RIESLING, AUS DEN LAGEN, VDP.GUTSWEIN
2021
CHRISTMANN
Alcohol %

12,50%

Bodem

Zandsteen, kalk

Druivenras

Riesling

Formaat

0,75 l

Gastronomie

Aperitief, fijne visgerechten, schaal- en
schelpdieren

Jaargang

2021

Lagering

Inox en grote houten foeders

Land

Duitsland

Regio

Pfalz

Serveren

In een breed glas op 10°

Smaakprofiel

Droog

Soort

Rode wijn

Stijl

Medium, fijn, mineraal

Wijndomein

Christmann

Omschrijving
Sinds het voorjaar van 2022 is het assortiment van Christmann ingrijpend veranderd. In plaats van Gutsweine (de
instap) en Ortsweine (gemeentewijnen) is er nu nog maar één wijn naast de perceelselecties, die als Erste en Grosse
Lagen worden aangeboden. Omdat Christmann het areaal heeft verkleind en enkel geklasseerde percelen heeft
behouden komt deze nieuwe instapwijn “Aus den Lagen” ook enkel uit hun beste wijngaarden. De druiven werden
met de hand geplukt en spontaan vergist. Dit is veel meer dan een “instapwijn”, dit vertegenwoordigt op prachtige
wijze de filosofie van dit topdomeinen. Je zou dit als een soort “Second Vin” (tweede wijn) kunnen bestempelen,
zoals bijvoorbeeld bij bekende Franse domeinen.
De druiven werden geoogst in Gimmeldingen (Kapellenberg en Meerspinne), Ruppertsberg (Linsenbusch en
Reiterpfad), Neustadt (Vogelsang) en Königsbacher (Idig en Ölberg). Tweederde van de wijn werd spontaan gegist
in grote houten vaten. Dit is een wijn met veel druk, structuur en minerale spanning. Fijne ziltigheid, finesse en
lengte. Puristische stijl van Riesling.
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Het vader-dochter duo Steffen & Sophie Christmann is zonder twijfels één van de meest getalenteerde in Duitsland.
Indrukwekkend hoe zij hun Weingut Christmann de laatste jaren “heruitgevonden” hebben. Ambitie, passie en
kwaliteitsdrang: het heerst hier allemaal, met Riesling & Spätburgunder in de schijnwerpers.
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 met een dijk van een Rieslingreputatie is Christmann uit de Pfalz een vaste waarde. Steffen
Christmann is niet alleen een begenadigd wijnbouwer, hij is eveneens voorzitter van VDP Duitsland. Zijn
biodynamische werkwijze heeft er mede toe geleid dat hij nog meer diepgang en complexiteit in zijn Rieslings kon
brengen. Wij kunnen alleen maar onderstrepen dat hier één van de mooiste Rieslingcollecties van Duitsland wordt
gemaakt. Indrukwekkend van basis tot top. De Pfalz geniet sowieso al van bijzondere klimatologische
omstandigheden. Door de beschermende heuvels in het westen ligt de Pfalz niet alleen beschut, maar het is er ook
vrij droog.
Steffen Christmann is een intelligente, zelfzekere wijnbouwer, momenteel één van de belangrijkste Duitse
wijnpersoonlijkheden. En eigenlijk was wijnbouwer niet de job die hij initieel voor ogen had. Steffen is van opleiding
jurist, maar trad in 1994 in de voetsporen van zijn vader. De kwaliteitsopmars van dit wijndomein, dat waarvan de
wijnwortels teruggaan tot 1798, kwam snel. Onder impuls van Steffen werd dit domein één van de vaste waarden.
Sinds 2018 is dochter Sophie aan boord gekomen. Op alle vlak zijn er bij Weingut Christmann zaken veranderd. Alsof
ze zich steeds weer opnieuw heruitvinden.
Zo heeft de eerder barokke, rijke stijl plaats geruimd voor enorm fijne, kruidige wijnen met grote spanning en
minerale expressie. Oechslewaarden zijn ondergeschikt aan de herkomst. Een grote terroir spreekt voor zich. En
sinds dochter Sophie het domein heeft vervoegd is hun status als icoondomein alleen maar verstevigd. De stijl van
grote finesse, die nu al enkele jaren wordt gevolgd, zet zich alleen maar verder. Sophie heeft trouwens een passie
voor Spätburgunders en sinds zij zich daarover ontfermt zitten ook deze wijnen bij het allerbeste wat Duitsland
biedt. Van basis tot top: we zijn ontroerd door de fijngevoelige elegantie. Intussen hebben Steffen & Sophie
Christmann samen met Mathieu Kauffmann, voormalig keldermeester bij Champagne Bollinger & Reichsrat von
Buhl, het Sekthuis Christmann&Kauffmann opgericht, waarvan we vanaf 2023 de eerste versies mogen verwachten.
In 2021 werd bovendien beslist het areaal van Weingut Christmann te verkleinen en enkel geklasseerde VDP.Erste
Lage en VDP.Grosse Lagen te behouden. “Er zijn veel wijngaarden, slechts enkele zijn in staat grote wijnen voort te brengen.” Een
selectie van jongere stokken uit deze topwijngaarden komen als “Aus den Lagen” op de markt, alle andere wijnen
dragen de naam van de Erste of Grosse Lage. Een moedige, kwaliteitsgerichte beslissing.
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