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Im Weinberg arbeiten wir zur Erhaltung einer einmaligen Landschaft und zur Erzeugung 
hochwertiger Weine (Ute und Rüdiger Krober)

Wijnhuis
Deze  ambitieuze  familie  toont  aan  hoe  het  mogelijk  is  over 
generaties te veranderen en te overleven. In de jaren vijftig en 
zestig  was wijnbouw een bijzaak  en bestond de basis  uit  het 
bouwen van grote houten voeders (1000 liters).  Doordat deze 
houten voeders vervolgens verdrongen werden door kunstof  (en 
later weer metalen) tanks, ging de familie Kröber zich compleet 
inzetten voor de wijnbouw, in het bijzonder de riesling (94 %). 

Sinds 1991 is het bedrijf in handen van Ute en Rüdiger Krober en hebben zij de status bereikt van 
een van de meest getalanteerde en ambitieuze wijnboeren in Winningen, waar eerder collega`s als 
Heymann-Löwenstein  en Knebel  hebben getoond wat  voor  een potentieel  aan toplagen als  de 
Winninger Uhlen en Röttgen voorhanden is.  Het wijnhuis is ondertussen verdubbeld in groote naar 
zo`n 7 hectare.

Wijnbouwgebied
De harde kern van de Terrassenmoezel is het gebied tussen Hatzenport en Koblenz en geniet van 
een stijgende reputatie vooral doordat hier Riesling wijnen worden geproduceerd met een eigen 
karakter (kruidig, complex, mineralisch). Het landschap wordt gedomineerd door stijle wijnbergen 
waar de percelen als  zwaluwnesten zijn  ingemesteld.  De stijle  bergen beschermen de druiven 
tegen de koudere Noordelijke wind in de herfst en de rotsachtige bodem houdt de warmte langer 
vast die het `s nachts weer kan doorgeven aan de druiven. De geologie en de bodem vormen de  
sleutel  voor  meer  inzicht.   Waar  de  Middenmoezel  wordt  gedomineerd  door  blauwe  lijsteen 
(Hunsrückschiefer), wordt de terrassenmoezel gekenmerkt door meer varieteit: quarzit, zandsteen, 
kalk en diverse lijsteensoorten. Meest complexe lage is de Winninger Uhlen. Ruim 400 miljoen jaar 
terug  werd de basis  gevormd in  de  Devon tijd,  een tijd  waar het  Europese en Amerikaanse 
continent nog waren verbonden en tropisch van karakter waren. Hiervan zijn fossiele vondsten de 
stille getuigen. De terrassen vormen nog steeds een toevluchtsoord voor zeldzame hagedissoorten, 
adders en diverse mediterrane plantensoorten.

Vinificatie
• De terrassenstructuur is nodig ter cultivatie van de extreme steile hellingen. De rotsbodem 

is hier de ultieme voorwaarde voor late oogst. In tegenstelling tot een kalkbodem, zorgt de 
lijsteen voor natuurlijke afvoer van regenwater.

• Elke stap gedurende het jaar levert een bijdrage aan het rijpingsproces: snijden, buigen, 
binden en het weghalen van bladeren.

• Langzame vergisting, deels in metalen vaten, deels door de familie zelf gemaakte houten 
voeders. Verder probeert men zoveel mogelijk af te zien van mechanische ingrepen.

Wijnanalye
• Alkohol: 11,5 % ; natuurlijke restsuiker: 6,3 g/ltr;  zuurgraad: 5,5 g/ltr

Wijnbeschrijving
• Opvallende gele kleur die getuigt van een hoge intensiteit. Indringende neus. Veel aardse 

tonen. In de smaakervaring worden vruchtaromen (abrikozen, citrus) gevolgd door kruidige 
mineraliteit.  Sappig, rijp fruit, de aanwezige zuren zorgen voor spanning. kabinet-plus.

Referenties
• Dit wijnhuis wordt door Eichelmann 2008 gewaardeerd met **** /***** en laat hierbij 

veel gerenommerde namen achter zich: Der neue Jahrgang ist ... fast noch besser 
ausgefallen als der Vorgänger.

• Weinplus heeft het wijnhuis dit jaar opgewaardeerd naar *** en schrijven:  Das Weingut 
Kröber entwickelt sich immer mehr zu einem weiteren Spitzenbetrieb an der aufstrebenden 
Terrassenmosel.
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