
2 0 1 0  R u w e r  R i e s l i n g  T r o c k e n ,  Karthäuserhof
Wir erzeugen keine „Mainstreamweine“ ohne individuellen Character. (Christoph Tyrell)

Wijnhuis
Dit traditionele wijngoed is gelegen in het Ruwertal waar het lijkt te zijn afgesneden van 
de  moderniteit.   Deze  indruk  wordt  versterkt  door  de  idylle  van  het  wijnhuis,  de 
bijbehorende  landerijen  en  een  groep  van  paarden  tegen  de  achtergrond  van  de 
Karthäuserhofberg,  die in het bezit  is  van Christoph Tyrell.  Hij  is  nu van de zesde 
generatie  Tyrells  die  het  beheer  hebben  overgenomen  sinds  de  secularisatie. 
Voorheen waren hier de Karthauserhofmonniken, waarvan het symbool – de zeekat – 
is terug te vinden op het etiket. Deze orde had dit wijnuis gekregen van de Kurfürst 
Balduin uit Luxemburg In 1335. In de jaren tachtig werd Christoph Tyrell gedwongen 
zijn  baan  als  rechtsjurist  op  te  geven  ter   voorkoming  dat  zijn  familietraditie  zou 
uitsterven. Hij begon een opleiding tot wijnboer en stortte zich vol op zijn nieuwe taak. 

Achtergrond halsetiket
• De overgrootvader van de huidige beheerder gebruikte het beekje (Eitelsbach) om de wijnen te koelen. Ter 

voorkoming dat de etiketten er af gingen verplaatste hij de etiketten van de buik van de fles naar de hals.  Door 
deze positionering juridisch vast te leggen is dit het enige wijnhuis die het etiket op de hals draagt.

Wijnbouwgebied
• Tussen Morbach en Ruwer bevindt zich het kleinste deelgebied van wijnbouwgebied Moezel-Saar-Ruwer. Dit dal is 

uitgeslepen door de Ruwer die nu nog een ongevaarlijke stroom vormt voordat deze verdwijnt in de Moezel. De 
betere terroirs  hier  liggen zuidwestelijk  en worden  beschermd tegen de oostenwind  door  de bebossing op de 
wijnbergen. Grootste probleem is de lage neerslag die dwingt tot investeren in een goede waterhuishouding.

• De Eitelsbacher Karhäuserhofberg ligt in een klein zijdal van de Ruwer en heeft een stijgingspercentage tot zo`n 55 
procent. Deze wijnberg is in monopoliebezit en wordt gekenmerkt door zeer hoge mineraliteit (veel ijzer). Ligging is 
zuidelijk  zodat  optimaal  wordt  geprofiteerd  van  de  zon.  In  totaal  19  hectare  groot,  waarop  zo`n  10  procent 
weißburgunder groeit en de rest is beplant met rieslingstokken. Dat deze berg klasse heeft is al lang bekend: de 
romeinen deden hier al aan wijnbouw.  Sinds de oude Belastingkaart van 1868 al beschouwd als één van de beste  
lagen van de Mosel-Saar-Ruwer, 160-275 meter boven NAP. Het bijzondere is ook dat de lijsteen niet blauw of grijs 
of zwart is maar eerder rood wat verwijst naar een hoog ijzer aandeel.

Vinificatie
• De basisfilosofie is hier de wijn (het riesling sap / aroma) zo zuiver mogelijk in de fles te krijgen.
• Ter voorkoming dat de bodem uitdroogt  wordt  deze beschermt met hooi,  aangevuld met de  mest van de 40 

paarden die hier op het landgoed aanwezig zijn. Van kunstmest wordt volledig afgezien.
• Druiven worden tijdig teruggesnoeit, handmatig geplukt, waarna een uitermate zorgvuldige selectie en groepering 

van kwaliteiten volgt.
• Sinds 2003 beschikt het wijnhuis over de modernste persmaschines. Door de fijnere persing blijven minder bittere 

stoffen van de druivenpitten in het sap achter.
• Het gistingsproces  – deels spontaan – vindt plaats in edelmetale tanks.

Wijnanalye
• Alkohol: 12,0 % ; natuurlijke restsuiker: 8,4 g/ltr;  zuurgraad: 8,2 g/ltr

Wijnbeschrijving
• Levendige, frisse en toegankelijke droge riesling uit het ruwer dal. In de neus kruidig, vervolgens samenspel van 

vruchtaromen (perzik, citrus,  aardbeien) en frisse zuren.  Ook zuiver van karakter. Hoog mineralisch gehalte en 
natuurlijk restsuiker zorgen ervoor dat de levende vruchtzuren in toom worden gehouden. 

Referenties
• Het Augustus nummer van het Duitse gourmet magazin Feinschmecker zet deze ruwer riesling in de top 10 van 

beste Duitse Gutsweine jaargang 2010.
• Gault-Millau kiest Christoph Tyrell uit tot Duitse wijnmaker van het jaar 2005. Hij treed hierbij in de voetsporen van 

o.a. Manfred Prüm, Egon Müller, Werner Näkel, Hansjörg Rebholz, Klaus Keller, Ernst Loosen en  Wilhelm Haag.
• Gekozen tot Wijnmaker van het Jaar 1997 (Feinschmecker) . 
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