WEINGUT SEEGER 2018-2019

OOGSTRAPPORT
OOGST 2018
Na een vroege en warme lente volgde een uiterst hete en droge zomer zonder ook maar een druppel regen. De eerste
druiven werden al begin augustus geoogst. De Spätburgunder, Weissburgunder en Grauburgunder voor de Grosses
Gewächs-wijnen werden eind augustus geoogst. Het doel was om deze druiven met een suikergehalte onder de 100
graden Oechsle in de kelder te krijgen. De kwaliteit van 2018 is top!

OOGST 2019
De regenval was in de winter van 2018-2019 uitzonderlijk gering. De lente van 2019 begon vroeg en in de zomer viel
er opnieuw nauwelijks neerslag. De jonge druivenstokken begonnen te lijden onder de droogte. In augustus werden
er druiventrossen gesnoeid om de resterende druiven toch optimaal te laten rijpen. Om die reden was de oogst qua
hoeveelheid slechts 60% van die van 2018, maar de kwaliteit net zo hoog.

PROEFNOTITIES
2019 WEISSER BURGUNDER OBERKLAMM GG
Witte perzik, Williams-peer, elegant nieuw eikenhout, romig, rijk en full
bodied, mineraliteit, spanning en lengte.

2019 GRAUER BURGUNDER OBERKLAMM GG
Minerale neus, kruiden, meloen, chocolade en karamel. Perfecte balans
met gedeeltelijk nieuw eikenhout. Vanille, subtiele rokerigheid, lange
afdronk.

2018 BLAUER SPÄTBURGUNDER R SPERMEN GG
Klassieke kersenaroma’s gecombineerd met vanille en karamel.
Complexe smaak met specerijen door het eikenhout, harmonie en balans.

2018 SPÄTBURGUNDER RR OBERKLAMM GG
Rode en zwarte bessen, kersen, intens chocolade, nougat en een
vleugje vanille. De smaak is compact met een perfecte harmonie en een
eindeloze afdronk.

2018 BLAUFRÄNKISCH R SPERMEN GG
Donker bosfruit, waaronder vlierbes, chocolade en een subtiele
rokerigheid. Zijdezachte, ‘poederige’ tannines die de fruitsensatie
intensiveren en zorgen voor balans en harmonie.

WEINGUT PRINZ 2019

OOGSTRAPPORT
OOGST 2019
2019 was een extreem jaar wat het weer betreft. De groei startte later dan in 2018, toen er in de lente nog
grondwaterreserves aanwezig waren. De vroege bloesem in juni kondigde al een vroege oogst aan. Gelukkig viel er in de
zomer toch wat regen, waardoor de druiven een flinke groeispurt doormaakten. Verder verliep de zomer heet en zonnig
en er was dan ook sprake van flink wat zonneschade, in sommige wijngaarden zelfs 30%. Door de droogte bleven de
druiven klein, hetgeen perfect was voor een lange rijping tijdens de warme zonnige dagen en koele nachten in augustus
en september. De druiven leverden veel aromatische rijkdom, verfijnde zuren en een prachtige structuur.

PROEFNOTITIES
2019 SCHÖNHELL RIESLING TROCKEN GG
Diep en complex met tonen van specerijen, een hint van geel fruit,
concentratie, kracht, sprankelende frisheid en een lange mineralige
afdronk.

2019 JUNGFER RIESLING TROCKEN GG
Fantastische concentratie, rassige, maar rijpe zuren, uiterst levendige
frisheid, kristalheldere mineraliteit (licht ziltig) en een eindeloze afdronk.

