Grosse Gewächse Rieslings van Weingut WITTMANN
Familie en traditie

De Wittmanns en hun voorouders waren al wijnbouwers in de oude marktstad Westhofen, in het
zuiden van Rheinhessen, waar de eerste documenten over wijnbouw in de familie dateren uit
1663. Het huidige wijngoed is in de loop der eeuwen ontwikkeld op basis van deze lange traditie.
De lange duur van wijnbouw zegt eigenlijk niets over de kwaliteit van de wijnen van een landgoed.
Maar misschien zegt het wel iets over de band die men heeft met het wijngebied dat men
cultiveert. Sinds 1990 zijn de wijngaarden geteeld op basis van gecontroleerde ecologische
richtlijnen, en sinds 2004, biologisch-dynamische. Door dit te doen zal de wijnbodem ook gezond
blijven voor toekomstige generaties…

Ecologische wijnbouw
Bijna twee decennia geleden is het wijndomein overgeschakeld van conventionele naar
gecontroleerde ecologische wijnbouw. Sinds 1990 is de familie lid van de biologische wijnboeren
vereniging “Naturland”. Ecologische wijnbouw betekent compromisloze onthouding van het
gebruik van herbiciden, chemische of synthetische fungiciden of insecticiden, en gemakkelijk
oplosbare minerale meststoffen. Dit houdt de bodem gezond en zorgt ervoor dat de wijnstokken
diep geworteld zijn, wat op zijn beurt resulteert in een goede aanvoer van voedingsstoffen en
mineralen. Dit bevordert het terroir karakter van een wijn. Dit betekent wel veel meer werk in
de wijngaarden, maar zorgt tegelijkertijd voor gezonde druiven in een gezonde bodem ... wat
uiteindelijk garant staat voor de hoge kwaliteit van de wijnen.

Wijngaarden
Alleen de beste Rieslings van een wijngaard dragen de namen van de Westhofen’s topwijngaarden
AULERDE, KIRCHSPIEL, BRUNNENHÄUSCHEN en MORSTEIN.
AULERDE is de warmste wijngaard. Deze wijngaard, een restant van de oorspronkelijke Rijn,
heeft een zuid tot zuidwest oriëntatie en ligt aan de voet van die andere Grand Cru wijngaard, de
Kirchspiel. De krachtige leemmergel bodem met kalkstroken geeft een krachtige, haast vette
Riesling met een schitterende minerale diepte.
De KIRCHSPIEL wijngaard is haast als een amfitheater opgebouwd, met zicht op de Rijn als
Bühne. Westenwinden hebben zo geen invloed. Daardoor ontstaat een uniek microklimaat waar de
druiven lang, en optimaal kunnen rijpen. Door het hoger kalkaandeel ten opzichte van de Aulerde
krijg je nog meer krachtige mineraliteit, gekoppeld aan een fenomenale elegantie.
De
bodemstructuur is gelijk aan die van de Morstein wijngaard, gekenmerkt door kleiachtige mergel
afgewisseld met kalksteen. Kalksteen is de belangrijkste component van de ondergrond.
De BRUNNENHÄUSCHEN wijngaard ligt ten oosten van Morstein en boven de Steingrube
wijngaard. Door de hoogte van de wijngaard rijpen de druiven hier langzaam en oogsten vindt
meestal plaats na een zeer lang groeiseizoen. Het mooiste deel van Brunnenhäuschen is in het
oude perceel bekend als "Abtserde". Hier wordt ongeveer een halve hectare Riesling verbouwd.
De bodem van deze wijngaard bestaat uit een kleiachtige mergel, rijk aan kalksteen. Door het
hoge ijzeroxidegehalte kleurt de bodem hier roodachtig, daarom ook wel "terra rossa" genoemd.
De ondergrond wordt afgewisseld met grote kalkstenen rotsen.
MORSTEIN is gelegen op de zuidelijke helling die zich uitstrekt van Gundersheim naar
Westhofen. De ondergrond bestaat uit massieve kalkstenen rotsen. De eerste gedocumenteerde
vermelding van de wijngaard dateert uit 1282. Vandaag beschikt Weingut Wittmann over
ongeveer 4 ha in het beste deel van deze wijngaard met zuidoostelijke expositie.
De bovenste laag van de bodem is samengesteld uit een eerste zware kleiachtige mergel laag,
afgewisseld met kalksteen. De ondergrond is ook zwaar en gekenmerkt door lagen van kalksteen
waardoor een continue minerale voedingsstroom naar de stokken plaatsvindt. Dit geeft de wijnen
een ongekend evenwicht tussen opulente fruitaroma’s en een krachtige doorspekte mineraliteit.
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