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Duitsland - Württemberg

PROEFNOTITIE 

PRODUCENT Weingut Drautz & Able

DRUIVENSOORTEN 23% Riesling, 45% Weissburgunder, 
18% Kerner, 14% Müller-Thurgau

SLUITING Schroefdop

CATEGORIE Wit

ALCOHOLPERCENTAGE 13%

SMAAKPROFIEL Fris, pittig, fruitige zoetigheid

WIJN&SPIJS

ACHTERGROND INFO

Aperitief, frisse salades en zomerse gerechten.

In een buitenwijk van Heilbronn, aan de voet van de Wartberg, voert een smal, onbeduidend straatje midden in
een woongebied ons naar het gevestigde Württembergse wijngoed Drautz-Able. Drautz-Able oude stijl,
welteverstaan, want inmiddels vindt het grootste deel van de wijnproductie elders plaats. Maar op het oude nest,
kan je de geschiedenis nog aanraken, een geschiedenis die teruggaat tot 1496, het jaar waarin de fameuze
grondlegger Jodokus Drautz het recht verwierf om een wapenschild te voeren, getooid met witte duif en olijftak,
die terugkeren in het helmteken.

Deze 525 jarige traditie is voor de familie Drautz echter geen reden om op haar lauweren te rusten. In tegendeel.
Door de eeuwen heen heeft het wijngoed een reputatie opgebouwd als trendsetter, als pionier van de Duitse
Winzerszene. Zo was Richard Drautz in de jaren tachtig medeoprichter van de H.A.D.E.S.-groep (de ‘D’ staat voor
‘Drautz-Able’), die zich altijd sterk heeft gemaakt voor opvoeding van Duitse wijn op Franse barriques. Dit
engagement voor kwaliteit en vooruitgang werd in 1994 beloond met opname in de VDP, de vereniging van
kwaliteitswijngoederen.
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Fris, pittig en een fruitige witte wijn. De mix
tussen de 4 verschillende druifsoorten
maakt een goede smaakcombinatie: De
Riesling brengt een frisse zuurgraad, Pinot
Blanc geeft de wijn frisheid en aroma's van
vers gemaaid gras en kruiden, Kerner
voorziet de wijn van een fruitige zoetigheid
en de Müller-Thurgau maakt de wijn af met
zijn bloem-fruitige aroma's. Kortom, de
perfecte zomerwijn!

VINIFICATIE De verschillende hand-geplukte druivensoorten worden vergist
in RVS


