R i e s l i n g T r o c k e n 2007, Seehof
Wir sind der Meinung das die Symbiose aus Rebsorte, Bodenart und Hanglage
der Schlüssel zum Erfolg ist

Wijnhuis
Midden in de kern van Westhofen ligt de alleroudste boerderij: Seehof. Onder dit 1200
jaar oude boerderij ontspringt de krachtigste beek van Rheinhessen en de boerderij
wordt nu bewoond door de vijfde generatie van de familie Fauth. Het logo met het
paard stamt uit de zeventiende eeuw. In die tijd is de van oorsprong Nederlandse
familie verhuist naar Rheinhessen. Op dit moment beschikt Ruth (55), Ernst (58) en
Florian Fauth (246 over zo`n 14,5 hectare. Paarden hebben altijd een grote rol
gespeeld. Ernst Fauth heeft tot zo`n vier jaar geleden in de vierspan meegereden in de
wereldklasse. Prioriteiten liggen bij droge mineralische rieslingen, weißburgunder en
grauburgunder, hiernaast krijgen edelzoete wijnen (scheurebe, huxelrebe en riesling)
ook de nodige aandacht. Florian Fauth heeft van zijn ouders de vrije teugel gekregen
voor de verdere uitbouw van dit wijnhuis, en wordt hierin tegelijkertijd vol ondersteund.
In de Pfalz heeft Florian zijn praktijkervaringen opgedaan bij gerenommeerde
wijnhuizen als Dr. Wehrheim en Mosbacher. Zijn leeftijd, ambitie en de beschikking
over goede lagen zijn voorwaarden om meer stappen vooruit te kunnen maken.

Wijnbouwgebied
•

•

Rheinhessen is het land van de duizenden heuvels, met de grootste oppervlakte wijnbouw in Duitsland.
Het ligt opgesloten in de driehoek Worms, Bingen en Mainz. Het staat vast dat de Romeinen hier al
wijnbouw hebben bedreven en het oudste schriftelijke bewijs stamt uit 742. Het betreft een oorkonde van
Karlmann`s – een oom van Karel de Grootte – die het bezit van een wijnberg (Nierstein) overdraagde
aan het Bisdom Würzburg. Het gebied wordt gekenmerkt door veel variëteit in bodemsoorten, de invloed
van de Rein en een bescherming door de Donnersberg in het Westen. Tevens mag dit gebied, met
1500 uur zon per jaar en met slechts 500 mm neerslag, gerekend worden tot één van de droogste in
Duitsland.
Afkomstig van de betere lagen van Westhofen (Kirchspiel, Morstein en Steingrube) die met elkaar
gemeen hebben dat ze een hoog gehalte aan kalk als bodemstructuur hebben. Verschil met de
“kalkstein-serie” is dat in die serie de oudere druivenstokken geselecteerd worden.

Wijnanalye
•

Alkohol: 12,6 %; natuurlijke restsuiker: 5,5 g/ltr; zuurgraad: 7 g/ltr

Wijnbeschrijving
•

Mineralische, sappige riesling. In de neus overheerst eerder aardse, boerse tonen als het riesling fruit.
Elegante stijl maar ook wel geconcentreerd, rijpe vruchtaromen (perzik, maar ook frisse citrus en appels)
vermengd met kruidentonen, goede afdronk.

Vinificatie
•
•
•

Inzet is elegante wijnen met vruchtaromen die worden gedragen door een eigen (bodem) karakter.
Uitgangspunt is een late, selectieve oogst gericht op volrijpe druiven.
Intensieve werk op de wijnlagen: uitdunnen, doorluchten.
Gisting op metaal, langzame gisting.

Referenties
•
•
•
•

De Gault Millau 2007 laat Seehof stijgen naar drie druiven en hierdoor bevindt het wijnhuis zich nu in de
top 10 van Rheinhessen.
De Duitse wijnkritiker Eichelmann (2006) waardeert het wijnhuis met 2,5 ster: „Auch im letzten Jahr gab
es einige faszinierende edelsüße Weine, ebenso interessant waren aber auch die trockene Weißweinen:
eine sehr gute kollektion.”
Wijnhuis Seehof scoort met een gemiddelde van 15,6 punten (betekenis: hervorragendem erreignis) bij
de Deutscher Riesling Erzeugerpreis 2005, georganiseerd door Vinum / Pro Riesling.
Winnaar in de categorie Auslese met de 2003`er Westhofener Morstein Scheurebe Auslese bij Der
Feinschmecker (augustus 2004, nummer 8).
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