
Markus Altenburger Chardonnay vom 
Kalk MAGNUM 2018
WHITE WINE - PEACHY | TROPICAL | WILD 

GOUDEN DRANK MET LANGE AFDRONK

In het glas een licht gouden kleur met een fijne groene schittering. Citrus en 
steenfruit domineren de neus met een duidelijke mineraliteit van de kalkbo-
dem waarop de stokken geplant staan. Door deze Chardonnay wat langer 
op zijn lies te laten krijgt de wijn een cremeux en breed karakter. Ook de 
citrustoetsen en ziltige mineraliteit komen terug. Dat geeft hem een mooie 
textuur en spanning in de afdronk.

“It’s all about the Kalk, baby! The 
Leithaberg area is dominated by 

limestone. Petrified oysters, sea reed 
and other sea creatures converted 
into the so called Leithakalk, which 

gives the Chardonnay its silkiness and 
texture.”

Manuele oogst, ontsteeld en kort gemacereerd. 
Na de zachte persing vindt de natuurlijke 
fermentatie plaats. Markus gebruikt RVS vaten, 
betonnen eieren en oude franse vaten om 
complexiteit in de wijn te krijgen. 7 maanden 
rijping sur lies.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Gevogelte, pasta, gegrilde vis

7 - 10°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2022
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WIJN-WEETJES

 • Zijn single vineyard-wijnen behoren elk 
jaar tot de top van Oostenrijk

 • Markus focust op Blaufränkisch met 
wondermooie resultaten tot gevolg

 • Een ontdekking voor de explorators, 
dankzij durf en natuurlijke werking

VINETIQ SELECTION

Dit was het eerste wijnhuis in het Vinetiq-
aanbod. Met zijn drive, experimenteerzin, 
buikgevoel en natuurlijke werkwijze zet 
Markus meteen de toon. Zijn wijnen vormen 
een mooi voorbeeld van nieuwe natuurlijk-
heid. In zijn eigen woorden: “not fruity or 
fancy”.

‘WIJNIG’ WERK VOOR MARKUS 

ALTENBURGER

Markus geeft graag toe dat hij in zijn 
Oostenrijkse wijngaarden zo weinig mogelijk 
doet: hij laat zijn druiven al het werk opknap-
pen. Zo moeten de wortels van de wijnstokken 
zich steeds dieper in de schrale flanken van 
de Leithaberg zwoegen op zoek naar voedsel. 
Ook tijdens rijping en gisting laat Markus 
al het werk aan de druiven. Het resultaat is 
doodeerlijk.

“Onze wijngaarden zijn 
verdeeld over zo’n 30 kleine 
percelen op de Leithaberg. 
Dat maakt het werk extra 

arbeidsintensief, maar anderzijds 
laat het ons toe te werken 

met verschillende bodems en 
klimaatblootstellingen.”

Markus Altenburger
OOSTENRIJK | BURGENLAND | LEITHABERG


