgogne.
Vandaag de dag is de Spätburgunder Duitslands edelste en meest
aangeplante druif voor rode wijn.
Spätburgunder is synoniem met topkwaliteit en is legendarisch
om zijn harmonieuze eigenschappen aan tafel. Hij geeft volle
zachte wijnen met zoet-fruitige, kruidige en florale aroma’s. De
wijnen passen goed bij gebraden gevogelte, vlees- en wildgerechten,
kaas, gegrilde of gerookte zalm en tonijn en bij veel Aziatische
gerechten.
Spätburgunder Weißherbst is een rosé.
Serveer hem gekoeld (9 – 13 °C) als
verfrissend aperitief of zomerwijn, bij
voorgerechten en lichte vleesbereidingen.

Blik op Duitse wijn
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DE POPULAIRSTE WITTE
SILVANER

RIVANER (MÜLLER-THURGAU)

Oud druivenras dat volle en sappige wijnen
met mild fruitige zuren geeft. Silvaner
onderstreept de fijne smaaknuances van
vis, wit vlees en asperges.

Jeugdig frisse, droge wijn. Lichte en
bloemige Rivaner harmonieert uitstekend
met kruiden, salades en groente. Zijn milde
zuur en fruitige muskaataroma maken er een
heerlijke doordrinkwijn voor alledag van.
GRAUBURGUNDER (PINOT GRIS)
Grauburgunder geeft krachtige wijnen met
veel smaak en afgeronde zuren. Ze passen
goed bij gerechten die ook veel smaak
hebben, zoals zeevis, lam en wild. De zoete
versie heeft de naam Ruländer.
WEISSBURGUNDER (PINOT BLANC)
Edele witte wijn met fijne fruitigheid, frisse
zuren en beschaafde aroma’s van ananas,
noten, abrikozen of citrusvruchten.
Harmonieert uitstekend met wit vlees en
fruits de mer. Barriquewijnen doen het ook
goed bij lam en wild.

Blik op Duitse wijn

D r u i v e n v o l k a r a k t e r , w i j n e n v o l s maa k

KERNER

SCHEUREBE

Wijdverbreide kruising van Trollinger en
Riesling die vooral gewaardeerd wordt om
zijn verwantschap met Riesling in de vorm
van frisse zuren en een pittig fruitkarakter.
Heerlijk om op zichzelf te drinken, maar
ook een prima partner bij vis, groente
terrines, salades en wit vlees.

Bij de juiste rijpheid ontplooit zich de fijn
pikante toets van de Scheurebe zich ten
volle. Het aroma doet denken aan zwarte
bessen en perzik. Als lichte Kabinett is het
een ongecompliceerde doordrinkwijn, als
droge of halfdroge Spätlese benadrukt en
verfijnt hij exotisch pikante smaaksensaties
van de Aziatische keuken.

DE POPULAIRSTE RODE
DORNFELDER

PORTUGIESER

Duitse kruising die diepgekleurde rode
wijnen geeft. Jeugdige en intens fruitige
versies worden ’s zomers graag licht gekoeld
gedronken. De krachtiger barriquewijnen
met meer tannine
passen perfect bij
gebraden vlees,
wild of kaas.

Helder rode wijnen met lage zuurgraad en
een zachte bessengeur die te boek staan als
aangename drinkwijnen, maar die ook
goed smaken bij voorgerechten en kaas.

Blik op Duitse wijn
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TROLLINGER
Licht verteerbaar en fruitig rood met frisse
zuren en een zachte geur van wilde kersen
of aalbessen. Ruim aangeplant in Würt
temberg.

