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WHITE WINE - APPLEY | AROMATIC | RICH 

STEVIGE RIESLING VAN FRANSE BODEM

Deze biodynamische Riesling uit de Elzas is een echte charmeur. De rijpe 
druiven zorgen voor een intense Riesling zonder dat hij plomp wordt. In de 
neus vinden we geprononceerde en dense fruitaroma’s van steenfruit, limoen 
en bloesems. In de mond wordt het rijpe fruit ondersteund door een sappige 
aciditeit die de wijn spanning en karakter geeft. Grootse rijpe Riesling uit de 
Elzas.

“Nous croyons à une agriculture 
intelligente et biologique porteuse de 

sens. Grappes cultivées et récoltées en 
harmonie avec la nature.”

Biodynamisch met focus op het eco-systeem 
in de wijngaard. Er wordt alleen gewerkt met 
intense druiven en lage opbrengsten. Weinig 
tot geen interventie tijdens het wijnmaken zorgt 
voor zuivere, expressieve wijn die de druif tot zijn 
recht laat komen.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Oosterse keuken, vis, asperges

7 - 10°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2026

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Riesling

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Mozaïek van bodemtypes

250m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13%)

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  


