
Domaine Amélie & Charles Sparr 
Brand Riesling ‘Legende’ GC 2017
WHITE WINE - AROMATIC | WILD   

VOL ALLURE

Riesling met een gouden kleur uit de bekende Grand Cru Brand in Turckheim. 
In de neus vinden we fijne florale aroma’s en geuren van limoen. Hoewel 
deze wijn nog maar in zijn prille jeugd zit verraadt zijn balans, textuur en den-
siteit al wat een topper dit is. Zijn allure toont hij nu al maar wie nog enkele 
jaren kan wachten zal beloond worden. Complexiteit, lengte en precisie staan 
centraal in deze Grand Cru.

Biodynamische principes worden doorheen 
het hele proces gehanteerd. Manuele oogst van 
rijpe trossen op de steile hellingen van de GC 
Brand. Na een lichte persing start de fermentatie 
met vruchteigen gisten. De opvoeding gebeurt 
in RVS-tanks.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Vis zoals zalm en Japanse keuken

10 - 13°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2030

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Riesling

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Mozaïek van bodemtypes

250m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13,5%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • De wijnbouwstamboom van Charles 
Sparr gaat terug tot 1634

 • Het koppel werkte 6 maand op een 
organische wijngaard in Nieuw-Zeeland

 • Al jaren biodynamisch, wat 
geconcentreerde maar pure wijnen 
oplevert

VINETIQ SELECTION

Dit nieuwe domein steunt op eeuwenlange 
ervaring... je wéét dat hier mooie dingen 
gaan uit komen. Daarom besloot Vinetiq om 
in dit verhaal mee te gaan, om als eerste het 
fraaie resultaat naar de mensen te kunnen 
brengen.

HET LIEFDESKIND VAN TWEE WIJNHUIZEN

Een huwelijk tussen twee prestigieuze 
wijnhuizen dat uitmondt in een nieuw wijnhuis: 
dat prikkelt de verbeelding en nodigt uit tot 
ontdekking. De familie Charles Sparr is al sinds 
1634 actief in wijnbouw in de Elzasstreek en 
bouwde er een schitterende reputatie uit. Op 
een bepaald moment ontmoette Charles Sparr 
III Amélie Buecher van het huis Buecher. Ze 
bezegelden hun liefde in een huwelijk en hun 
wijnkennis in Domaine Amélie & Charles Sparr.

“Riesling is de koning van 
de Elzas, hij gedijt op elke 

ondergrond. Geen wonder dat 
zelfs Voltaire hier destijds een 
wijndomein had... ook hij zag 
het unieke potentieel van het 

terroir!”

Domaine Amélie & Charles Sparr
FRANKRIJK | ELZAS  


