Pfalz
•
•
•
•

Belangrijke wijnregio met 24000 ha
20% totale Duitse wijngaard
Smalle strook van 10km breed/80km lang
Vooral droge witte wijnen (beste Duitse regio)
• Harmonie met plaatselijke verfijnde gastronomie

• Wijncentrum Deidesheim (Riesling)
• Sinds 19e eeuw
• Grote domeinen met welgestelde eigenaren => financiering lonen kwaliteitswijnen

• Na WOII: uitbreiding naar zuidelijke Pfalz
• Weisburgunder, Grauburgunder, Muller-Thurgau

• 40% blauwe druiven: Spätburgunder, Portugieser, st Laurent, Dornfelder

Klimaat
• Vrij warm droog klimaat
• Mediterrane sfeer in de zomer
• ‘Toscane van Duitsland’

• Oorzaak is Haardtgebirge (673m)
• Houden regens tegen, vergelijkbaar met de Elzas

• Gevaar
• Laatste generatie gemiddelde temperatuur +1°C
• Meer suikers, meer alcohol (+1,5% => 14-15%)
• Nood tot toevoegen extra zuur

• Voorspelling +2°C
• Beste variëteiten: Merlot, Chardonnay....
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Lagenweine
•

Grosses Gewächs

•

Erstes Gewächs

•

Einzellage

Qualitätsweine Geschützte Ursprungsbezeichnung
•

Lage

•

Ort

•

Region

•

Anbaugebiet

Qualitätsweine
•

Geschützte Ursprungsbezeichnung (gU)

•

Geschützte geografische Angabe (ggA)

•

Deutscher Wein

Großes Gewächs omvatten alleen witte en rode wijnen die zijn gemaakt van één enkel
druivenras dat past bij het profiel van het gebied.
De met de hand geoogste druiven mogen een opbrengst van 50 hl per hectare niet
overschrijden.
De most die voor de productie wordt gebruikt, moet een natuurlijk alcoholvolumegehalte
van ten minste 12% vol hebben en afkomstig zijn van één enkele wijngaard of een
kleinere geografische eenheid (Gewann).
De wijn moet droog worden gevinifieerd en door een proefcommissie sensorisch
worden beoordeeld.
Het oogstjaar moet altijd worden vermeld.
Witte wijnen van dit hoogste kwaliteitsniveau mogen pas op 1 september van het
volgende jaar op de markt worden gebracht; voor rode wijnen wordt de termijn met nog
eens negen maanden verlengd, d.w.z. tot 1 juni van het tweede jaar na de oogst.

Pechstein
• 15 ha groot,
• lichte, zuidoostelijk gerichte hellingsgraad.
• hoogte van 120 tot 160m.
hoog aandeel basalt in de bodem, zandsteen en klei
• De samenstelling van de bodem zorgt voor optimale omstandigheden voor de
druivenstokken: klei slaat water op en het zwarte basalt geeft de
zonnewarmte weer af aan de planten.
• Door de oost-westelijke luchtstromen heerst er een mild klimaat in de
wijngaard.

• Pechstein-riesling kan als geen ander een vuursteenmineraliteit
vertonen.

Jesuietengarten
• 7 ha in oppervlak,
• bodem van zandsteenkeien, zandig leem en basalt.
• lichte helling naar het oosten,
• hoogte van 120 tot 150m.
• Van oudsher wordt Jesuietengarten, na Kirchenstück, als de tweede
beste wijngaard van de Pfalz beschouwd.
• De wijngaard is niet ommuurd, en er is relatief weinig beschutting tegen de
koude winden. Dat geeft de rieslingwijnen een krachtige en volle smaak, met
eerder florale aroma’s.

Ungeheuer
• 29 ha groot.
• Buntsandstein, kalksteenkeien en basalt.
• Ongetwijfeld een van de bekendste Lagen van de Pfalz,
• gekenmerkt door een hoog percentage rode zandsteen en dichtere
lagen van klei en zand.
• De mineraliteit krijgt de wijn door een aandeel kalksteen in de
bodem.
• Door de zuidoostelijke helling (tussen 120 en 170m) worden de
zonnestralen en het bijna mediterrane klimaat van de Mittelhaardt
optimaal benut.

