Weingut Weszeli Seeberg Erste Lage
Riesling ‘Kamptal Terroir’ 2014
WHITE WINE - AROMATIC | RICH | TROPICAL
PREMIER CRU RIESLING

Dit is een Riesling met power én finesse. In de neus vinden we citrus en
exotische toetsen gecombineerd met florale accenten. In de mond zeer dens
met rijp exotisch fruit zoals papaya en meloen. Dat wordt gecounterd door
sappige zuren. De afdronk is lang en gewichtig maar blijft delicaat. Hou je van
rijpere Riesling? Maar mag het niet te plomp zijn? Dan is dit juweeltje iets voor
jou.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT

TIPS OM TE GENIETEN

ASSEMBL AGE

FOOD PAIRING

Riesling

Gevogelte zoals eend en gans en
rijkere visgerechten

BODEM

SERVEERTEMPERATUUR

Schist op pure kalk

10 - 13°C

HOOGTE WIJNGAARD

WIJNGL AS

300m

Jancis Robinson: één glas voor alles

Manuele oogst van rijpe druiven. De hele trossen
worden uiterst zacht geperst en na de fermentatie in RVS-tanks gaat de wijn gedurende 16
maanden in eiken vaten. Nog eens 6 maanden in
de fles en hij is klaar voor de markt.

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2025

WIJNPROFIEL
FRAICHEUR
BODY
TANNINE
ZOETHEID
ALCOHOL (%)

Weingut Weszeli
OOSTENRIJK | KAMPTAL
EEUWENOUDE TRADITIE, NIEUWE FOCUS

Na 12 jaar in de telecommunicatiebusiness te
hebben gewerkt, koos Davis Weszeli voor een
radicale koerswijziging: hij volgde zijn passie
voor wijn (opgedaan door vaak met klanten te
dineren en steevast voor het betere rood of wit
koos) en zijn liefde voor de natuur, door een
wijndomein op te kopen.
En wat voor een domein: Terrafactum had
een geschiedenis die terugging tot 1679. Twee
druiven zouden voortaan de focus vormen:
Riesling en Grüner Vetliner.

“Als ik proef van mijn eigen wijn,
denk ik in de eerste plaats aan
het proces dat eraan voorafging,
en aan wat ik volgend jaar nog
beter kan doen. “

WIJN-WEETJES

•

De flessen zijn wondermooi, met telkens
een ander dier per cuvée

•

De bodem is heilig voor Davis, die maakt
het verschil

•

Filosofie van wijnbouwer Davis: liever een
glas meer, maar met minder alcohol

VINETIQ SELECTION

Davis Weszeli is de king van het Kamptal: hij
werkt keihard aan de weg, wil groot worden,
is ondernemend, gaat terug naar de natuur
en werkt volgens de prachtige terroirfilosofie
van Terrafactum. Terug naar de basis van wijn
maken, waarbij alles klopt.

