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WHITE WINE - CRISP | APPLEY | DELICATE 

PITTIGE PINOT BLANC

Bij Juwel houden ze van precieze no-nonsense wijnen waar je bij elke 
gelegenheid kan van genieten. Daar staat Juliana Eller voor. Deze Pinot Blanc 
heeft aroma’s van groene appel, limoen en bloesem en een mooie, dense 
textuur in de mond. De fruitexpressie zit goed en hij heeft een pittige afdronk. 
We moeten het toegeven, een Pinot Blanc uit Rheinhessen is niet alledaags 
maar hij is o zo lekker!

“All time favourite; wonderfully smooth 
and harmonic.”

De druiven worden manueel geoogst en 
ondergaan een pre-fermentaire maceratie 
waarna ze met wijngaardeigen gisten worden 
gefermenteerd. Na enkele maanden op de lies in 
grote tanks wordt de wijn in de lente gebotteld.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Vis, gevogelte en zachte kazen

7 - 10°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2023

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Weissburgunder (Pinot Blanc)

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Löss en kalkmergel

100m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (12,5%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • De jaarproductie bedraagt 60.000 
flessen, die altijd uitverkoopt

 • Het Alsheim-wijndomein telt 20 ha 
wijngaarden

 • De ondergrond is een mengeling van 
kalksteen, klei en leem

VINETIQ SELECTION

De zussen combineren passie en flair met 
het lef commercieel te zijn zonder toegevin-
gen te doen. Het resultaat: frisse, swingende 
wijnen met stedelijke nervositeit en fees-
telijke fruittoets. Toegankelijk, kwalitatief, 
betaalbaar: JuWel Weine in een notendop.

FONKEL IN HET GLAS

JuWel Weine wordt gerund door de zussen 
Juliane en Katharina Eller, die het wijnbedrijf in 
2013 van hun ouders overnamen (die er nog 
steeds actief zijn). Het wijnbedrijf gaat echter 
terug tot de overgrootvader van de zussen. 
Juliane en Katharina besloten om helemaal 
terug naar de roots te gaan: geen machinale 
oogst meer, voortaan alles manueel, met 
focus op karaktervolle kwaliteitswijnen met de 
identiteit van de unieke regio.

“De zussen Eller zijn dol op élk 
aspect in het proces van wijn 

maken, en dat proef je. Hun keuze 
om over te schakelen op volledig 
manuele productie, was de enige 

juiste.”

Juwel Weine
DUITSLAND | RHEINHESSEN 


