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GEORG GUSTAV HUFF
Druif

Chardonnay

Land

Duitsland

Regio

Rheinhessen

Bodem

Loess

Lagering

Inox

Stijl

Licht tot medium, speels

Serveren

In een breed glas op 10°

Bewaring

4 jaar vanaf oogst

Alcohol %

13,0 %

Inhoud

0,75 l

Gastronomie

Aperitief, hartige taarten, wit vlees, niet te zwaar gesausde visgerechten, alledaagse
drinkwijn

Gerecht

Omschrijving
Wat een leuke Chardonnay! Onbekommerd drinkplezier, boordevol zuiver fruit (peer, frisse appel) en sappigheid. Speelse
zuren, en een frisse finale. Een wijn die bij vele gerechten kan worden genoten, zelfs als aperitief.

GEORG GUSTAV HUFF
De Roter Hang is één van de bekendste en beste terroirs van Duitsland met zijn bodem van rode leisteen. Gelegen in het
noordoosten van de regio is dit één van de weinige plaatsen in Rheinhessen waar de wijngaarden zo kort aan de Rijn liggen.
Hierdoor profiteren de druiven optimaal van de zon die op het water weerkaatst wordt. De verschillende topwijngaarden zijn
trouwens gericht op het oosten en staan dus ook in koelere jaren garant voor rijpe druiven met steeds weer een mooie minerale
ondertoon en sappigheid.
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.
Uit deze regio stellen we u graag voor aan Weingut Georg Gustav Huff. Een domein dat al meer dan driehonderd jaar door
dezelfde familie uitgebaat wordt en waar momenteel de broers Daniël en Stefan Huff samen met hun vader Dieter het bedrijf
leiden. Zoals bij zovele domeinen in Rheinhessen werd er in het verleden ingezet op verschillende teelten maar de liefde voor
het wijnmaken was te groot en sinds eind jaren zeventig krijgt dit dan ook de volledige aandacht. Momenteel bedraagt de totale
aangeplante oppervlakte 25 hectare.
De afspraken binnen de familie zijn duidelijk : Vader houdt zich vooral bezig met de wijngaarden en de broers verdelen het
wijnmaken onder elkaar. De oudste broer, Daniël, bekommert zich om de witte wijnen en jongere broer Stefan is dan weer
verantwoordelijk voor de rode wijnen. Zij krijgen in hun eigen dorp enkele topwijngaarden ter beschikking met onder andere de
bekende Hipping, Pettenthal en Schloss Schwabsburg. Hun stijl valt best te omschrijven als toegankelijk met karakter en
diepgang. Bovendien bezitten de wijnen een enorm mooie prijs-kwaliteitsverhouding. Zeker het ontdekken waard!
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