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HET WIJNHUIS | CARL LOEWEN
Een van de meest tot de verbeelding sprekende druivenrassen in de Duitse
wijnbouw is de riesling. De riesling is een van de meest veelzijdige witte druiven,
die zowel uitstekende droge, als zoete wijnen, stil of mousserend, leveren.
Kenmerkend is daarbij het intense fruit en de geraffineerde zuren. Karl Josef
Loewen en zijn zoon Christopher staan bekend als echte rieslingspecialisten. Al
meer dan 200 jaar brengt het kleine domein delicate wijnen voort, die als geen
ander de eigenschappen van terroir en druif weerspiegelen. Het wijnbedrijf van de
familie Loewen is gevestigd in Leiwen, vlakbij Trittenheim, in het centrum van de
‘Mittelmosel’. In 2008 kochten ze een van de oudste wijngaarden ter wereld, de
Maximin Herrenberg wijngaard, beplant met rieslingstokken van meer dan 100 jaar
oud. “Onze werkwijze is traditioneel. Alle wijnen worden natuurlijk vergist zonder
toevoegingen en zonder temperatuurcontrole. Dat geeft karakter: onze ideale
Moezelwijnen”, aldus Christopher.

STREEK | MOEZEL
Het wijnbouwgebied Mosel is een van de dertien
‘Anbaugebiete’ van Duitsland. Het gebied tussen de steden
Trier en Koblenz is vernoemd naar de gelijknamige zijrivier
van de Rijn. De steile hellingen van leisteen zijn
wereldberoemd en geven de wijnen, met name gemaakt van
de rieslingdruif, hun unieke karakter.
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RIESLING, MÜLLER-THURGAU

Al dertig jaar lang verbouwt Carl Loewen naast riesling enkele
hectare müller-thurgau. Dit druivenras, dat ook wel wordt
aangeduid als rivaner, is een kruising van twee druivenrassen
ontwikkeld door Hermann Müller uit het Zwitserse kanton
Thurgau. ‘Ik merkte dat de zachte, aromatische müllerthurgau en de delicate riesling uit een steile wijngaard elkaar
voortreffelijk aanvullen’, aldus Karl Josef. De wijn is vernoemd
naar de bodem, blauwe leisteen, dat onder hoge druk en
temperatuur over honderden miljoenen jaren is ontstaan.
“De riesling geeft de wijn frisheid en verfijning, de müllerthurgau maakt de wijn heerlijk zacht en rond. Een heerlijke
wijn bij bijvoorbeeld asperges Flamande, flammkuchen of
visgerechten met een romige saus, bijvoorbeeld een klassieke
‘sole véronique’.”

– Tim Monten
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