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Type

Rode wijn

Land

Oostenrijk

Regio

Deutschkreuz/Mittelburgenland

Appellatie

Deutschkreuz/Mittelburgenland

Wijndomein

Weingut J. Heinrich

Biowijn

Nee

Druif

blaufrankisch

Jaar

2017

Volume

0.750

Draaistop

Nee

100% Blaufränkisch afkomstig uit de oudste Goldberg wijngaarden, met
stokken ouder dan 60 jaar. 12 maanden vatlagering op vaten van 1, 2
en 3 jaar oud. De druiven die voor deze wijn worden gebruikt
ondergaan vooraf een strenge selectie: alleen de beste zijn goed
genoeg om te dienen als basis voor deze parel van een rode wijn.
Fruitige aroma’s met hints van kers zijn zo typerend voor deze variëteit.
Een volle, goed gestructureerde wijn, waarbij de tannines versmolten
zijn tot een fluweelzachte inhoud waarin de typische kers opnieuw haar
opwachting maakt. Deze Blaufränkisch munt uit in puurheid, charme en
verfijndheid. Past bij een ruim assortiment aan gerechten, maar biedt
meer in het bijzonder een goede ondersteuning bij spicy schotels.
WEINGUT J. HEINRICH
Burgenland is de meest oostelijk gelegen provincie van Oostenrijk,
grenzend aan Hongarije. Het druivenras Blaufränkisch speelt hier de
leidende rol als belangrijkste variëteit. De rode wijnen die hieruit
voortkomen vormen het visitekaartje voor de typische eigenschappen
die deze wijnstreek karakteriseren. Deutschkreuz/Mittelburgenland is dè
rode wijnstreek bij uitstek van Oostenrijk. De topografische en
klimatologische omstandigheden zijn hier ideaal om de wijnstokken
optimaal te laten ontwikkelen. De wijngaarden liggen beschermd door
de Bucklige Welt heuvels ten westen, het Ödenburg gebergte ten
noorden en het Güns gebergte ten zuiden. Een warme, droge wind
wordt ongehinderd aangevoerd vanuit de Pannonian vlakte gelegen ten
oosten van het wijngebied. De bodem bestaat uit zware klei met een
uitstekende waterhuishouding. Om een constante kwaliteit te
garanderen van deze DAC (Districtus Austriae Controllatus) worden de

wijnen, voor ze onder dit label op de markt mogen gebracht worden,
onderworpen aan de strenge controle door een proefpanel, dat er strikt
op toeziet dat de typiciteit van de regio gewaarborgd blijft.
Het wijngoed J. Heinrich is al meer dan 300 jaar lang eigendom van de
Heinrich-familie en wordt thans geleid door Silvia Heinrich,
geruggesteund door haar vader Johann. Johann Heinrich wordt
erkend als één van de meest toonaangevende wijnproducenten in
Oostenrijk, hetgeen bevestigd wordt door zijn erkenning in Wine
Spectator als beste Oostenrijkse rode wijnproducent. Door het
tijdschrift Falstaff Wine Guide werd hij tot tweemaal toe
uitgeroepen als ‘Falstaff Champion’ en meest recent ontving hij
van de Austrian Wine Marketing Board de eerste prijs voor zijn
Blaufränkisch.
80% van de wijngaarden (40Ha) is beplant met Blaufränkisch, de voor
de streek typerende druivensoort. Hier streeft men overduidelijk naar
kwaliteit en is de passie voor het wijnmaken een familiale
aangelegenheid. Ervaring en respect voor de natuur vormen hier de
basisingrediënten voor de wijnen die de typiciteit van de regio
uitademen en onlosmakelijk verbonden zijn met het Blaufränkischland.
“I see the vineyards as my children, and just like bringing up
children, I want to support them, accompany them and do my
utmost best for them, and allow them to develop themselves and
their character, as well as show their full potential.” — Silvia
Heinrich

WIL JE GRAAG MEER WETEN?
Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden van de laatste nieuwtjes.
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PRIVACY DISCLAIMER:
Caves de France gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om contact met u op te nemen en om updates en
marketing aan te bieden. Laat ons weten op welke manieren u van ons zou willen horen:

☑ Nieuwsbrief
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke
email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via wines@cavesdefrance.be. We zullen uw gegevens met
respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt
u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie
zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacypraktijken van MailChimp.

