
OOGST 2019
Wat was er weinig neerslag in de winter van 2018-2019. De lente van 2019 begon vroeg en ook de zomerregen bleef uit. De 

jonge druivenstokken begonnen dus te lijden onder de droogte. In augustus werden de druiventrossen uitgedund, zodat 
de resterende vruchten optimaal konden rijpen. De oogst was qua hoeveelheid aanmerkelijk kleiner dan het jaar ervoor, 

maar de kwaliteit net zo hoog.

OOGST 2020
Een vroeg voorjaar voor de wijngaarden werd gevolgd door een hete zomer. In het relatief warme en zonnige Baden zijn ze 

wel wat gewend. Gelukkig was er op de juiste momenten genoeg regenval om uitdroging te voorkomen. De oogst begon 
eind augustus met rijpe en gezonde druiven. Opnieuw een daling in kwantiteit, maar de oogst is bijzonder smaakvol.

PROEFNOTITIES

2020 WEISSER BURGUNDER OBERKLAMM GG
Aromatische fruitsoorten zoals Williams-peer en witte weinbergperzik 
samen met nieuw eiken. Een volle mond, maar dan temperen de 
mineralen de smaken tot een lang en spannend geheel. 

2020 GRAUER BURGUNDER OBERKLAMM GG
Rijpe honingmeloen met karamel en chocolade. In balans met het nieuwe 
hout van de barriques, dat zorgt voor vanille en rokerigheid. Precieze 
zuurstructuur en lange afdronk.

2019 BLAUER SPÄTBURGUNDER R SPERMEN GG
Kersen, krachtige tannines en wat plantaardigs is op-en-top Pinot. 
Wijncriticus Robert Parker noemt hem intens en kruidig met pittige 
toastaroma’s, maar toch verfijnd. Kan nog lang rijpen op fles.

2019 BLAUER SPÄTBURGUNDER RR OBERKLAMM GG
Rood en zwart fruit, met veel kersen. Daarnaast chocolade, karamel 
en vanille door de houtrijping. Rond en harmonieus met een eindeloze 
afdronk.

2019 BLAUFRÄNKISCH R SPERMEN GG
Donkere bosbessen en vlierbessen met chocolade en een rooksensatie. 
De tannines voelen zijdezacht in de mond. 
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OOGST 2020

De wijnstokken begonnen al vroeg in maart te ontluiken, net als in 2019. Daarna bleef het zonnig en warm weer. 
Het groeiseizoen was al goed begonnen met voldoende winterneerslag en gematigde temperaturen. Er waren dus 

waterreserves aangelegd. De bloei in het voorjaar verliep snel, terwijl een later koufront die bloeiperiode verlengde. Toen 
volgde een heerlijke zomer met veel zon en hoge temperaturen. Met de waterreserves van de winter en de schaarse, 

maar oh zo nodige neerslag in de zomer, ontwikkelden de vruchten zich tot een gezonde oogst. Als climax was september 
droog en zonnig met koele nachten. 

Van 18 september tot 14 oktober werd de riesling geplukt. De kleine druiven waren goudgeel en goed rijp, een klein deel 
zelfs overrijp, en heel aromatisch. Na het bottelen in april en de flesrijping erna, zijn de wijnen nu op dronk. Met nog wat 

jaren geduld worden ze alleen maar beter van kwaliteit. 

FLASHBACK OOGST 2018
De kwaliteit van gerijpt rood uit 2018 is ook top. Dit was een jaar met een hete en zeer droge zomer, maar doordat vroeg 

met de oogst werd begonnen is de Spätburgunder een typische droge rode Rheingau-wijn. Met klassieke pinot noir-
geuren en smaken van kersen en donker bosfruit. Hij is het lekkerst vanaf 2023. 

PROEFNOTITIES

2020 SCHÖNHELL RIESLING TROCKEN GG 
Smaakt heel verfijnd door de hele mond. Rijpe abrikozen worden 
doorsneden met mineralen en zuren van het puntje van de tong tot 
achteraan. Wijncriticus James Suckling gaf de wijn 98 van 100 punten.

2020 JUNGFER RIESLING TROCKEN GG
Eerst koel en gereserveerd, maar dan komen de samengebalde smaken 
aan de oppervlakte. Geel fruit, frisse munt, rijpe zuren en fijne ziltigheid. 
Een eindeloze afdronk, kruidig en mineralig.

2018 HALLGARTENER HENDELBERG SPÄTBURGUNDER RESERVE
Bessen, framboos, laurier, kruidnagel en menthol in de neus, plus wat 
rokerig eiken. Rijpe smaken, maar toch koel en delicaat. De fijne tannines 
bouwen zich op tot een indrukwekkend lange afdronk. 


