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WITTMANN
Druif

Riesling

Land

Duitsland

Regio

Rheinhessen

Bodem

Kalk

Lagering

Inox en oude, houten foeders

Stijl

Mineraal, verfijnd, strak

Serveren

In een breed glas op 10°

Bewaring

10 jaar vanaf oogst

Alcohol %

13,0 %

Inhoud

0,75 l

Gastronomie

Het fijnste viswerk, schaal- en schelpdieren,…

Gerecht

Omschrijving
Naast zijn "klassieke" Ortswein uit Westhofen produceert het domein sinds enkele jaren ook een Ortswein uit het nabijgelegen
Gundersheim. De druiven voor deze wijn zijn allemaal afkomstig uit de beroemdste wijngaard van het dorp, de Höllenbrand,
gelegen net naast de beroemde Morstein. De aanplant in deze stenige en kalkrijke wijngaard bestaat uit een klein deel oudere
stokken en voor de rest nieuwere aanplant. Eens alle stokken voldoende leeftijd hebben zal er trouwens in deze wijngaard ook
een Grosses Gewächs geproduceerd worden.
Volle aanzet, duidelijk een wijn met structuur, waarbij rijpe citroen en limoen ondersteund worden door een enorme minerale
onderbouw. De fijne zuurtjes zorgen ervoor dat de afdronk steeds levendig en fris blijft. Een wijn die nu al genoten kan worden
of gerust enkele jaren de kelder in kan. Een nieuwe topriesling van dit mythische wijnhuis!

WITTMANN
Weingut Wittmann is een begrip, een icoon, een ster aan de Duitse wijnhemel. Philipp Wittmann is zonder twijfel één van
Duitslands meest getalenteerde producenten en inzake Riesling wereldklasse. Zijn doorgedreven biodynamische werkwijze,
gekoppeld aan een grondige kennis van bodem geeft droge Rieslings die hun gelijke niet kennen. Dit is absolute wereldklasse.
Elk jaar horen zijn Grosse Gewächse (zijn “Grand Crus” zeg maar) tot het beste wat in Duitsland wordt gemaakt. Van deze
wijnen hebben we een zeer beperkt aantal flessen in voorverkoop. Daarnaast zijn er ook enkele “instapwijnen” beschikbaar.
Stuk voor stuk indrukwekkend.
Het geheim van Philipp zit hem op meerdere niveaus. Met talent alleen kom je er niet: Philipp is een Rieslingvirtuoos. En hij
heeft het geluk om oude wijnstokken te bezitten in één van Duitslands beste wijngaarden: Morstein. In dit stuk van Rheinhessen
komt de oude kalkbodem van een miljoenen jaren oud binnenmeer terug naar boven. Philipp speelt deze "kalk" helemaal uit in
zijn wijnen: een zeer strakke, puristische en bovenal precieze stijl. Voor de Rieslingliefhebber pur sang!
En voor wie de link met de andere producenten uit ons gamma zou afvragen? Wel, Philipp is niet alleen de beste vriend van
Johannes Geil, maar is tevens de echtgenoot van Eva Clüsserath. Een uitzonderlijk, kwalitatief duo!
Gault-Millau Weinguide 2014: Beste wijnbouwer van Duitsland!
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