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JONGENSDROOM VAN EEN JOURNALIST

Sappig kersenfruit, blauwe bes en bosbes maken je neus helemaal gek. Een 
bescheiden cedertoets belooft méér genot. Een heel viriele wijn in de mond, 
die je papillen helemaal opent. Gulle kersen en klein bosfruit afgekruid met 
een snuifje witte peper. Zijdezachte tanines geven de wijn de juiste ruggen-
graat. Eén slok doet je automatisch verlangen naar een tweede, of nee, drink 
die fles nu maar leeg!

“Stürm kwam bij toeval in het dorp 
terecht: zijn eerste stage was hier en de 
wijngaarden met oude stokken waren 

er goedkoop.”

In 2009 ruilde Martin zijn werk als journalist 
voor de krant in voor een snoeischaar. Als 
fervent aanhanger van de biologische werkwijze 
worden alle chemische bestrijdingsmiddelen en 
meststoffen uit zijn steile wijngaard geweerd. 
Terroir boven!

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

FOOD PAIRING

Klein wild zoals fazant en kwartel, 
gevogelte

SERVEERTEMPERATUUR

13 - 16°C

WIJNGLAS

Jancis Robinson: één glas voor alles

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2024

Pinot Noir

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Blauwe leisteen over vulkanisch 
gesteente

200m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (12%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • De gemiddelde jaarlijkse productie 
bedraagt 25.000 flessen

 • De eerste vintage van het domein vond 
plaats in 2011

 • In 2012 volgde de eerste mousserende 
wijn van het domein

VINETIQ SELECTION

Martin Stürm is een gepassioneerde onder-
nemer en fris nieuw bloed in de wijnwereld. 
Bovndien waagt hij zich op onbekend terroir 
waar niemand over spreekt, laat staan van 
gehoord. Een échte pionier dus!  Wij vallen 
als een blok voor deze lefgozer met talent.

BIOLOGISCHE WIJNTEELT OP DE STEILSTE 

HELLINGEN

Martin Stürm richtte in 2010 een wijngaard 
van 4,1 ha op in Leutestorf. Biologisch wijn 
verbouwen is niet evident in Duitsland en 
bovendien bevinden de percelen zich op de 
steile leisteenflanken van het Boven-Midden-
Rijndal. Die combinatie van biologische teelt 
en steile hellingen is extreem zeldzaam, maar 
zorgt voor unieke wijnen waarin zon, steen en 
ecosysteem maximaal naar voor komen.

“Als eerste bedrijf in 
Leutesdorf werken we op een 
gecontroleerde ecologische 
manier. Uit overtuiging: we 

willen bewijzen dat duurzaam 
verbouwen en oogsten op onze 

steile hellingen haalbaar is.”
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