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ADENEUER
Druif

Pinot Noir / Spätburgunder

Land

Duitsland

Regio

Ahr

Bodem

Leisteen

Lagering

Enkel oude, houten foeders

Stijl

Medium tot krachtig, complex, hyperfijn

Serveren

In een breed glas op 16-17°

Bewaring

10 jaar vanaf oogst

Alcohol %

13,0 %

Inhoud

0,75 l

Gastronomie

Fijn gevogelte, pluimwild, paddestoelen, genietwijn op zich

Gerecht

Omschrijving
De Walporzheimer Gärkammer is een wijngaard van superlatieven, en dat ondanks het feit dat het Duitslands kleinste
Einzellage is (amper 0,68 ha). Deze topwijngaard is volledig in bezit van Adeneuer (al sinds 1713!) en geen moeite is hen teveel
om hier één van Duitslands mooiste Pinot Noirwijnen te maken. De Gärkammer is een indrukwekkende wijngaard vol
piepkleine, hallucinant steile terrassen die pal op het zuiden zijn gericht. "Misschien wel de warmste wijngaard aan de Ahr," laat
Marc Adeneuer weten. De stokken zijn er ouder dan 70 jaar, en hier werken vraagt een enorme opoffering.
Deze wijn is in feite de tweede wijn uit de Gärkammer (vandaar "kleine Kammer"), maar dit is in alle opzichten groots. De
Gärkammer is ondanks de warme expositie een wijn die exceleert inzake finesse, subtiel fruit, prachtig geïntegreerde tannines
en een zelden geziene mineraliteit in een rode wijn. De bodem is uitsluitend leisteen. Topwijn die fantastisch toegankelijk is, en
elke slok verlangt naar de volgende. Briljant! En opvallend: dit is één van de weinige top Spätburgunders uit Duitsland die enkel
op oude, houten foeders heeft gelegen. Dit brengt het leisteenkarakter van de bodem prachtig tot uiting. Elke subtiliteit en
finesse willen de broers Adeneuer dan ook absoluut behouden.

ADENEUER
De Ahr is als regio echt wel een juweeltje en op alle gebieden bijzonder. Als één van Duitslands kleinste regio’s met zo'n 560ha
wijngaard, bezit de regio het hoogste aandeel rode wijn van het land. Zo'n 90% van de (vooral) steile wijngaarden zijn beplant
met rode druiven, waarvan 65% Spätburgunder. En dat mag gerust een verrassing zijn voor deze noordelijke ligging.
Het geheim is een combinatie van een aantal bijzondere natuurfenomenen: de beschermende invloed van het Eifelgebergte, de
zeer steile wijngaarden die als een soort groot natuurlijk amfitheater ideaal gepositioneerd zijn en de bodem, rijk aan leisteen,
grauwacke, loess en vulkanische onderlagen. Door de steile hellingen van soms wel 50% zijn deze wijngaarden verre van
makkelijk te bewerken. Een wijnbouwer hier mag het harde werk niet ontzien om topkwaliteit te maken. Slechts weinige
domeinen halen het beste van de regio naar boven, en thans zijn er een tiental domeinen die echt fantastische wijn maken.
Ook Adeneuer heeft zich de laatste 15 jaar een plaats in deze top weten te bemachtigen. En wat ons zo bevalt aan hen is hun
keuze voor de traditionele stijl: het fijn minerale, gekoppeld aan een zeer expressieve stijl. De broers Adeneuer bezitten
percelen in de beste wijngaarden, en 4 daarvan zijn Grosses Gewächs (Grand Cru): Rosenthal, Sonnenberg, Kräuterberg en
last but not least Duitslands kleinste Einzellage Gärkammer, waar de 0,67ha volledig in het bezit zijn van het domein Adeneuer.
Al meer dan 500 jaar is dit domein in familiehanden, en die lange traditie, samen met hun unieke terroir, geeft wijnen die niet
imiteerbaar zijn.
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