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Riesling 

 
Opzet van de avond:  
 

Riesling is één van de meest veelzijdige druivenrassen ter wereld. Van geen andere 
variëteit wordt in gangbaarheid zulk een diversiteit aan wijnsoorten en wijntypes gemaakt. 
Van welk ander druivenras worden de volgende types geproduceerd: mousserende wijn 
(droog, halfdroge of zoet), droge witte wijn in al zijn gradaties, halfdroge witte wijn, 
edelzoete witte wijn van late oogst (geheel of gedeeltelijk van overrijpe, door botrytis 
aangetaste druiven) en Eiswein (van gezonde, in bevroren toestand geoogste druiven). 
Dat dit überhaupt mogelijk is, heeft natuurlijk alles te maken met het karakter van het 
druivenras zelf, zoals het feit dat het een laatrijpende druif is met een goede zuurgraad. 
Maar bovenal is het één eigenschap, die riesling zo boeiend maakt: zijn vermogen om zijn 
herkomst in zijn wijn door te geven. Riesling kan, als geen ander druivenras, terroirwijnen 
geven. Wijnen met authenticiteit, dat zijn rieslingwijnen, wijnen die boeien, telkens weer. 
 
Kurt en François willen ons meevoeren doorheen Duitsland, waarbij we ons specifiek zullen 
richten op de invloed van de bodem op de smaak van de wijnen. Heel erg benieuwd ! 
 
Riesling is geen druif, het is een planeet !!! 

1. Mittelrhein, Toni Jost, Devon S, 2013 –  12% - 11,40 Euro 

Wijnbouwer Cecilia, is eigenaar van het familiedomein in Bacharrach, van 11,3 ha. De grootvader was 
Toni, de vader was Peter Jost. Blauwe devonleisteen uit Bacharacher Hahn, zuidoriëntatie – 60hl/ha – 
korte maceratie (3 uur) zorgt voor minder petroleumtoets. Restsuiker 8,4 g/l 
1. Kleur: helder, lichtgeel met groene reflectie. 
2. Neus: heel complex en fijn, fruitig en bloemig, ananas, citrus, leisteen. 
3. Mond:  heerlijke fijne en frisse toetsen met bloemetjes, mineralen, frisse zuurtjes, licht prikkelend, 

mooie fruit, goeie balans. Sappig en aromatisch. 
4. Afdronk: fijn, met een edele petroleumtoets. Mooie lange en droge finale. 
5. Conclusie: mooie opener. Prachtig bekorend 

 
2. Rheingau, Toni Jost, AlteReben, 2013 – 13% - 11,55 Euro 

 
Wijnbouwer is eigenaar van een familiedomein in Bacharrach, van 11,3 ha. Rijke leemachtige kleigrond 
uit Wallufer Walkenberg, zuidoriëntatie – 60hl/ha – korte maceratie (3 uur) zorgt voor minder 
petroleumtoets. Restsuiker 4,3 g/l 
 
1. Kleur: helder lichtgeel, nog iets lichter dan de vorige. Prachtige spiegel. Subtiel verschil. 
2. Neus: zwaardere aroma’s, gesloten  Iets rijper fruit, abrikoos, geel fruit met rijpe nuance, minder 

mineraal. 
3. Mond: zure toetsen, iets prikkelend, droge aroma’s, krachtige fruitimpressie, iets voller. Iets meer 

volume met goeie zuren.   
4. Afdronk: veel zuren, iets minder homogeen. 
5. Conclusie: iets logger, maar ook mooie riesling. 

 
3. Rheingau, Georg Breuer, Estate Rüdesheim, 2013 – 11,48% - 12,50 Euro 
 

Wijnbouwersfamilie Georg is één van de groten van Duitsland en is gevestigd in Rüdesheim. Dochter 
Theresa Het is een domein van 34,5 ha. Heel gekend voor hun droge wijn. Historische druivenrassen 
zoals Orléans en Heunisch zijn aangeplant. Zuidoriëntatie 50% oud hout – 50% inox, geen maceratie, 
40hl/ha. Restsuiker 8g/l 
 
1. Kleur: prachtige petroleumkleur, mooi fris helder; 
2. Neus: opvallende petroleumtoets, fijne fruittonen, met mineralen. Strak en verfijnd. Complex   



3. Mond:  iets zoeter, iets rijper met mineralen, molligheid in middendeel met rijp fruit. 
4. Afdronk: mooie frisse lengte en grote complexiteit. 
5. Conclusie: iets minder spanning in de zuren, maar heel complex en lang ! 