LEMBERGER (BLAUFRÄNKISCH)
Hoofdzakelijk geteeld in Württemberg en
vaak gemengd met Trollinger. De wijnen
zijn rijk aan fruit, zuren en tannine met in
de neus zowel bessen als plantaardige
accenten van groene bonen of paprika. Een
lichte en fruitige Lemberger past bij lichte
gerechten of bij een zomerse barbecue.
Vollere en krachtigere varianten gaan mooi
samen met paté, gegrild gevogelte, wild,
rundvlees of lam.
FRÜHBURGUNDER (PINOT NOIR
PRÉCOCE, PINOT MADELEINE)
Vroeger rijpende mutatie van de Spätbur
gunder met lage opbrengst en hoge
kwaliteit. Een rariteit.
SCHWARZRIESLING (MÜLLERREBE,
PINOT MEUNIER)
Niet verwant aan de witte Riesling. Wordt
verwerkt tot een volle wijn die het goed
kan vinden met varkensvlees of lam.
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MONDIALE FAVORIETEN
De effecten van de klimaatverandering, met een gestage opwar
ming, en de globalisering van de markt hebben in Duitsland
geleid tot een uitbreiding van het aantal druivenrassen voor de
productie van kwaliteitswijnen. Diverse internationaal geliefde
rassen voor witte en rode wijn zijn hier sinds de jaren 1990 aan
toegevoegd. Hoewel in beperkte mate hebben vier al bij producenten
in de Nieuwe Wereld populaire rassen – Chardonnay, Sauvignon
Blanc, Cabernet Sauvignon en Merlot – ook bij Duitse wijnboeren
weerklank gevonden. Niet in de laatste plaats bij vertegenwoordigers
van de jonge generatie die deze druiven tijdens buitenlandstages
hebben leren kennen.

Blik op Duitse wijn

13

14

D r u i v e n v o l k a r a k t e r , w i j n e n v o l s maa k

RIJPHEIDSGRAAD –
EEN INDICATIE VOOR KWALITEIT
De ongeveer 100.000 hectare wijngaard in
Duitsland brengen overwegend kwaliteits
wijnen voort. Die komen altijd uit een van
de 13 Duitse wijnbouwgebieden (Anbau
gebiete). Ze worden geperst uit volledig
rijpe druiven en ondergaan allemaal een
sensorische kwaliteitscontrole.
QUALITÄTSWEIN en harmonieus droge
CLASSIC zijn voortreffelijke wijnen voor
alledag. Aan tafel zijn ze breed inzetbaar en
smaken jong op hun best. Daarnaast is er
een kleine hoeveelheid landwijnen
(Landweine) en wijnen zonder geograﬁsche
herkomstaanduiding.
De hoogste kwaliteitseisen wat betreft
druivenras, rijpheid, harmonie en elegantie
gelden voor Duitse PRÄDIKATSWEIN.
Edele wijnen met bewaarpotentieel van vol
rijpe en/of druiven met edele rotting zijn er
in zes categorieën. In oplopende volgorde
zijn dat:

Elegante, uitgebalanceerde wijnen met
smaakdiepte van extra rijpe druiven.

KABINETT

AUSLESE

Fijne, lichte wijnen van rijpe druiven met
een bescheiden alcoholgehalte.

Edele, intens smakende wijnen van
uitsluitend uitgezochte, zeer rijpe druiven.

Blik op Duitse wijn
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BEERENAUSLESE (BA)
Zeldzame wijnen vol fruit van met de hand
geplukte overrijpe druiven met het
onmiskenbare honingaroma van botrytis
(edele rotting).
EISWEIN
Unieke wijnen van druiven met een
mostgewicht dat gelijk is aan dat van een
Beerenauslese en die in bevroren toestand
geplukt en geperst worden. Zodoende
komt alleen het zoetste sap vrij. Door de
enorm geconcentreerde fruitsmaak en de
hoge zuurgraad is Eiswein vermoedelijk de
langst houdbare wijn ter wereld. Aangezien
Eiswein slechts in heel kleine hoeveelheden
geproduceerd wordt en sterk begeerd wordt
door verzamelaars wereldwijd, zijn de
prijzen ervan vaak zeer hoog. Als aperitief,
digestief of bij een fruitdessert biedt
Eiswein een onvergetelijke smaakbeleving.

voor een enkele fles van deze kostbare
rariteit. Trockenbeerenauslesen zijn
tientallen jaren lang te bewaren en zijn
bestemd om bij heel bijzondere gelegen
heden gedronken te worden.
Onze wijnboeren produceren passende
wijnen voor iedere gelegenheid: zowel voor
een gezellig feestje als een picknick en
evenzogoed voor een receptie als een
elegant diner.