Kirchenstück
• 3,67 ha,
• bodem met rode zandsteenkeien,
• kalksteenkeien, zandige leem en basalt.

• De majesteit van de Pfalzer wijngaarden.
• De hooggewaardeerde wijngaard bevindt zich net achter de kleine dorpskerk.
In de Beierse Bodemclassificatie van 1828 stond Kirchenstück bovenaan, direct
gevolgd door de Jesuitengarten.

• Met een hoogte tussen 120 – 150m is de helling verwaarloosbaar te
noemen.
• Omgeven door een hoge zandstenen muur wordt de warmte van de zon opgeslagen
en afgeleverd aan de wijnstokken. De muur zorgt ’s avonds vaak voor een warme,
droge atmosfeer die de vochtigheid wegblaast.

Freundstück
• 3,5 ha,
• rode zandsteen en kalksteenkeien.
• Met slechts 3,5 ha is Freundstück een van de kleinste beschermde
wijngaarden van de Pfalz.
• Het is een vlakke wijngaard, met amper 10 meter hoogteverschil
(van 120 tot 130m).

Basalt
• Het zo typische basalt dat hier in de verschillende wijngaarden
voorkomt (Pechstein, Ungeheuer, Jesuietengarten, Kirchenstück) is
afkomstig van de Pechsteinkopf, een oude vulkaankrater. Die ligt
een eindje in het Pfälzerwald en de basaltgroeve die eeuwenlang
werd uitgebaat is nog duidelijk zichtbaar.
Het basalt werd in de oudheid reeds opgegraven. Later, nog voor
het asfalt bestond, werd het gesteente gebruikt als straatbedekking.
Er ontstond een bloeiende basaltindustrie in Deidesheim en Forst
an der Weinstraße.
Nog niet zo lang geleden, rond 1985, toen het niet meer rendabel
was om basalt te ontginnen, werd de groeve en de industrie
gesloten.
Het gebied rond de Pechsteinkopf is nu een natuurparadijs.
Het basalt dat voorkomt in de wijngaarden is dus aangevoerd, de
bodem zelf van de wijngaarden is niet vulkanisch van aard.

• Deidesheim, drie domeinen die oorspronkelijk één domein waren: Bassermann-Jordan, Reichsrat von Buhl en von Winning.
•
•
•
•

Door erfenis werd het domein midden de 19de eeuw opgesplitst.
In 1848 werd het domein Dr. Deinhard, Dr. Andreas Deinhard aan het roer, die mede-oprichter was van VDP (Verband deutscher Prädikatsweingüter).
Na Andreas Deinhard werd het schoonzoon Leopold von Winning, onder wiens bewind het domein „Von Winning’sches Edelweingut“ heette.
Eind de jaren ‘90 had een rijke Duitser, Achim Niederberger, de droom om die 3 domeinen terug te bezitten.
•
•
•

Nadat hij Bassermann-Jordan kocht en er meteen een toprestaurant en luxe-hotel in plaatste, volgde Dr. Deinhard.
Tot slot verwierf hij ook Reichsrat von Buhl.
Dr. Deinhard had de reputatie een subtopper te zijn, en daarmee was Niederberger niet tevreden. Met Stephan von Attmann als bedrijfsleider van Dr. Deinhard werd het domein omgedoopt
tot von Winning, en werd drastisch in de manier van werken ingegrepen zowel in wijngaard als kelder. Vandaag heeft von Winning een streng charter, met als enige doel het allerhoogste in
Duitsland te bereiken. Daarin zijn ze na enkele jaren al geslaagd, bewijs daarvan topnoteringen in Gault-Millau, Falstaff,.... Naast de kwaliteit wordt ook de wel heel eigen stijl geroemd. Deze
wijnen zijn geen copy paste van andere toppers, ze blinken uit in persoonlijkheid.

• 45 ha
• 260.000 Fl
• 80% Riesling
• 20% overige druiven Sauvignon Blanc, Weissburgunder, Chardonnay, Grauburgunder, Muskateller, Gewürztraminer, Scheurebe, Spätburgunder.

