
Duitsland

Met betrekking tot de wijnbouw is Duitsland een grensgebied, want de Duitse wijnstreken
liggen vlakbij de 51ste breedtegraad, die als noordelijkste klimaatgrens voor de druiventeelt
geldt. Door het relatief koele klimaat -warme zomers, koude winters- rijpen de druiven
langzaam en worden meestal pas halverwege oktober geoogst. Duitsland heeft ongeveer
105.000 hectare wijngaarden, waarmee ze tot de kleinere wijnnaties behoren.
Door de verschillende bodemstructuren en liggingen van de wijngaarden, zo0 verschillend
zijn ook de wijnen van de afzonderlijke streken.
Ongeveer 20% is met de Rieslingdruif beplant.

De Duitse kwaliteitspiramide in opklimmende volgorde:
- tafelweine
- qualitätsweine bestimmter anbaugebiete (QbA)
- kabinettweine
- spätlesen
- auslesen
- beerebauslesen (BA)
- trocken beerenauslese (TBA)
- eisweine

Moezel-Saar-Ruwer

Vrijwel geen andere Duitse wijnstreek vertoont zoveel verschillende wijnen als dit
wijngebied. Aan de rivieren, Moezel, Saar en Ruwer, groeien de fijnste wijnen met een
internationale reputatie. Maar ook wijnen die in het beste geval als massa- of basiswijn voor
de sektproductie op de markt gebracht kunnen worden.
Hoewel de wijnstreek naar de drie rivieren is genoemd, domineert de Moezel.

Mittelrhein

Deze Duitse wijnregio biedt de wijnbouw het mooiste en meest romantisch decor. In het
smalle dal van de Rijn, met een lengte van bijna 100kilometer tussen Bingen en Lahnstein,
bevinden zich de meeste wijngaarden zich hoog boven de rivier op schilderachtige terrassen,
naast middeleeuwse burchten en kastelen. Dit dal staat op het wereldcultuurerfgoed van
UNESCO. Het grootste gedeelte van de wijnproductie wordt in de zomer omgezet door de
toeristen. Hier treffen we ook de eigenlijke Rijnwijn aan. Het wijngebied bedraagt nog maar



650 hectare van de oorspronkelijke 2000 hectare, wat nog niet eens één procent is van de
totale wijnbouw van Duitsland.

Rheingau

Op een lengte van ongeveer 50 kilometer, tussen Hochheim en Lorchhousenwaar de Rijn zijn
normale loop veranderd, ligt de wijnstreek Rheingau. Tussen de beboste hoge uitlopers van de
Taunus en de Rijn, liggen de plaatsen en steden met hun beroemde wijngaarden, lang de brede
stroom, als een parelsnoer aaneengeregen. De Tounus biedt voldoende bescherming tegen de
ruwe noordenwinden en de wijngaarden liggen allemaal op het zuiden in de volle zon. De
Rijn die op sommige plekken wel een kilometer breed is, reflecteert de zon.

Nahe

De kleine rivier die bij Bingen de Rijn in stroomt, heft het wijngebied zijn naam gegeven.
Vanaf de monding, stroomopwaarts kort voor de stad Kirn liggen de wijngaarden in het
kronkelende rivierdal en in de zijdalen van de Guldenbach, de Glan en het Alsenz.
Het wijngebied bevat ongeveer 4600 hectare wijngaarden. Het is een jong wijngebied
waarvan pas met de aanpassing van de wijnwet in 1971 de grenzen werden vastgesteld.
Daarvoor verkocht men de wijnen onder de verzamelnaam rijnwijn.

Rheinhessen

De verwarring en de tegenstrijdigheden rond het grootste Duitse wijngebied beginnen al met
de naam. Rheinhessen ligt niet in de bondsstaat (provincie) Hessen, maar in de Rheinland-
Pfalz. Ongeveer 30% van het totale landbouwoppervlak is beplant met druivenstokken. Elke
vierde fles van alle Duitse wijnen is afkomstig uit de ongeveer 26.500 hectare grote
druivenzee.

Pfalz



Het op èèn na grootste wijngebied van Duitsland met een oppervlakte van 24.000 hectare
maar een beetje kleiner dan Rheinhessen. Van de stad Worms tot de Franse grens strekt de
smalle slechts zeven kilometer brede landstrook zich uit. Het loopt parallel aan de Rijn, maar
bereikt de oevers nergens. Nergens anders in de Duitse wijngebieden liggen de wijngaarden
zo aaneengesloten als in de heuvelachtige uitlopers van het Pfalzer Wald. Het milde klimaat
doet haast zuidelijk aan. Hier vinden we dan ook amandelen, vijgen en citrusvruchten op de
tegen de wind beschutte hellingen. De wijnen zijn sappig, harmonisch en doen denken aan de
wijnen uit het naburige Elzas(Frankrijk).

Hessische Bergstrasse

Dit is het gebied tussen Darmstadt en Heppenheim en is maar 450 hectare groot.  Rheinhessen
is vijftig keer zo groot. De wijnproductie is zo gering dat de meeste wijnen in het gebied zelf
worden gedronken.