4. Rheingau, Georg Breuer, Estate Rauenthal, 2013 – 11,05% - 12,5 Euro 

Wijnbouwer werkt hier op vruchtbare löss, rijke leem op leisteen.  Zuidoostoriëntatie verrijkt met mindere 
vaten van de Rauenthaker Nonnenberg topwijn:  50% oud hout – 50% inox, geen maceratie, 40hl/ha. 
Restsuiker 9,4g/l 
 
1. Kleur: licht gele kleur, licht parelend, groene schijn lichter dan 3.  
2. Neus:   perzik, lychee, minder mineralen, minder petroleum, bloemig, jasmijn. Minder verfijning. 
3. Mond:  mollige aanzet, mooie zoetzuurbalans wit fruit, zuren overheersen in finale. 
4. Afdronk: ook heel mooie lengte, maar net dat tikkeltje minder. 
5. Conclusie: volle sappige wijn met eenvoudiger karakter. 
 

5. Rheinhessen, Johannes Geil, Bechtheimer S, 2014 – 12,5% - 9,9 Euro 

Wijnbouwer Johannes op een domein in Bechtheim van 30ha, prijs/kwaliteit met extravert drinkplezier. 
Geen lid van de VDP. De kwaliteit stijgt jaarlijks. Lutte raisonnée (alleen behandelingen als het nodig is) 
Löss en kalk mergel – 180m hoog – 3 tot 12 uur maceratie – 50 tot 60hl/ha Restsuiker 6,3 g – zuur 7,3 g  
1. Kleur: heldere kleur, lichte toets, intens en lichtgeel. 
2. Neus: bloemig en zuivere neus, appel, wit fruit, toetsen van mango.  
3. Mond: soepele aanzet en mooie harmonie tussen zuur en molligheid   
4. Afdronk: groot  
5. Conclusie:  

 
6. Rheinhessen, Wittmann, Riesling trocken, 2014 – 12% - 12 Euro 

 
Wijnbouwer is meester van de droge riesling op een domein in Westhofen van 25ha. Heel finesse rijk – 
biodynamie. Lid van de VDP. Gaat voor het allerbeste (en geen gezever). 
Zeer kalkrijke bodem – Gisting op 75% hout en 25% inox – korte maceratie – 50 tot 60 hl/ha Restsuiker 
3,4 g/l – zuren 7,5 g/l.  
1. Kleur: iets diepere kleur, nog intenser. 
2. Neus: vrij intens, met toetsen van hout, complexe tonen van exotisch fruit, perzik, ook na walsen met 

een mineraliteit die pittig overkomt.  
3. Mond:  grote zuurcapaciteit, iets minder complexiteit 
4. Afdronk: fijn, strak en lengte met veel zuurtjes 
5. Conclusie: heerlijk verfijnd, maar zal zeker winnen door te verouderen. 
 

7. Pfalz, Von Winning, Reiterpfaderste lage, 2013– 12% - 17,90 Euro  
 
Wijnbouwer is een rijke wijnbouwer in een opkomend domein van 45 ha in Deidesheim in de Pfalz. Lid 
van de VDP. Erst Lage op een zandsteenbodem – zuidoost tot 190m – 60% hout  - korte maceratie – 50 
hl/ha – Restsuiker 7,8 g/l – Zuurtegraad 8,9 g/l 
1. Kleur: lichtgele tinten met heldere spiegel. Niet meer groen. 
2. Neus: bloemige toetsen, zeer zuiver, wit fruit. Wit steen fruit en appel. 
3. Mond:  ragfijne aanzet van strakke zuurtjes. 
4. Afdronk: korte afdronk met mooie mineralen 
5. Conclusie: diepgang maar moet nog even wachten. 

 
8.  Pfalz, Von Winning, Grainhübelerstelage, 2013 – 12% - 19,90 Euro 

 
Wijnbouwer heeft hier ook een Erste Lage op een zandsteenbodem met kalk er onder – zuid tot 150m – 
80% hout  - korte maceratie – 50 hl/ha – Restsuiker 6,9 g/l – Zuurtegraad 8,3 g/l 
 
1. Kleur: mooie kleur, schitterende reflectie, tranen. 
2. Neus: exotisch fruit, passievrucht, gesloten toch nog, een beetje gereserveerd.    



3. Mond: aanzet van mooi fruit, iets minder mineralen als verwacht, maar molligheid en rondheid. Veel 
kwaliteiten. 

4. Afdronk: Veel potentieel en grote kracht. 
5. Conclusie: Grote wijn  

 
 

We konden met zijn allen genieten van een prachtige Duitse edele (eigenlijk alleen droge …, want 
edelsüs kwam vanavond niet aan bod) avond. 
 


