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Duitsland - Württemberg
 

PROEFNOTITIE 

PRODUCENT Weingut Dautel

DRUIVENSOORTEN Pinot Blanc

SLUITING Kurk

CATEGORIE Wit

ALCOHOLPERCENTAGE 12.5%

SMAAKPROFIEL Crisp White, Appley White

WIJN&SPIJS

ACHTERGROND INFO

Aperitief, tapas, antipasta, oesters, sashimi van tonijn

Een wijndomein dat 500 jaar bestaat en zich meerdere malen heeft heruitgevonden zonder haar roots te vergeten.
In Württemberg en bij uitbreiding in Duitsland is het één van de toonaangevende domeinen en na het proeven van
de wijnen waren we helemaal weggeblazen.

Vanaf de late jaren 70 begon Ernst Dautel met het verbouwen van zijn wijngaarden in het hart van het Duitse
Württemberg. Dit nadat hij de kunst van het wijnmaken uitvoerig had bestudeerd in Italië en Frankrijk. Die
knowhow komt goed van pas, aangezien het geologisch complexe Keuper-landschap waarin zich de wijngaarden
bevinden.

Sinds 2012 staat zijn zoon Christian aan het roer, met dezelfde ambitie: complexe wijnen maken die elegant en
verfijnd zijn. Met als basis de regionale rassen Riesling, Pinot Noir en Lemberger. Christian zelf besloot ook eerst
de wijde wijnwereld te verkennen vooraleer hij die stap zette: na het voltooien van zijn wijnbouwstudies deed hij
ervaring op in onder meer de Verenigde Staten, Oostenrijk en Frankrijk.
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Rijp wit en geel fruit en wat limoen.
In de mond is hij rond en ietwat
romig zonder te vervelen. Daar zorgt
het fijne zuurtje voor. Deze droge
Duitser is een pittige wijn met een
mooie fruitexpressie.

VINIFICATIE Volledige trossen worden zachtjes geneusd en geperst. De wijn
wordt koel gefermenteerd met wilde gisten en verblijft een
vijftal maanden op de fijne gistdroesem. Dit geeft de de wijn
een iets zachter en voller mondgevoel.

https://www.vivino.com/wine-regions/wurttemberg
https://www.wijnkoperijvanbilsen.nl/overzicht-producenten/weingut-clemens-busch

