
Markus Altenburger  
Jois ‘Cuvée Altenburger’ 2015
RED WINE - BLACKCURRANT | SMOOTH | POWERFUL 

KEIZERLIJK GROOTS

Deze niet-alledaagse blend bulkt van de charme. De combi tussen Cabernet 
en Merlot werkt erg goed maar het is de Blaufränkisch die er de laatste duw 
aan geeft. Zwart fruit, donkere kersen, nougat, potloodschilfers en kruidigheid 
in de neus. Het pallet is impressionant. Finesse en kracht, complexiteit en 
levendigheid! De tannines zijn mooi verweven en luiden een mooie finale in 
die maar blijft bekoren.

Deze cuvée ondergaat een erg klassieke vinifi-
catie. Eind oktober worden de druiven manueel 
geoogst en gefermenteerd in open eiken vaten. 
Na de zachte persing wordt de wijn gedurende 
36 maanden in kleine eiken barriques opgevoed.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Gegrild rood vlees, eend of wild

16 - 20°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2025

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

40% Blaufränkisch, 40% Cabernet 
Sauvignon, 20% Merlot

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Kalksteen “Leithakalk”

150m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13%)

WIJNPROFIEL



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


