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Geachte wijnliefhebber,
Vorig jaar was ik veel eerder met het onder de aandacht brengen van de Oostenrijkse "eco" wijnen van
Johannes Zillinger.
Daar is een goede reden voor: 2010 (want dat is de gangbare jaargang op dit moment) was een ellendig jaar
in de wijnstreek (Weinviertel) van Zillinger. Moeizaam, met veel onzekerheid en daar bovenop ook nog een
heel lage opbrengst. De perfecte gezondheid van de druiven was maar één van weinige lichtpuntjes. Zillinger
oogstte in totaal slechts 50% van de normale hoeveelheid, bij rood was het helemaal dramatisch: 15% ten
opzichte van zijn gemiddelde.
Weinig wijn dus met als resultaat dat de Muskateller onmiddelijk was uitverkocht en de prijzen zijn
gestegen.
Gelukkig bieden zijn wijnen toch nog steeds goede waar voor hun geld, zeker voor "eco".
Moeizame rijping, uitgerekt over vele maanden en zeer lage opbrengsten hebben witte wijnen opgeleverd die
heel fris, strak, pittig en uiterst intens, mineraal en complex fruitig zijn. Nog meer frisheid, nog meer kracht
en nog meer pit dan vorig jaar. Wijnen die, als ze jong zijn nog wat ruw overkomen, maar met de tijd steeds
mooier en complexer worden. Vandaar dat ik ze een paar maanden extra de tijd heb gegeven om bij te
trekken. Een goede reden zo blijkt, want ze bieden nu duidelijk meer dan toen ze net arriveerden in april.
Door het plotselinge, uitzonderlijk warme weer van deze dagen móest ik wel schrijven over deze
kristalzuivere, zomerse wijnen met hun ultieme frisheid.
Deze keer helaas dus geen Muskateller, maar wel de reeds bekende wijnen en twee nieuwe: een heerlijke
rosé waar ik al eerder over berichtte en een luxere Grüner Veltliner (Kellerberg) om je vingers bij af te
likken: vergeet gewoon die "betaalbare" Chablis, voor tien euro hebt u een veel en veel mooiere vervanger!
Grüner Veltliner 2010 (€ 7,95) - heette vroeger "classic"Droger dan vorig jaar, ook krachtiger, minder rijp, maar pittiger, strakker, zo verfrissend en zuiver kom je ze
niet vaak tegen. Heerlijk!!

Grüner Veltliner "Kellerberg" 2010 (€ 9,95)
Gemaakt van dezelfde druif, maar nu afkomstig uit een betere wijngaard en met speciale herkomstbenaming
(D.A.C.). Net zo fris, net zo opwekkend zuiver, maar nog intenser en met nog meer diepte en kracht. Dit is
mooi! Hoe rijkdom en strak een mooi koppel kunnen vormen proeft u in deze wijn.

Sauvignon-Blanc "Lissen" 2010 (€ 12,35)
Veel pittiger dan die uit 2008, maar ook intenser en heel erg mineraal en zuiver. Doet haast zeer in de mond
van intensiteit, wordt steeds mooier naarmate hij langer open staat, mist het exotische van 2008, maar komt
nu wel héél erg dicht bij een top-Sancerre. Sauvignon-Blanc is eigenlijk niet "mijn" druif, maar deze wijn
vormt daarop een overtuigende uitzondering.

Rosé 2010 (€ 7,95)
Prachtige droge rosé. Heeft het mooiste en meest complexe, subtiele, kruidig-aardse fruit dat ik in een rosé
ben tegengekomen (nu ja, op een enkeling na misschien). Ik had het vorige keer al gemeld: veel druiven die
anders tot rode wijn worden, ook uit de mooiere wijngaarden, zijn nu tot deze rosé verwerkt: de St Laurent,
Cabernet Sauvignon en Regent. 2010 is dus hét jaar om de rosé van Zillinger te kopen.

- - Hiernaast heb ik nog van de vorige zending (en nog voor de "oude" prijs) de prachtige:
Riesling Haidthal 2008 / 2009 (€ 12,85)
Mooi droog, fris, complex, met veel nuances en diepte "Elzas op zijn Duits".
Weissburgunder Auslese 2006 (€ 13,80)
Wat kan zoet toch mooi zijn: romig, rijk, rond, vanille, rozijnen, mineralen, prachtige frisheid, heerlijk om 's avonds
te drinken, niet zwaar. Echt klasse!
Welschriesling Eiswein 2008 (€ 22,00 / half flesje)
Mag ik het kort houden? TOP!!!! Zelden proefde u zulk mooi en lekker zoet.
De Frizzante (mousserend) is helaas uitverkocht.
De witte en rosé - ecowijnen van Johannes Zillinger op een rij:
WIT
Zillinger Grüner Veltliner 2010: €7,95 / fles
Zillinger "Kellerberg" Veltliner 2010: €9,95 / fles
Zillinger "Lissen" Sauvignon 2010: €12,35 / fles
Zillinger "Haidthal" Riesling 2008: €12,85 / fles
ROSE
Zillinger rosé 2010: €7,95 / fles
WIT (zoet)
Zillinger "Auslese" Weisserburgunder 2006: €13,80 / fles
Zillinger "Eiswein" Welschriesling 2008: €22,00 / 1/2 flesje
achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

Zit "uw wijn" hier niet bij?
Ga dan naar: degoedewijnen.html
Volg de ontwikkelingen op nieuws.html
Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700
p.s.: heeft u wijnliefhebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door. Grote kans dat u ze er een groot
plezier mee doet ! (mij natuurlijk ook)

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist
niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via
onderstaande link (u hoeft verder niets in te vullen): stop mail dan haal ik onmiddelijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.

