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 Duitsland - Moezel

PROEFNOTITIE 

PRODUCENT Weingut Clemens Busch

DRUIVENSOORTEN Riesling

SLUITING Kurk

CATEGORIE Wit

ALCOHOLPERCENTAGE 12%

SMAAKPROFIEL Geel fruit, exotisch, mineraliteit

WIJN&SPIJS

ACHTERGROND INFO

Sushi, visgerechten, schaal- en schelpdieren

Bij Weingut Clemens Busch in Pünderich is vrijwel alles indrukwekkend mooi, van het Gutshaus uit 1663 dat pal
boven de Mosel ligt tot de adembenemend steile, in terrassen aangelegde wijngaarden van de Marienburg recht
ertegenover. Clemens en Rita Busch maken hier samen met zoon Johannes wijn van 16 hectare wijngaarden. Die
zijn verdeeld over verschillende percelen met elk hun eigen bodemsoort – rode, grijze en blauwe leisteen – en
microklimaat. Ze zijn vrijwel volledig beplant met riesling.

Clemens Busch, lid van de prestigieuze VDP, werkt volgens de principes van de biodynamie. Hij streeft ernaar
ziekten te voorkomen, de bodem levend te houden en sterke planten te kweken; Busch gebruikt graag het woord
‘vitaal’ als hij over zijn wijngaard praat. Op de hellingen gebeurt het meeste werk noodgedwongen met de hand.
Beter gezegd: met pure spierkracht, want Clemens en Johannes klimmen heel wat af.

Hoewel Busch ook gebruikmaakt van de voordelen die roestvrij staal biedt, laat hij een deel van de wijnen op oude
foeders gisten: de zuurstof die ze doorlaten, leidt tot een gelijkmatiger verloop van de vergisting. En omdat hij de
wijnen spontaan laat gisten, kan het proces lang duren. Acht tot tien maanden is geen uitzondering; soms zijn er
uitschieters van dertig maanden. Het resultaat: wijnen die wereldwijd een grote aanhang hebben en tot de beste
van de Mosel horen.
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Geel fruit, exotische toetsen,
mineraliteit, spanning en energie.
Deze wijn heeft het allemaal, hij is zo
complex én aantrekkelijk.

VINIFICATIE Voordien werden de druiven van deze cuvée gebruikt voor de
GG 'Fahrlay' maar Clemens wilde een iets toegankelijkere wijn
van rode leisteen op de markt zetten. Trage spontane gisting en
lange opvoeding op grote oude eiken vaten.

https://www.wijnkoperijvanbilsen.nl/overzicht-producenten/weingut-clemens-busch

