RIESLING TROCKEN, HERRGOTTSACKER -ERSTE LAGE
RESERVE2015
WEINGUT A. CHRISTMANN
Druif

Riesling

Land

Duitsland

Regio

Pfalz

Bodem

Zandsteen, kalk, loess

Lagering

20 maanden op Halbstück vat (1.200l)

Stijl

Mineraal, krachtig

Serveren

In een breed glas op 10°

Bewaring

10 jaar vanaf oogst

Alcohol %

12,50 %

Inhoud

0,75 l

Gastronomie

Verfijnde visgerechten, schaaldieren, Oosters, wit vlees

Gerecht

Omschrijving
Deze erste Lage bleef een jaar langer sur Lie (in totaal 20 maanden) op grote houten vaten van 1200 liter, en kwam dan met
een minimum aan sulfiet en ongefilterd op fles. Het resultaat is een bijzonder knappe Riesling die enerzijds krachtig en
gestructureerd overkomt, anderzijds op grote finesse gestoeld is. Een wijn die ook prachtig ontwikkelt in het glas en zowel nu als
binnen vele jaren puur genot is. Geen fruitstijl, wel duidelijk gericht op mineraliteit, ragfzijne zuren en gelaagdheid. De
Deidesheimer Herrgottsacker grenst aan de beroemde Forster Ungeheuer (wat een Grosse Lage is). De bodem bestaat er uit
zandsteen, kalk en loess.

WEINGUT A. CHRISTMANN
Duitsland is hét Rieslingland bij uitstek, en het is haast niet te schatten welke boeiende stijlverschillen je allemaal in het glas
krijgt. Grote Riesling is een ode aan het virtuoze spel tussen finesse, fruit en mineraliteit. In het rijtje van topdomeinen mét een
dijk van een Rieslingreputatie is Christmann uit de Pfalz een vaste waarde.
In hartje Pfalz worden uitgesproken en krachtige Rieslings gemaakt met een haast barokke tint. Steffen Christmann is niet
alleen een begenadigd wijnbouwer, hij is eveneens voorzitter van VDP Duitsland. Zijn biodynamische werkwijze heeft ertoe
geleid nog meer diepgang en complexiteit in zijn Rieslings te brengen. Wij kunnen alleen maar onderstrepen dat hier één van de
mooiste Rieslingcollecties van Duitsland wordt gemaakt. Indrukwekkend van basis tot top, met sinds 2012 ook meer nadruk op
strakheid.
De Pfalz geniet sowieso al van bijzondere klimatologische omstandigheden. Door de beschermende heuvels in het westen is de
Pfalz niet alleen warm (met een seizoenstemperatuur die aan Toscane doet denken), maar ook vrij droog. Het is hier dat de
krachtigste droge Rieslings uit Duitsland vandaan komen. Hier en daar vind je zelfs oud vulkanische bodems die de wijn extra
punch meegeeft.
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