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GASTRONOMISCHE ALLROUNDER

Blaufränkisch op kalkbodem is heerlijk. De Vom Kalk wijn heeft een mooie, 
donkerrobijnrode kleur. Krieken en braambessen springen uit het glas en 
worden ondersteund door een zekere kruidigheid, zonder dominantie. Deze 
wijn is karakteristiek maar toch zeer toegankelijk en kan met zijn fraîcheur, 
structuur en gewicht ook vele gerechten aan. Gastronomisch erg aantrekke-
lijk en ruim inzetbaar.

“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 Blaufränkisch its softness and 
length.”

Alle druiven worden manueel geoogst en 
getrieerd waarna ze worden gekneusd en in 
roestvrijstalen tanks hun fermentatie ondergaan. 
Na 12 maanden rijping in grote oude houten 
vaten van 2.000 liter wordt de wijn gebotteld.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Verse pasta, charcuterie, stoofscho-
tels, wokbereidingen, gegrild vlees

13 - 16°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2022

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS
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ALCOHOL (12,5%)

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.”
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