Weingut Stürm Pinot Noir Trocken
‘Reserve für H.’ 2018
RED WINE - CHERRY | DELICATE | LIGHT
OH ZO FIJNE RIJNWIJN

Dit raspaardje is Martin’s meesterwerk dat uitblinkt in finesse dankzij aroma’s
van sappige kersen, bramen en edele houttoetsen. Naast een zijdezacht
mondgevoel en een mooie gelaagdheid in smaken met veel kersenfruit,
braampjes en kruidigheid zorgt de uitgesproken mineraliteit voor extra complexiteit. Ragfijne zuurtjes, licht-korrelige elegante tannines en een charmante
lange afdronk... pure klasse.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT

TIPS OM TE GENIETEN

ASSEMBL AGE

FOOD PAIRING

Pinot Noir

Klein wild zoals fazant en kwartel,
gevogelte

BODEM

SERVEERTEMPERATUUR

Blauwe leisteen over vulkanisch
gesteente

13 - 16°C

HOOGTE WIJNGAARD

WIJNGL AS

200m

Jancis Robinson: één glas voor alles

Martin’s druiven groeien op steile hellingen die
uitkijken over Leutesdorf aan de Rijn. Deze aan
zijn vrouw Heike opgedragen cuvée krijgt 18
maanden opvoeding op barriques in Martin’s
sympathieke veredelde garage, aan de voet van
zijn wijngaard.

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2029

WIJNPROFIEL

“Martin Stürm has set out to explore
the terroir step by step and to bring it
to optimal expression in his wines.”

FRAICHEUR
BODY
TANNINE
ZOETHEID
ALCOHOL (12,5%)

Weingut Stürm
DUITSL AND | MIT TELRHEIN
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-MiddenRijndal. 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.”

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 ondernemer 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.

