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stellen voor: 



Wachau? 



Wachau (1) 
•  kleine regio (1300 hect) 15km lang langs de 

Donau gekenmerkt door terrasbouw (220-470 m) 
•  complex klimaat: koude noordenwind +  

continentale oostenwind + winden uit 
Mediterrane regio + tempering Donau: oost 
Wachau ‘warmer’ dan ‘west’ Wachau! 

•  complexe geologie: orthogneiss, paragneiss, 
amphiboliet, mariene deposits, marmer, loess 
deposits, zand, grint… 

 



Geologie 













Wachau (2): 

 variatie in bodem + microklimaten = 
lappendeken van 124 heel verscheidene 
wijngaarden of ‘Rieden’(= ‘lieu dit’ < 
Bourgondië) 
 
Sedert 2000 
Wachau = UNESCO wereld cultureel erfgoed 
wegens uniek landschap gebouwd 
gedurende 1000 jaar… 



Wachau (3) 

•  Wachau = voornamelijk wit 
•  Cépages: 

– Grüner Veltliner (op ‘rijkere’ gronden) 
– Riesling (op ‘armere’ gronden’) 



Wachau (4) 

-Romeinen introduceren wijnbouw in 
Wachau 
-9de eeuw: eerste beschrijving wijngaarden 
Wachau,  
-10de-16de eeuw: wijnbouw vnl door 
kloosters 
-19de eeuw: ‘terugval’ 
-1983: ‘Vinea Wachau Nobilis Districtus’ 
 
   

   



Codex Wachau 

-  Wijnen < exclusief Wachau regio 
-  Geen additieven (chaptalisatie…) 
-  Geen concentratie technieken 

(omgekeerde osmose…) 
-  Geen aromatisatie (barriques, hout 

chips…) 
-  Enkel handpluk… 
-  Steinfeder + Federspiel + Smaragd 





Wijn 1 

•  Domäne Wachau 
•  Grüner Veltliner 2013 ‘Kollmitz’ 

Federspiel 
•  Kollmitz ligt in een hoger gedeelte op 

leemgrond ten westen van 
Weissenkirchen 

  







Wijn 2 

•  Weingut Alzinger 
•  Grüner Veltliner Loibenberg Smaragd 

2013 
•  Vinificatie in grote stalen vaten en oude 

foudres 
•  Loibenberg = gneis ondergrond 
 
 





Wijn 3 
•  Weingut Rudi Pichler 
- Grüner Veltliner Hochrein Smaragd 

2013 
•  < 50 jaar oude wijnstokken 
•  Werkt biologisch 
•  Rendement: 45hl/ha 
 

 
 





Wijn 4 

•  Weingut Emmerich Knoll 
•  Grüner Veltliner “Ried Loibenberg” 

Smaragd 2013 
•  100% Grüner veltliner 
•  Vinificatie in stalen vaten en oude foudres 
•  < Ried Loibenberg (gneiss ondergrond) 





Wijn 5 

•  Weingut Peter Veyder-Malberg 
•  Riesling Bruck Viessling 2013 
•  100% riesling 
•  Vinificatie: in inox-cuves 
•  Elevage: 6 maanden in 50% acacia en 

50% in eiken vaten  





Wijn 6 

•  Weingut Prager 
•  Riesling Smaragd ‘Klaus’ 2013 
•  100% riesling 
•  Bodem: gneiss, mica, leisteen 
•  100% manuele oogst, steile terrassen 
•  Rendement: 3600 kg/ha 
•  Vinificatie: natuurlijke spontane vergisting in 

roestvrije tanks. Nadien verdere rijping, waarvan 
enkele weken in contact met de ‘lies’. Botteling 
in mei. 





Wijn 7 

•  Weingut Johann Donabaum (gelegen te 
Spitz: koelste deel van Wachau) 

•  Riesling smaragd Setzberg 2013 
•  < topwijngaard ‘Spitzer Graben’ 
•  Fermentatie: 12-24 hr in contact met schil; 

experimenteert met wilde gisten 
•  Bijna geen sulfiet 





Wijn 8 
•  Weingut Hirtzberger 
•  Riesling Smaragd ‘SingerRiedel’ 2013 
•  100% riesling 
•  Wijngaard: singerriedel 
•  Bodem: gneiss, mica en andere primaire 

rotsgesteenten 
•  100% manuele oogst 
•  Vinificatie: natuurlijke vergisting in roestvrije 

tanks. Nadien verdere rijping deels in grote oude 
houten traditionele foudres 









de prijzen (in Euro): 
•  Wijn 1:   11.2  
•          2:   24.5 
•          3:   26.2  
•          4:   26.5  
•          5:   40.0 
•          6:   38.2  
•          7:   26.0 
•          8:   105.0 (magnum) 






