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Druif

Heunisch / Gouais Blanc

Land

Duitsland

Regio

Rheinhessen

Bodem

Loess

Lagering

Oude, houden foeders

Stijl

Medium, finesse, mineraal

Serveren

In een breed glas op 10°

Bewaring

5 jaar vanaf oogst

Alcohol %

12,0 %

Inhoud

0,75 l

Gastronomie

Fijne visgerechten, schaal- en schelpdieren, wit vlees,...

Gerecht

Omschrijving
(Kleiner) Heunisch, of ook Gouais Blanc is één van de oerdruiven. Heel wat van de huidig gekende druivenrassen zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks ervan afkomstig. Denk maar aan Melon de Bourgogne (de druif voor Muscadet), Chardonnay,
Gamay, Blaufränkisch … Ondanks dit groot belang zal je Heunisch de dag van vandaag nog maar zeer zelden aangeplant zien.
Wat te verwaarlozen hectaren her en der in Frankrijk, Zwitserland, Kroatië,… Op zich is het een eerder neutrale druif, met
duidelijke aciditeit die zich het best voelt in assemblages met druiven die een lagere zuurtegraad bezitten.Enkele jaren geleden
besloot Theo Gehring, bij wijze van experiment, om 2 vergeten, oude rassen terug aan te planten: Gelber Orleans, en dus deze
Heunisch. In het voorjaar van 2017 waren we aangenaam verrast door de Heunisch, en bij herproeven na de zomer namen we
het besluit om Theo Gehring te vragen dit voor ons in pure vorm te bottelen. Dus niet in assemblage zoals hijzelf van plan
was.Ondanks het eerder discrete karakter, is dit een heel boeiend glas. Het aanwezige fruit is bijzonder fijn, en eerder geel
getint van stijl. In de mond opvallende strakheid en focus, maar er zit een mooie vulling rond waardoor de balans heerlijk is.
Daardoor een wijn die gastronomisch veel aankan. Je kan dit een ode noemen aan een druif die ons zoveel schone nazaten
heeft geschonken, maar deze wijn is in de eerste plaats écht goed en meer dan het ontdekken waard!

WEINGUT GEHRING
Nog een domein uit Rheinhessen? Ja, maar van een totaal andere stijl dan Geil, Sander en Wittmann. We zitten in het
noordoosten van de regio en op de flanken van de Rijn domineert een unieke bodemsoort: rode leisteen. Het is hier dat Diana
en Theo Gehring sinds 1995 prachtige prijskwaliteitswijnen maken. Doorheen alle wijnen zit de mineraliteit van de sterk
ijzerhoudende bodem mooi doorweven, gekoppeld aan een flinke concentratie. Dit bereikt een climax in hun prachtige
Pettenthal Riesling, een Grand Cru waardig. Ook de rode wijnen zijn pareltjes: we hebben lang gezocht naar een
Frühburgunder die het niveau van Geil kan bereiken. Geen makkelijke opdracht, maar proef en overtuig jezelf.Qua klimaat is dit
een warm, maar vooral droog gedeelte in de Duitse wijngebieden. De bodem van rode leisteen is niet echt een waterreservoir
waardoor vooral jonge aanplant in bepaalde jaren het lastig kan hebben. Deze omstandigheden dwingen de wortels echter diep
op zoek te gaan naar water. Op papier is dit één van de mooiste Rieslingterroirs in Duitsland, maar te weinig wijnbouwers op de
"Roter Hang" spelen het potentieel ten volle uit. Wat ook leuk is, is dat Gehring net zoals Geil er een hele charmante en
toegankelijke wijnstijl op nahoudt. Alle wijnen zijn een combinatie van sappigheid met een duidelijke minerale ondertoon. Diana
en Theo zijn bovendien zeer sympathieke wijnbouwers, waarmee we op korte tijd een hechte band hebben opgebouwd. Ze

hebben 2 mooie vakantie-appartementen, en een Italiaans geïnspireerd restaurant. En heb je een mobilhome? Neem dan plaats
tussen de wijngaarden, waar alle faciliteiten zijn voorzien. Je ziet, een domein dat “af” is en een bezoek meer dan waard.
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