
Weingut Hannes Sabathi  
Sauvignon Blanc 2019
WHITE WINE - CRISP | APPLEY | AROMATIC 

GROENFRIS, ALPENWEIDE WIT

Sauvignon Blanc voelt zich erg goed in Steiermark, een opkomende regio 
voor deze variëteit. Hannes Sabathi laat in zijn basiscuvée, een Steirische 
Klassik (STK), zien welk potentieel Sauvignon Blanc heeft in deze regio. Een 
uitgesproken boeket van wit steenfruit, groene appel en citrus. In de mond 
precies rijp fruit en veel fraîcheur. Deze wijn is erg genereus en kan veel 
paletten bekoren.

“This wine is our calling card. 
Sauvignon Blanc is my favourite grape. 

When one has the knack for it, the 
variety shows its complex personality 
at every quality level, and is a great 

deal of fun.”

Manuele oogst van gezonde, rijpe druiven. De 
wijn onderging een spontane fermentatie met 
vruchteigen gisten in grote gebruikte eiken 
vaten van 1,500l en in RVS-tanks. Na 7 maanden 
rijping in RVS vaten is deze STK klaar.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Lichte visgerechten, pasta’s en risotto

7 - 10°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2023

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Sauvignon Blanc

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Leem en klei

350m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (12,5%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • De Kelten maakten hier 2500 jaar geleden 
al wijn

 • Wijngaarden Kranachberg en Jägerberg 
zijn erg stijl, letterlijk bergen

 • 10 miljoen jaar geleden overspoelde de 
zee dit gebied, vandaar de kalk

VINETIQ SELECTION

Oostenrijk staat sowieso op de radar van 
Vinetiq, vooral dan één regio: Südsteiermark, 
bekend om Sauvignon Blanc en recent 
gepromoveerd tot D.A.C. Hannes Sabathi 
is een toffe gast die weet wat hij doet, 
mooie wijnen maakt en niet bang is om te 
experimenteren.

‘STEIL’-VOLLE WIJNEN

Van kleinsaf aan bracht Hannes Sabathi zijn 
tijd door in de wijngaarden en wijnkelders van 
het domein. Daarom kan hij met recht en rede 
zeggen dat hij het domein en elke individuele 
wijnrank door en door kent. Maar denk daarom 
niet dat Hannes rationeel te werk gaat in de 
wijngaard: hij gebruikt in de eerste plaats zijn 
buikgevoel. Avontuurlijk is hij ook: we zien het 
hem weinig wijnmakers nadoen om machines 
te bedienen bij een hellingsgraad tot 57 
procent!

“Wanneer ik de druiven zie 
groeien, geeft me dat veel 

voldoening. Omdat ik met de 
natuur werk. Ook leuk: elk jaar 

heb ik meer kennis en expertise, 
maar toch is elk jaar anders, een 

nieuw avontuur.”
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OOSTENRIJK | STEIERMARK | SÜDSTEIERMARK


