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EIke week Tnaakt uijnlcenner Simonne Wellekens haar lceuze uit aie?"
prijscategoríeën: 5, 1O, 15 en 2O euro. Deze rLieek: ríesl,ing.
***goed ****zeergoed ***** uítzonderlijk

1 fl l'"'ll/ERODtR HOF RIEStiNG
CIASS C2008x.*.*
Onlangs rnocht ik in de Nloezel zelf
ontdekken hoe Duitsland bruist r,'an

iong talent. Goed opgeleide wijnr-nakers
kiezeu cr rcsolrrut rrxrr de velnierru ing.
Aan de basis van die omlventeling ligt
ongehvijÍêld de rieslingrlruiÍ, die jalen-
lnr-rg geen aanclacht kreeg maar van-
daag een van cle rvijdverbreide stelren
onder de edele rassen is. Deze r:1a.ssrc'

- cen tel'm vool'een mclclelnc, droge
kualiteitss,r.in \'ool' aan taÍ'el - komt
uit Keten, vlak bii Bernkastel-Kues.
De u'ijr.r l.reefï eer.r strogele kleur. Het
intense aror-na uortlt bepaalcl clool geu-
fen \-an appel, ;lelzik en bloesem. De
sr.naak begint zacht met u'at rijp fi'trit,
t.naar al snel duikt een stel'k gepronon-
ceerd zuur op. Het eind is t1'lterend
clroog en urineraal. Goed bii zee'r'r'uch-

ter.r of gevogelte.
ALCOHOLGEIIAI.JIE: 1 2 OUo

PRIJS: te kooll r.oor 6,+5 er.rro bij
Colrult

-j ANSGi\R ( lrt,SSFRATi'.1

ST I i \, R F i C -" 20ul6 *.x.x.*
In Trittenl"reir.n aan de Nloezel rnaakt Eva,

de dochter van Ansgar Cliisserath, sincls
2001 de 1f ijn. De \\,iingaard is ar.r.rper r.ier
hectare groot en ligt aan een \ian de vele
rneanders van cle Moezc.l. Perceler.r heb-
ben er een hellingsgraacl tot JO procent.
De lieslingdluiven krijgen el een Írissr.,
daltele Íruitigheid en artimais van perzik
en abrikoos. In het glas presenteert deze

rvijr-r zich met een groen-gele kleur en eer.r

illoma van voclrnamelijk citrusÍi'uit en r .it

pitlruit. De smaak is kracl-rtig cr.r intens,
r-net een buitengeu'one finesse van fijnc
Íi'uitigheid, een verleidelijke zuulheid en
nrinerale :rspecten. Ec'n sappige textuur,
eeu ragÍijne structuur cn ceu nrinelale
elegar-rtie naken sar.nen cleze uitstekencle
u.ijrr. )vlooi als aperitieÍ.
ALCOHOLGEIIAIITE: I 1, 5 9t,

PRIJS: te koop voor' 1-t,IO eulo bij \,'inikus,
O+78/3+.69.8+, r'r'u,uu'inikns.be
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PRIJS: te koop voor 6,+5 euro b11

Colruyt

2 DOIV]A NE Kt PFEI RIESIING
GRAND CRU K RCHBTRG 2CO5
****
ln de Elzas aan de Rijn is t'ttim een

kr'vart van de rvijngaarden met riesling
beplant. De grand-crur,vijnen komen
van de best gelegen rvijngaarden rnet
een ondergrond van kalk, graniet en
n-rergel. Op domein Kirchberg gloeien
de druivenstokken op een hoogte van
215 tot 315 r.r.reter. Pas na verloop van
tijd ontr,vikkelen de krachtige rvijnen
hun bijzondere eigenschappen. Deze
heldere, strogele u'i.jn bezit een gene-
reLls aroma rvaarin rijp fruit, bloemen
en een vleug'je citrusfruit eer.r breed
en intens aroma vormen. De sr-naak is

kracl"rtig en rijp, n-ret tegelijk r.elfrissend
zuur dat voor evenu'icht zolgt. Een
r.nineraal eind in het slotstuk brengt
vooral de boder-r.r tot expressie. Lekker
bij vis, maar ook bij koud vlees en bij de
beroemde elzasserzuurkool en gelookte
l-ram.

ALCOHOLGEIJAI'IÍE; 1 2, 5 9/o

PRIJS: te koop voor 12,/O euro bij
Colruyt Collishop, wu''u'.colru1.t.be

4 W|TTIVIANN WFSTHOFENIER 2OO8
*****
De Wittmanns zijn een wijnbouwers-
fan-rilie in de oude stad Westhofen. De
eerste druivenstokken werden geplant in
166.9. Vandaag runt Philipp Wittmann het
don.rein volgens de biodynamische voor-
schriften. Zijn grand cru's zijr-r van absolute
rvereldklasse. Westhofener, een selectie
van druiven uit drie topwijngaarden, is een

grote wijn die ongetwijÍèld jaren flesri.jpir-rg

aankan. De intensieve aroma's van rijpe
appel, peer, abrikoos en perzik ontrvikke-
len zich samen met minerale accenten en
een toets van nrursteen tot een conrplexe
geur, met in het verlengde een toets r,an

citrusfruit. Het geheel is piestmctureerd
r.r.ret ciiepte en een sappige lengte, dankzi.i
een frisse smaak van fruitzuren naast een

tintelende zuurprikkel, een zachte rijp-
heid en een toets van lichte kruidigheid.
Krachtig en tegeli.jk finessevol getuigt cleze

rvijn van vakkennis. Vraagt om een paar
jaar kelderrijping om tot volle ontplooiing
te komen.
ALCOHOLGEIIAITE:13%
PRIJS: te koop voor 18,3O eulo bij Vinikus,
O47 I I 34.69.8+, rv'u."r,r.inikus.be
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