TROCKENBEERENAUSLESE (TBA)
Wijnen van verschrompelde druiven met
edele rotting die eruit zien als rozijnen en
die over een unieke edelzoete fruitconcen
tratie beschikken, vormen de top van de
Duitse kwaliteitspiramide. Naar men zegt
is er een hele dag druiven plukken nodig
Blik op Duitse wijn
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AHR
HET RODE WIJNDAL
De wijngaarden van Duitslands ‘rode
wijnparadijs’ liggen in de vallei van het
riviertje de Ahr dat ten zuiden van Bonn
in de Rijn uitmondt. Van de kegelvormige
basaltbergen en de leisteenrotsen bij de
elegante badplaats Bad Neuenahr-Ahrweiler
heb je een ongelooflijk uitzicht over de
steile wijngaarden van dit gebied. Het
belangrijkste witte druivenras is hier de Riesling, maar het kleine
gebied is vooral bekend om zijn fijne rode wijnen, voornamelijk
van Spätburgunder (pinot noir), zijn vroegrijpe neef, de zeldzame
Frühburgunder en Portugieser.

BADEN
… IN ZON EN BURGUNDER
Het warme en zonnige Baden is de meest zuidelijke wijnregio van
Duitsland. Het gebied strekt zich 400 kilometer lang uit langs de
Rijn, van de Bodensee tot Heidelberg. De wijngaarden liggen
grotendeels op de uitlopers van het Zwarte Woud en op het
vulkaanmassief van de Kaiserstuhl. Evenals
de naburige Elzas en Zwitserland kent
Baden een rijke gastronomische wijncul
tuur. Droge witte en rode pinotwijnen,
ideaal voor aan tafel, zijn hier een traditie.
Baden heeft ook veel wijngaarden met
Rivaner, terwijl andere klassieke wijnen als
Riesling, Silvaner en Gutedel meer lokaal
worden geproduceerd.
Blik op Duitse wijn
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FRANKEN
WIJN.MOOI.LAND! EEN REIS
NAAR FRANKENWIJN
Franken ligt in het heuvelachtig gebied ten
oosten van Frankfurt en strekt zich uit langs
de zigzagloop van de Main. Uitgelezen
wijnen maken het samen met de barokke Residenz in Würzburg tot
een mekka voor wijn- en kunstliefhebbers. Dankzij de platte
Bocksbeutelfles met zijn ronde buik, zijn klimaat en de droge wijnen
die er worden geproduceerd is Franken een opmerkelijk gebied. Het
koele klimaat en de verschillende bodemtypen spelen in het voordeel
van vroegrijpe witte druivenrassen als Rivaner en Bacchus; Riesling is
eerder een uitzondering. Daarnaast is de regio bekend om zijn
krachtige en aardse Silvaner. Spätburgunder (Pinot Noir) en Domina,
zelden op andere plaatsen aangeplant, zijn de belangrijkste rode
druivenrassen.

