
Weingut Hannes Sabathi Sauvignon 
Blanc ‘Gamlitz’ MAGNUM 2017
WHITE WINE - RICH | TROPICAL | AROMATIC 

DE KRACHT VAN EEN UNIEK PERCEEL

Het Gamlitz perceel laat de Sauvignon Blanc druif magistraal tot zijn recht 
komen met een opvallend boeket van rijpe zwarte bessen en geel steenfruit. 
In de mond valt naast het mooie rijpe fruit ook de kruidigheid op met dille en 
venkel. Een rijke Sauvigon Blanc met veel allure die uitpakt met een lengte die 
we niet veel zien bij deze druif! Deze wijnmaker weet waar hij mee bezig is.

“This wine is the little brother to the 
great Sauvignon Blanc Kranachberg... a 

cheeky lad with loads of style.”

De wijn onderging een spontane fermentatie 
met vruchteigen gisten in 50% grote gebruikte 
eiken vaten van 1,500l. De rest onderging zijn 
omzetting in RVS-tanks. Na 7 maanden rijping in 
RVS vaten is deze Gamlitz klaar.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Rijke visgerechten, risotto en vegeta-
rische gerechten

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

300m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13%)

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.”

Weingut Hannes Sabathi
OOSTENRIJK | STEIERMARK | SÜDSTEIERMARK


