
Markus Altenburger  
Neuburger ‘beton-ei’ 2019
WHITE WINE - WILD | DELICATE | CRISP 

PUUR NATUUR MET EEN (BETON)TWIST

Markus Altenburger experimenteert graag maar hij focust altijd op pure, 
correcte wijnen. Deze cuvée vinifieert hij natuurlijk in betonnen eieren. De 
Neuburger heeft een licht gouden kleur en een neus met vers knapperig 
fruit en rokerige mineraliteit. Het mondgevoel is elegant en zit vol spanning 
ondersteund door structuur en textuur. Voor de explorator.

“Our Neuburger is fermented and 
aged in egg shaped concrete tanks. 

Beton is the German word for concrete, 
betont means deliberate. Neuburger 
is deliberately unfined, unfiltered and 

spontaneously fermented on the skins.”

Extra vroege oogst om fraîcheur te behouden 
en alcoholgehalte laag te houden, 11.5%. Na 
een maceratie van 5 dagen(!) start de natuurlijke 
fermentatie in betonnen eieren. 7 maanden op 
lies, niet gefilterd en een kleine hoeveelheid 
sulfiet. Natuurwijn.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Spicy oosterse keuken en gevogelte

10 - 13°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2023

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Neuburger (kruising tussen Roter Veltliner 
en Sylvaner)

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Kalksteen “Leithakalk”

150m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (11,5%)

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
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