SAUVIGNON BLANC, TERRA ROSSA
2016
WEINGUT WEEDENBORN
Druif

Sauvignon Blanc

Land

Duitsland

Regio

Rheinhessen

Bodem

Ijzerhoudende kalk

Lagering

Inox, minimale houtlagering

Stijl

Medium, aromatisch, mineraal

Serveren

In een breed glas op 10°

Bewaring

5 jaar vanaf oogst

Alcohol %

12,5 %

Inhoud

0,75 l

Gastronomie

Aperitief, frisse visbereidingen, verse kazen, Aziatische keuken,...

Gerecht

Omschrijving
Gesine nam de verantwoordelijkheid van het domein over in 2008 na haar studies in Geisenheim en stages bij o.a.
Bassermann-Jordan (Pfalz) en Vergelegen (Z-Afrika). Het is daar dat ze een passie voor Sauvignon Blanc ontwikkelde, en
momenteel hoort ze met Weedenborn tot de beste Sauvignon Blanc domeinen in Duitsland.
Ze snapt zelf niet waarom niet meer wijnbouwers met Sauvignon Blanc bezig zijn in zuidelijk Rheinhessen want zowel op het
vlak van bodems (kalk) als klimaat is dit een ideaal gebied voor deze druif. Ze voegt eraan toe dat deze druif wel veel
precisiewerk vraagt. Een uur te kort of te lang schilmaceratie bv. geeft al een stijl die ze niet wil. De nacht nadat de Sauvignon
druiven zijn geoogst slaapt ze niet, dan blijft ze in de kelder om op het juiste moment te persen. Ze plukt Sauvignon op volle
rijpheid (en niet een tikkel vroeger zoals vele collega's).
Deze Terra Rossa Sauvignon Blanc is Gesine haar bekendste wijn. Het is zonder twijfel hét visitekaartje en bij het beste wat ze
op de markt brengt. Jaarlijkse staat deze wijn ook bij de top qua Sauvignon Blanc in Duitsland. Terra Rossa verwijst naar een
klein perceel in Westhofen met ijzerhoudende rode aarde (wijngaard Westhofener Steingrube).
Dit is o zo fijn, delicaat. Prachtig aroma van munt, pompelmoes en kruisbes met een hint van passievrucht en papaya. In de
mond één en al strakheid en volledig droog, maar ook een enorme dosis mineraliteit. Grote lengte, grote finesse. Dit is
Sauvignon Blanc met internationale kwaliteitsallures.

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 vooral 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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