Wijnbouw in OOSTENRIJK

Algemeen
De wijngaarden situeren zich in het oostelijk deel van Oostenrijk. Ze bevinden zich op dezelfde breedtegraad als
de Franse Bourgogne. De streek kent warme zomers en milde herfstdagen met koele nachten. De neerslag is gemiddeld
400 mm per jaar.
Er zijn 4 hoofdgebieden en 16 deelregio’s:
Niederöstenreich, 33.530 ha groot, met als deelregio’s:

•

Weinviertel DAC: 18.000 ha

•

Kamptal DAC: 4200 ha

•

Donauland: 3000 ha

•

Thermenregion: 2800 ha

•

Kremstal DAC: 2400 ha

•

Wachau: 1500 ha

•

Carnuntum: 995 ha

•

Traisental DAC: 700 ha

Burgenland, 19.215 ha groot, met als deelregio’s:

•

Neusiedlersee: 10.400 ha

•

Neusiedlersee-Hügelland: 6200 ha

•

Mittelburgenland: 2100 ha

•

Südburgenland: 500 ha

Stiermarken, 3.800 ha groot, met als deelregio’s:

•

Südsteiermark: 1900 ha

•

Südoststeiermark: 1200 ha

•

Weststeiermark: 480 ha

Wien, 670 ha groot, die een afzonderlijke regio vormt

Wijndomeinen

Wachau
1. Weingut Johann Donabaum te Spitz an der Donau
Toen Johann in 1996 het domein overnam van zijn vader had hij maar 1
doel

voor

ogen,

namelijk

wijnen

produceren

die

de

perfecte

weerspiegeling zijn van hun terroir, met een zuiverheid en precisie op
het scherpst van de snede. Johann heeft 8 hectaren wijngaarden in
eigendom bestaande uit voornamelijk gneiss en leisteen bodems waarop
hij vooral Grüner Veltliner en Riesling verbouwt, alsook een kleinere
hoeveelheid Muskateller en Neuburger. Waarin zijn Federspiel wijnen
bekend staan voor hun uiterste frisheid en zuiverheid, staan zijn

Smaragd wijnen garant voor een hoge drinkbaarheidsfactor na enkele jaren flesrijping, alhoewel hun potentieel
in hun jeugd al heel opmerkelijk is.

2. Weingut Peter Veyder-Malberg te Spitz an der Donau
De magiër uit Wachau! Met zijn eerste wijnen gemaakt in 2008 en met slechts 4 verschillende wijnen
slaagt hij er in om een reeks op poten te zetten die je naar hogere sferen leiden. Het domein is
gelegen in Spitz an Der Donau, daar waar onze goede vriend Johann Donabaum ons de Wachau leerde
ontdekken, daar kwamen we de simplistische wereld van Peter Veyder-Malberg tegemoet. Zowel
Grüner Veltliner als Riesling hebben een materie die heel sereen en verfijnd overkomen, maar toch
duidelijk laten merken wat ze zijn… In de wijngaard wordt er geen enkele machine gebruikt die de
bodemdruk aantast, alles gaat manueel, van snoei, bemesting tot oogst. De wijnen zijn gevinifieerd op
zijn puurst en hebben een zeer strakke lijn waarop ze gebouwd worden.

3. Weingut Pichler-Krutzler te Dürnstein

Elisabeth Pichler (dochter van F.X. Pichler) en Erich Krutzler leiden dit
domein sedert 2006. Het domein en wijngaarden zijn gelegen in Dürnstein
en Loiben. Deze wijngaarden liggen, in tegenstelling tot die van Donabaum
en Veyder-Malberg veel oostelijker, in het 1e dorp van de Wachau voor wie
vanuit Wenen komt. De wijnen zijn zeer puur en precies, en geven een zeer
mooie reflectie van iedere terroir. Men werkt met respect voor de natuur en het gebruik van cultuurgisten en enzymen is
uit den boze. Zoals bekend in de Wachau verbouwen ze hier vooral Grüner Veltliner en Riesling, doch is er 1 wijn op basis
van Pinot Blanc en maakt Erich een niet te missen Blaufränkisch die afkomstig is uit Südburgenland.

4. Weingut F.X. Pichler te Dürnstein

„F.X. Pichler is de Chateau Latour, Domaine de la RomanéeConti, Zind-Humbrecht, Sandrone and Helen Turley of the
Wachau.“ Met deze quote maakte Robert Parker JR. F.X.
Pichler in een slag wereldberoemd. Vader F.X. maakte van
het domein een icoon, een naam die Oostenrijkse wijn in
de wereld een gezicht geeft. Sedert een 10-tal jaren is de
vinificatie in handen gegeven van zoon Lucas en kan F.X.
zich beter concentreren op de wijngaard. Het domein
staat wereldwijd bekend voor zijn alom geprezen Smaragd
wijnen in Grüner Veltliner en Riesling, maar de meest mythische wijn is en blijft de Unendlich Riesling. Enkel
geproduceerd in uitzonderlijke jaren, kan deze wijn zich meten met de allergrootste der aarde. Meer uitleg hoeft niet
gegeven te worden voor dit domein, de wijnen spreken voor zich.

Burgenland
1 Weingut Hans & Anita Nittnaus te Gols
Hans Nittnaus is een bijzonder man in Burgenland. Naast het runnen van zijn wijndomein is hij reeds vele jaren lid van de
Pannobile associatie waar hij van in den beginne mee aan de basis lag voor het ontstaan ervan. Pannobile verbindt 9
wijnmakers die, elk op hun eigen manier, een wijn maken die moet voldoen aan strenge voorwaarden en die de wijnmakers
onder zichzelf beoordelen. Hans omschrijft zijn wijnen als bestaande uit zon, aarde, water en lucht. Niks meer, niks

minder.

De

wijnen

zijn

volledig

vrij

van

kunstmest

en

chemische

bestrijdingsmiddelen. Men werkt volgens de Biodynamische werkmethode van
Rudolph Steiner om op termijn te kunnen werken volgens de gecertificeerde
biodynamie. Hans Nittnaus maakt een breed gamma wijnen gaande van fris wit, rijk
maar fijn rood tot edelzoete wijnen.

2. Weingut Claus Preisinger te Gols

Een korte omschrijving van Claus: Low-profile, No-Nonsense en toch,
ongelooflijk precies… Claus zijn cuverie is, net als Nittnaus, gelegen in
Gols, het centrum van de Pannobile producenten. Ook Claus is lid van
deze associatie, al zijn zijn wijnen toch van een totaal andere stijl.
Waar Nittnaus reeds wijnen produceert die zeer genietbaar zijn in
hun jeugd, heeft Claus het vooral voor structuur en maakt hij wijnen
die

de

tand

des

tijd

zullen

doorstaan.

Hiernaast

doet

hij

experimenten met amforen en werkt hij zeer natuurlijk in de wijngaard door bijvoorbeeld een infusie van Kamille te
gebruiken om de wijngaarden te ontstressen. Voor een prille dertiger een heuse ontdekking.
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