WEISSBURGUNDER VOM KALKMERGEL
2016
WEINGUT WEEDENBORN
Druif

Pinot Blanc / Weissburgunder

Land

Duitsland

Regio

Rheinhessen

Bodem

Kalkmergel

Lagering

Grote, houten foeders

Stijl

Medium, mineraal

Serveren

In een breed glas op 10°

Bewaring

5-6 jaar vanaf oogst

Alcohol %

13,0 %

Inhoud

0,75 l

Gastronomie

Rijke visgerechten, wit vlees, kaasfondue, raclette,...

Gerecht

Omschrijving
Toen we het assortiment van Weedenborn nog eens doornamen, was deze wijn met stip één van de toppers. Wat een pracht
van een Pinot Blanc! In de neus licht rokerigheid, maar ook duidelijk rijpe ananas en limoen. De mond is zeer intens, mooi droog
en een prachtige balans tussen sappigheid en precisie. Lange, minerale finale. Een stijl die heel wat liefhebbers zal bevallen, en
bovendien een glas dat gastronomisch wel heel breed inzetbaar is.

WEINGUT WEEDENBORN
Wat is Rheinhessen toch een geweldig gebied. Het ene talent loopt er naast het andere, en wat alles nog extra glans geeft: de
(jonge) wijnbouwers gunnen elkaar echt hun succes. Je treft ze er samen op feesten, degustaties,… De openheid die de
wijnbouwers in Rheinhessen onderling tonen is een voorbeeld voor vele andere regio’s. Daar we zelf maandelijks in
Rheinhessen onderweg zijn komen we naast de wijnbouwers wiens wijnen we vertegenwoordigen, ook vele andere
producenten tegen. Zo kennen we Gesine van Weedenborn al jaren, en spraken we haar al vaak. Het is een goede vriendin van
Johannes &amp; Elli Geil en van Philipp Wittmann en Eva Clüsserath en staat gekend als een uiterst sympathiek iemand. Sinds
Gesine het domein van de ouders in handen heeft genomen, is er kwalitatief veel veranderd. Momenteel is dit domein een
insider tip in Rheinhessen. Vooral voor Sauvignon Blanc van haar kalkbodems heeft ze een stevige reputatie opgebouwd, maar
wij zijn ook enorm onder de indruk van haar Burgunders. Haar kalkrijke bodems brengen prachtige, precieze wijnen voort met
een opvallende vulling.
Gesine heeft na haar studies in Geisenheim stage gevolgd bij een aantal gerenommeerde domeinen, zoals Bassermann-Jordan
in Deidesheim. Met 15 ha runt ze een middelgroot domein, de percelen liggen verspreid rond Monzernheim, Westhofen en
Bechtheim. Een groot kalkaandeel kenmerkt de bodems, maar ook de zogenaamde “Terra Rossa”, ijzerhoudende bodem.
Wijnen die tegelijk ernstig als charmant zijn, en bovendien aantrekkelijk geprijsd.
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