RIESLING KABINETT, TRITTENHEIMER APOTHEKE
2019
ANSGAR CLÜSSERATH
Druif

Riesling

Land

Duitsland

Regio

Moezel

Bodem

Grijze leisteen

Lagering

Oude houten foeders

Stijl

Fris, fruitig, mineraal

Serveren

In een breed glas op 9

Bewaring

2035+

Alcohol %

8,5 %

Inhoud

0,75 l

Gastronomie

Fijne aziatische keuken, salade met appel & geitenkaas, genietwijn op zich,...

Gerecht

Omschrijving
Vanaf jaargang 2017 werkt Eva nog meer op selectie en dat merken we in haar wijnaanbod. Uit Trittenheim komen nu 2
verschillende kabinetts. Naast de 'gewone' Trittenheimer is dit de beste selectie van de Apotheke.
Zelfde stijl maar nog precieser en mineraler. Rijpe groene appel, kruidig en citrus. Door de schitterende zuren heb je een
afdronk die enorm lang is en bijna droog eindigt.
Met een 40-tal gr natuurlijk restsuiker verwacht je een echt zoete wijn. Niets is minder waar. De zeer fijne zuren brengen een
heerlijke balans, zodat deze wijn eerder onder de halfdroge stijl valt.

ANSGAR CLÜSSERATH
De wijnen van Eva Clüsserath worden door insiders als absolute “Geheimtip” beschouwd. Sedert enkele jaren is ze
verantwoordelijk voor het wijnmaken in het ouderlijk huis aan de Moezel (Weingut Ansgar Clüsserath). Op de steile
Moezelhellingen is het loodzwaar werken. Kleinschaligheid is er dan ook troef : slechts 5 ha, maar wat een kwaliteit! De
Trittenheimer Apotheke kent niet alleen een schitterend uitzicht over de meest gefotografeerde Moezelmeander, de bodem
bestaat er uit pakken grijze leisteen wat de wijnen een enorme minerale expressie geeft. Riesling is er koning. De Moezel kent
duizenden domeinen, dit domein is topklasse en staat mijlenver van banaal zoet en flauw. Het merendeel van de hier
geproduceerde wijnen is zelfs droog. Bovendien keert Eva voor het wijnmaken terug naar vroeger: alles spontane gisting in
oude, houten foeders. Sommige wijnen gisten hier wel een half jaar of meer. De wijnen rusten dan nog eens lang op hun
gistbed (sur lie). Nooit laat ze zich onder druk zetten voor een snellere botteling. De wijnen krijgen van haar de tijd, en gelijk
heeft ze. Haar wijnstijl is vertederend, haast fragiel met een subtiel evenwicht tussen fruit, virtuoze finesse en sprekende
mineraliteit. Geef haar wijnen tijd, zowel in het glas als in de kelder. Dit zijn Rieslingparels die je de nodige tijd moet geven.
Eva Clüsserath is de echtgenote van Philipp Wittmann, de wijnmaker van het biodynamische topdomein Weingut Wittmann uit
Rheinhessen. Philipp Wittmann is dan weer de beste vriend van Johannes Geil. Zo zie je waar we voor het eerst met deze
wijnen kennis maakten.
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