• Bezit percelen in de beste en vaak legendarische wijngaarden van de Pfalz:
•
•
•

DEIDESHEIM Grainhübel, Kalkofen, Kieselberg, Langenmorgen en Mäushöhle
RUPPERTSBERG Reiterpfad, Linsenbusch en Spieß
FORST Ungeheuer, Jesuitengarten, Kirchenstück en Pechstein

• De wortels van het wijnhuis Dr. Bürklin-Wolf gaan terug tot de 16e eeuw.
• Met 85 hectare wijngaarden is het wijngoed een van de grootste privé-domeinen in Duitsland en wordt sinds 1992
geleid door Christian von Guradze samen met zijn vrouw, de erfgename van het familiewijngoed.
• Hoewel het al enige tijd bekend stond om zijn Auslese en Trockenbeerenauslese wijnen, veranderde men het
zwaartepunt van de productie naar droge witte wijnen, voornamelijk gevinifieerd op basis van Riesling.
• Bettina Bürklin-von Guradze halveerde het areaal wijnstokken met bijna de helft. De charismatische landeigenaar
- sinds 1990 aan de top - wilde alleen het beste: Kirchenstück, Jesuitengarten, Ungeheuer, Gaisböhl, Hoheburg,
Langenmorgen - de who's who van de toplocaties van Mittelhaardter.
• Tegelijkertijd concentreerde het wijnhuis zich volledig op Riesling, Pinot Blanc en Pinot Noir.
• Sinds 2005 is de teelt van de wijngaarden volgens biodynamische richtlijnen

• Een familie eigendom dat haar naam heeft te danken aan haar oprichter Franz Peter Buhl. Het in 1849
opgerichte wijngoed ligt in het gehucht Deidesheim dat zo’n 30 kilometer ten westen van de stad Mannheim
ligt.
• Het wijngoed beschikt over 56 hectare wijngaard. Het overgrote deel van de wijngaarden van Von Buhl
liggen tussen de Duitse dorpjes Deidesheim en Forst.
• Het wijngoed is sinds 2009 biologisch gecertificeerd. Vanzelfsprekend dus dat Von Buhl sterk aanhanger is
van de gedachte dat de beste wijnen geproduceerd worden wanneer de wijngaarden in harmonie met de
natuur zijn.
• Daarnaast is Reichsrat VonBuhl een van de oudste leden van de Verband Deutscher Qualitäts und
Prädikatsweinguter (VDP). Dit toonaangevende samenwerkingsverband stelt zeer strenge eisen aan haar
leden op het gebied van classificatie van de wijngaarden, duurzame druiventeelt en de productie van
kwaliteitswijnen.
• Wijngoed Von Buhl is sinds haar prille begin een wereldwijd begrip. Riesling afkomstig uit de wijngaarden
van Von Buhl zat namelijk in het glas van verschillende Europese leiders tijdens de opening van het
Suezkanaal in 1869. Ook was de Duitse staatsman Otto von Bismarck groot liefhebber van de wijnen van Von
Buhl. Zijn uitspraak “Dieses Ungeheuer schmeckt mir ungeheuer” (deze Ungeheuer smaakt monsterlijk
goed) maakte de Forster Ungeheuer wereldberoemd.

Op de proeftafel
• Burkling Wolf – Pechstein 1999 ‘Fass 63’ GG
• Reichsrat von Buhl - Pechstein 2004 GG
• Von Winning – Pechstein 2012
• Burkling Wolf – Jesuitengarten 2012
• Von Winning – Jesuitengarten 2012
• Burkling Wolf – Ungeheuer 2012
• Von Winning – Ungeheuer 2012
• Von Winning – Kirchenstuck 2012

Aankoop

Huidig

Burkling Wolf – Pechstein
1999 ‘Fass 63’ GG

51,5

125

Reichsrat von Buhl Pechstein 2004 GG

42,8

50

Von Winning – Pechstein
2012

42,8

60

Burkling Wolf –
Jesuitengarten 2012

76,8

80

Von Winning –
Jesuitengarten 2012

42,66

60

Burkling Wolf – Ungeheuer 46,60
2012

75

Von Winning – Ungeheuer
2012

25,9

36

Von Winning –
Kirchenstuck 2012

52

80

