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2002 Cuvée Cabernet & Co trocken, Rosé, Knipser 
 

Wijnhuis 
Het huidige familiewapen van wijnhuis Knipser verwijst naar de Zwitserse 
oorsprong waar het in 1582 werd verleend door de Aartsbisschop van Innsbruck. 
Een kleinzoon van de oprichter Gaudenz Knipser is in 1615 verhuist naar 
Laumersheim in de Noord-Pfalz. Als één van de eerste wijnhuizen in deze regio 
begon men na de tweede wereldoorlog met de verkoop van flessenwijn. De huidige 
kwaliteitsreputatie, verder uitgebouwt door Werner en Volker Knipser, is te 
danken aan een beperking van het assortiment en een concentratie op 
spätburgunder en riesling. Ondertussen omvat het wijnhuis 27 ha wijnbouwgrond 
en ontvangt het grote waardering in de Duitse topgastronomie. 

 

 
Wijnbouwgebied 
De Pfalz is met 23500 hectare het tweede Duitse wijnbouwgebied wat betreft grootte. Klimatologisch 
wordt het aan de westzijde beschermt tegen de wind door het Haardtgebergte en aan de oostzijde is 
hier de harmonische werking van de Rijn. Het hoger aantal zonne-uren en de lagere neerslag zorgt 
ervoor dat hier mandelbomen en vijgen rijpen. In lengte is het een kleine 100 km lang en biedt een 
gigantische geologische diversiteit: bundsandstein, graniet, kalk, mergel, Löss, leem en zelfs 
vulkaansteen. Liefhebbers van grote terroirwijnen kunnen terecht bij de top van de Duitse 
kwaliteitspyramide: Grösse Gewachsen. Na de Rheingau, zijn de meeste nu in de Pfalz te vinden, en 
velen hiervan worden gekenmerkt door een opulente, barokke, sappige stijl. De andere zijde van de 
geologische diversiteit en het klimaat is dat veel druivenrassen aangeplant kunnen worden zodat 
vooral hier wijnbouwers gedwongen worden keuzen te maken.  
 
Deze cuvée is afkomstig van de betere lagen van Knipser:  Großkarlbacher Burgweg, Laumersheimer 
Mandelberg en Kapellenberg 
 
Vinificatie 

• Deze rosé bestaat uit de volgende rode druivenrassen: Cabernet Sauvignon (65%), Cabernet 
Franc, Syrah, St. Laurent en merlot. 

• Honderdenjaren oude borgondische procedure waarbij het sap van de rode druiven, 
voorafgaand aan het vergistingsproces voor de rode wijnen, apart wordt afgevuld in edelmetale 
tanks en vervolgens het procedé voor witte wijnen wordt gevolgd. 

• Bourgondische klonen zorgen voor kleine druiven die op hun beurt zorgen voor hoge 
intensiteit van aromen en mineraliteit in druiven. 

 
Wijnanalye 

• Alkohol: 12,8 % ; natuurlijke restsuiker: 6,2 g/ltr;  zuurgraad: 6,8 g/ltr 
 
Wijnbeschrijving 

• Florale en mineralische neus vermengd met tonen van casis, verwijzend naar de Cabernet 
Franc. In de mond veel sap met levendige zuren. Eindigend met een sterke mineralische 
nasmaak. Eigenzinnige rosé die eerder neigt naar witte dan naar rode wijn. In karakter ook 
minder gebonden aan het lente- of zomerseizoen. 

• Wordt aanbevolen in combinatie met salades (oliebasis i.p.v. boterbasis), gegrild vlees, maar 
staat ook prima overeind los van wijn-spijs combinatie.  

 
Referenties 

• Dankzij de gerafineerde samenstelling van deze Cuvée en de hoge kwaliteit van de grondwijnen 
is het grootse aromaspel geen willekeur, maar is perfekt geïntegreerd in de frisse grondsmaak.  
(Bernd Kreis, Europees sommelier van het jaar 1992 / Gault Millau sommelier voor Duitsland 
van het jaar 1993) 

• Gault-Milau 2005 waardeert deze rosé met 86/100 punten (betekenis: zeer goede harmonische 
wijn, uitstekendeprijs-kwaliteitsverhouding). Algemene waardering voor het wijnhuis is 4 van 
de 5 druiven (betekenis: excellentie, behorend tot de Duitse elite) 

• Eichelmann 2005 waardeert Knipser met de hoogste erkenning: *****: Die Brüder Knipser in 
Laumersheim in der Pfalz zählen heute zu den großen Rotweinerzeugern in Deutschland. 
Darüber wird oft vergessen, dass sie auch mit ihrem Weißweinen immer wieder zur Spitz in der 
Pfalz zählen. 

• GERMANY„…but their Pinot Noir wines could throw down the gauntlet to many a Cote d’Or 
premier cru. With most of the vineyards in family ownership for decades, if not centuries, 
these guys know their terroir, are blessed with plenty of old vines and 20 years of barrique 
experience have given them an edge that many of the New World Pinot fashionables would find 
hard to compete with. Sceptics might ask how wines of such amazing quality can remain so 
unknown beyond German borders (Wine report, 2005, Tom Stevenson). 