Franken

Langs de Main ligt het 6.000 hectare grote wijnbouwgebied van Franken.
Bijna 5% van alle wijnen uit Franken is rood, vooral de soorten Portugieser en Spätburgunder.
Voor de hoogwaardige wijnen uit deze streek is een eigen fles, bocksbeutel op de markt
gebracht.

Württemberg

In het gebied Württemberg doen ze alles net even anders. Hier bepalen de coöperaties de
markt. Ze produceren ongeveer 80% van de totale hoeveelheid wijn per jaar, die voor het
grootste deel binnen het wijngebied blijft en door de inwoners van Zwaben zelf wordt
gedronken. De wijn komt van 11.000 hectare. WÜrttemburg is de grootste producent van rode
wijnen. 40% van alle Duitse rode wijn komt uit de enorm uitgestrekte wijngaarden tussen Bad
Mergentheim in het noorden en Tübingen in het zuiden.



Rötling/Schillerwein/Badisch Rotgold ontstaan door het mengen van witte en blauwe druiven
of hun most, die gezamenlijk moeten worden geperst. Schillerwein is een Rotling uit
Württemberg, Badisch Rotgold is een Rotling uit baden, die door vermenging van de
druivensoorten Grauburgunder en Spätburgunder ontstaat.
Württemberg is het enige Duitse wijngebied waar deze cuveës geoorloofd zijn. (Rotling: een
wijn die ontstaat doordat witte en blauwe druiven voor de gisting zijn vermengd en
gezamenlijk vergisten zich)

Baden

Het zuidelijkste Duitse wijngebied. Het gebied bedraagt van noord naar zuid, tussen
Wertheim an Main in het badische Frankenland/Tauberfranken en Immenstaad aan de
Bodensee, ruim 400 kilometer. Klimaat en bodem veranderen bij deze afstand voortdurend en
zorgen voor een bijzonder veelzijdig wijnaanbod. Het is een bijna 16.000 hectare groot
wijnbouwgebied, het op twee na grootste wijngebied van Duitsland.
De typische wijn van de Bodensee is de Spätburgunder Weissherbst. Dit is een rosé die voor
tenminste 95%uit één en de zelfde blauwe-druiven moet bestaan.

Saale-Unstrut

Dit gebied ligt ten zuiden van de stad Halle in de bondsstaat Sachsen-Anhalt. De cisterciënzer
monniken planten al meer dan duizend jaar geleden in het noordelijkste wijngebied van
Europa de eerste wijnstokken, hoewel het eigenlijk buiten de klimatologische grens voor de
wijnbouw ligt.

Sachsen

Het kleinste meest oostelijke van alle Duitse wijngebieden omvat slechts 300 hectare. Toch
zijn er ongeveer vijftienhonderd wijnboeren die merendeels in coöperaties zitten. De wijnen
groeien in de Elbevallei tussen Dresden en Meissen op steile oevers.



Classificatie

De kwaliteitswijnen uit de 13 gebieden komen van rijpere druiven en voldoen aan de hoge
kwaliteitsnormen van de strenge Duitse wijnwetgeving.

 Qualitätswein bestimmter Anbau-gebiet (QbA): deze basiswijnen kunnen zowel
fruitige wijnen zijn voor elke dag, evenals absolute topwijnen. Ze bestaan in een
droge, halfdroge en zoete versie

 Qualitätswein mit Prädikat (QmP): de beste Duitse wijnen, gemaakt van volledig
rijpe druiven. Elegante wijnen die lang kunnen ouderen op fles. 6 Prädikat-
vermeldingen geven oplopend het suikergehalte van de geoogste druif aan:

o Kabinett: licht en droog
o Spätlese: late oogst, geconcentreerder dan Kabinett, maar kan droog zijn
o Auslese: volrijpe druiven, vaak omschreven als ‘uitgezochte oogst’
o Beerenauslese: speciaal geselecteerde overrijpe druiven, vaak druiven

aangetast door edele rotting
o Trockenbeerenauslese: druiven aangetast door edele rotting
o Eiswein: voor Eiswein worden de druiven in bevroren toestand geplukt en

geperst

De Duitse wijnetiketten bevatten veel informatie, waardoor ze niet altijd even gemakkelijk
‘leesbaar’ zijn. Om de keus te vergemakkelijken zijn daarom in 2000 2 nieuwe termen
ingevoerd: Classic en Seleccion. Zo ziet de consument in 1 oogopslag om welk type wijn het
gaat.

 Classic: de betere, droge wijn uit een van de 13 wijnregio’s, en gemaakt van een van
de klassieke streekeigen druivenrassen. Heerlijke wijnen, geschikt voor elke dag, als
aperitief of bij de maaltijd

 Seleccion: een superieure droge wijn, die gemaakt is van met de hand geplukte
druiven uit één specifieke wijngaard. De opbrengst per hectare is beperkt en het
druivenras moet ook weer typisch zijn voor de streek. De wijn ondergaat een extra
kwaliteitskeuring



Deutscher Tafelwein         Landwein                 Qualitätswein Bestimmter

                                                                                       Anbaugebiete

Qualitäitswein mit Prädikat              Kabinett                               Spätlase

Auslese                                 Beerenauslese                         Trockenbeerenauslese



Eiswein
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