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Die Traubenlese konnte nun in aller Ruhe und in mehreren Erntedurchgängen bei traumhaften 

Bedingungen fortgesetzt werden.  (Philipp Wittmann, over jaargang 2011)

Wijnhuis
De wijnbouwtraditie van de familie Wittmann gaat terug naar 1663. Op 
dit  moment  is  het  wijnhuis  in  handen  van  Günter  (wijnberg)  en 
Elisabeth  (kantoor)  Wittmann  en  hun  zoon  Philipp  (wijnkelder  en 
beheer).  Belangrijke beslissingen worden gezamenlijk door de familie 
genomen. Sinds meer als 10 jaar werkt het wijnhuis naar ökologisch 
gecontroleerde normen en wordt hiervoor breed gewaardeerd.  
Verbazingwekkend is dat de kwaliteit van de percelen (Morstein, Aulerde, Kirchspiel) rondom Westhofen pas relatief  
laat werd erkend. Samen met Keller heeft Wittmann zich opgewerkt tot de avant garde wijnmakers in Duitsland.  
Men heeft een opbouw in basiswijnen (gutsrieslingen), S wijnen en Grösse Gewachse. Riesling is het belangrijkste 
druivenras.  Hiernaast  ook  silvaner  ,  weißburgunder,  grauburgunder,  chardonnay,  en  scheurebe.  Naast  droge 
wijnen wordt het assortiment gecomplementeerd  met edelzoet.

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. 

• Cuvee uit kalkrijke bodems rondom Westhofen.

Wijnanalye
• Alkohol:  12,5 %; natuurlijke restsuiker:  1,5 g/ltr;  zuurgraad:  5,3 g/ltr

Druivenras: Grüner Silvaner
• Het gaat hier  om een druivenras waarvan wordt  vermoed dat die al  ten tijden van de romeinen werd  

gecultiveerd maar waarvan de oorsprong in roemenie of oostenrijk ligt. De officiele Duitse benaming heeft 
die te danken aan de groene tinten die in de gele kleur zijn terug te vinden. Net als de riesling wordt in 
Duitsland vaak de combinatie met asperges gedaan, waarbij  de silvaner het voordeel heeft van de lagere 
zuren (vooral opvallen in het voorjaar, later worden ook de zuren van de riesling meer ingebonden). In 
tegenstelling  tot  de riesling beschikt de silvaner over een minder subtiel  vruchtenspel,  maar  heeft  als  
bijkomend voordeel  dat de druivensoort  nogal  openstaat  voor het terroir  van z`n omgeving,  zodat  vele 
smaakstijlen tot z`n mogelijkheden behoren. Een van de verklaringen van de naam is dat die oorspronkelijk 
gelinkt is aan de Romeinse God van het bos: Silvanus.

Wijnbeschrijving
• Beschrijving  door  Wittmann  zelf:  Tonen  van  hooi  en  kruiden,  vermengd  met  witte  peper,  frisse  sappige 

appeltonen.  Verfrissende  silvanerstijl,  rijp  fruit,  kruidige  afdronk.  Ook  is  de  stijl  doordrongen  van  de  
kalksteen bodem.

Vinificatie 
• Gecontroleerde biodynamische wijnbouw.
• Intensief  onderhoud  van  de  wijnberg,  lage  opbrengsten  per  hectare,  handmatige  selectie  van  druiven 

vormen de basis voor de kelder. 
• Gistingsproces (spontaan) hoofdzakelijk in oudere houten voeders ter bevordering van rijpheid en elegantie, 

kleiner gedeelte in stalen tanks voor het behoud van frisse zuren.

Referenties
• In het handelsblatt (“Der Geschmack der Erde)van 6 juni 2008 wordt een silvaner-wedstrijd tussen het  

Frankenland en Rheinhessen beschreven. Bij de twee hoogste waarderingen hoorde ook deze silvaner S van 
Wittmann.

• Wittmann: „Beste Duitse, witte wijncollectie van het jaar“ (Eichelmann, 2005). 
• "Germans`s best vintage yet?", Jancis Robinson over Wittmann`s jaargang 2003 (Financial Times, 19-6-

2004).
• Gault Millau: opstijger van het jaar 2001 en wordt nu in 2005 gewaardeerd met 4 druiven:  Unter den 

deutschen Ökowinzern ist Wittmann indes ganz klar die Nummer eins. In 2007 wordt geschreven: Seit dem 
Jahrgang  1999  präsentieren  die  Wittmanns  nicht  nur  regelmäßig  eine  der  feinsten  Kollektionen  
Rheinhessens, sondern von ganz Deutschland. 

www.DUIJNHOVEN.eu


	Referenties