HESSISCHE BERGSTRASSE
LENTETUIN EN WIJNEILAND
De oude Romeinse handelsweg ‘strata montana’ loopt parallel
met de Rijn langs de voet van de Odenwald ten zuiden van
Frankfurt. De streek is bekend als de ‘lentetuin van Duitsland’ –
de amandel- en fruitbomen bloeien hier vroeg – en is bijzonder
aantrekkelijk. Kasteelruïnes kijken er uit
over wijn- en boomgaarden die op de
hellingen liggen. De meeste wijnen in dit
kleine productiegebied worden gemaakt
in Bensheim en Heppenheim. Riesling is
het belangrijkste druivenras en neemt
meer dan de helft van de wijngaarden
voor zijn rekening. Daarna volgen Rivaner
en Grauburgunder (Pinot Gris).
Blik op Duitse wijn
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MOSEL
ROMEINEN, RIESLING EN STEILE WIJNGAARDEN
De valleien van de Moezel en de zijrivieren Saar en Ruwer vormen
al sinds de Romeinse tijd een van de meest romantische Duitse
wijnbouwgebieden. De steile hellingen langs de oevers van de
Moezel, die zich kronkelend een weg baant naar de Rijn in
Koblenz, zijn bezaaid met wijngaarden en bossen. Riesling zwaait
hier de scepter. De witte wijnen zijn van
een onvergelijkbare finesse, hebben een
bijzondere aromatische complexiteit en een
fruitige minerale frisheid. Een specialiteit
van de wijngaarden recht tegenover
Luxemburg, ten zuidoosten van Trier, is de
elbling. Dit druivenras wordt geprezen om
de zuivere en elegante stille en mousse
rende wijnen die ervan worden gemaakt.

MITTELRHEIN
LORELEY HOUDT VAN RIESLING
De Mittelrhein is het spectaculaire rechte stuk van de Rijn
tussen Bonn en Bingen, de ‘Rijnkloof ’. De rivier heeft zijn loop
hier uitgeschuurd in het gesteente en een steile, smalle vallei
gevormd. Hier heerst een microklimaat waarin sinds 2000 jaar
wijngaarden gedijen. Oude kasteelruïnes
kijken uit over met wijngaarden beplante
steile hellingen en middeleeuwse dorpjes.
De Mittelrhein kent vele legenden, zoals
die van de Loreley en de Nibelungen, en
was lang de inspiratie voor kunstenaars en
wijnbouwers. Knapperige en aromatische
Rieslings zijn het handelsmerk van deze
regio.
Blik op Duitse wijn
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NAHE
ZACHTE RIVIER EN ROBUUSTE ROTS
Ingeklemd tussen de valleien van de Moezel en de Rijn strekt
zich het wijngebied Nahe uit. Het is genoemd naar de rivier die
de beboste Hunsrück doorklieft richting Bingen aan de Rijn.
Opvallende rotsformaties, minerale afzettingen en halfedelstenen
duiden op de sterke geologische verschei
denheid van dit gebied. Die verscheiden
heid geldt ook voor de wijnen uit Nahe.
Zachte en pikante Rieslings, aromatische
Rivaners en hartige Silvaners zijn hier de
klassiekers. Witte en rode pinotwijnen,
zoals Grauburgunder, Weissburgunder en
Spätburgunder, zijn evenals de rode
Dornfelder in opmars.

PFALZ
GENIETEN LANGS DE DEUTSCHE WEINSTRASSE
85 kilometer lang slingert de Deutsche Weinstrasse zich door
schilderachtige dorpjes en welige wijngaarden tussen Rheinhessen
en Frankrijk. In het zonnige klimaat van de Pfalz groeien de
druivenstokken uitbundig en brengen ze sensuele, volle en rijke
wijnen voort. Dat gebeurt voor wit met
Riesling als belangrijkste ras, Weissburgunder
en Grauburgunder. Spätburgunder,
Dornfelder en de zeldzame St. Laurent
zijn de belangrijkste rode druivenrassen.
Rivaner en Portugieser zijn de favorieten
voor dorstlessers.
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RHEINGAU
WIJN EN GENOT AAN DE RIVIER
Het hart van de Rheingau ligt langs de
Rijn, waar die van oost naar west loopt
van Wiesbaden tot Rüdesheim. Hier
domineren Riesling en Spätburgunder
(Pinot Noir) de hellingen van het
Taunusgebergte. De regio dankt zijn
succes aan een optimaal klimaat en een
permanent kwaliteitsstreven van de
wijnbouwers. Strenge eisen werden eeuwen geleden al vastgelegd
door de benedictijnen in Johannisberg, de cisterciënzers in Kloster
Eberbach en de lokale aristocratie. De eerste spätlese die in 1775
in Johannisberg werd gemaakt, was het begin van de traditie in
rijke, gebotrytiseerde wijnen waarvoor Duitsland zo beroemd is.

