2003 Cuvee Gaudenz, Knipser
“Manche Leute tun so, als sei nur das Terroir verantwortlich für Spitzenweine und sonst nichts. Aber das ist nur
ein Faktor – wichtig zwar, aber keineswegs allein entscheidend.” (Werner Knipser, Vinum 2004)
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. Hier kan men ten alle tijden op bezoek gaan, wijnen proberen
en kennis maken met de visie van de familie Knipser en hun continue streven naar
verbetering. 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. 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.
Diversiteit aan lagen rondom Großkarlbach, Laumersheim en Dirmstein:
Hangend aan de rand van
Großkarlbach wisselt de bodemstructuur hier: aan de oppervlakte wordt hier kies, ton en löss gevonden, en op
een dieperliggend niveau is hier de kalksteen te vinden.
Vinificatie
• Doel was een ongecompliceerde maar toch wel betekenisvolle rode wijn te maken.
• Kleine druiven die op hun beurt zorgen voor hoge intensiteit van aromen en mineraliteit in druiven.
• De basis van deze cuvee is de Dornfelder die wordt aangevuld met St. Laurent, Lemberg en kleiner
aandeel Cabernet Sauvignon.
• Deze cuvee rijpte 12 maanden op gebruikte barriques die bestonden uit Frans eikenhout.
Wijnanalye
•
Alkohol: 13,2 % ; natuurlijke restsuiker: 0, 7 g/ltr; zuurgraad: 6,1 g/ltr
Wijnbeschrijving
•
Donkere robijnrode kleur. Rokerige tonen in de neus, fruit op de achtergrond. Fruit van bramen met
donkere kersen, vermengd met vanille. Hout ondersteunend van karakter. Aanwezige taninen zorgen
voor structuur, frisse zuren zorgen voor spanning.
Referenties
•

Unbestrittener Rotwein-Guru der Pfalz ist das Weingut Knipser in Laumersheim. Die beiden Brüder
Werner und Volker Knipser leiten den Betrieb, der als einer der ersten in Deutschland Barriques
eingeführt hatte. (Norbert Lewandowski, Divino, winter 2005 /2006).

•

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).
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