RHEINHESSEN
ELKE STAP IS EEN WIJNBELEVING
Het 'land van de duizend heuvels' ligt
in de grote elleboog van de Rijn die van
Worms naar de bocht in Mainz stroomt en
nadien verder westwaarts richting Bingen.
Een regio van deze grootte, de grootste
in Duitsland, biedt een rijke verzameling
aan wijnen. Moderne wijnen, zoals
RS (Rheinhessen Silvaner) of Selection
Rheinhessen, en de steeds belangrijker wordende witte en rode
pinotwijnen zijn een indicatie voor het hoge kwaliteitsniveau van
de streek. De klassieke witte wijnen zijn Rivaner, Silvaner en
natuurlijk Riesling. Verder komen ook rode rassen als Portugieser
en Dornfelder hier aan hun trekken.
Blik op Duitse wijn

21

22

D e d u i t s e W i j n b o u wg e b i e d e n

SAALE-UNSTRUT
KOSTBARE WIJNEN – UNIEK CULTUURLANDSCHAP
De wijngaarden van Duitslands meest noordelijke wijnregio
liggen tussen Weimar en Leipzig. Sinds tien eeuwen groeien de
wijngaarden hier op de steile terrassen van de kalkstenen
hellingen in de Saale- en Unstrutvalleien. Het heuvellandschap is
er mooi, de heuvels zijn omringd door
wouden en populierenbossen en worden
afgewisseld door ruime plateaus. Frey
burg, Naumburg en Bad Kösen zijn de
belangrijkste steden. Deze kleine regio is
bekend om zijn droge wijnen met een
delicaat en specerijachtig aroma. De
belangrijkste druivenrassen zijn Rivaner,
Weissburgunder (Pinot Blanc) en Silvaner.

SACHSEN
COOL CLIMATE SAXONY –
WIJNBOUWERS, WIJNEN EN VISIES
Duitslands kleinste en meest oostelijke
wijnregio ligt in de vallei van de Elbe.
Dresden, dat ook wel het ‘Florence aan de
Elbe’ wordt genoemd om zijn culturele
erfgoed en milde klimaat, is samen met
Meissen de belangrijkste stad van dit gebied. De wijngaarden zijn
meestal aangeplant op steile terrashellingen met granietbodem.
Hoewel het palet van wijnen uit Sachsen zeer verscheiden is, zijn
Rivaner, Riesling en Weissburgunder (Pinot Blanc) het belangrijkst.
Ze geven droge wijnen. Daarnaast wordt een kleine hoeveelheid
wijn gemaakt van Goldriesling, een zeldzame kruising van Riesling
en Muscat die enkel hier te vinden is.
Blik op Duitse wijn
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WÜRTTEMBERG
SCHILLER MEETS TROLLINGER & LEMBERGER
Württemberg is een landelijk, heuvelrijk
gebied tussen Baden en Franken. De
metropool Stuttgart en Heilbronn zijn de
wijncentra, maar de meeste wijngaarden
liggen verspreid tussen de velden en
bossen in de Neckarvallei. Hier wordt
vooral rode wijn gemaakt, van knapperige
en lichte Trollinger – de lievelingswijn van
de Zwaben – tot wijnen met meer kleur en vulling. Denk aan
Schwarzriesling (Pinot Meunier) en Lemberger. Riesling is het
belangrijkste witte druivenras, gevolgd door Kerner, een kruising
die veel gemeen heeft met riesling.

Blik op Duitse wijn
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