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DM.vino!

– 10 Wijze Wijnbars – Feestelijke Chianti, Rioja en Rhône – Wijn langs de Zijderoute – 
– Kaviaar is the new black – Sauvignon uit Steiermark –  

– Dromen van Havana – Alle Belgische whisky’s op een rij – Wijn & tinderdates –
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W
e spreken dan ook over niets dan 
de top. We weten ook wel dat er 
in Italië, Duitsland, Bordeaux, 
Touraine, Zuid-Afrika, Slovenië 
en zelfs in Oregon degelijke 

sauvignon wordt geteeld, maar echt 
toppen scheren, sorry. Kenners zullen 
zelfs toevoegen dat Steiermark een 
beetje een ruim gebied is. In Oostenrijk 
maakt men het onderscheid tussen 
Südoststeiermark, Weststeiermark en het 
zuidelijkste puntje van Oostenrijk, tegen 
de Sloveense grens: Südsteiermark. 

Dat in deze mooie uithoek van 
Oostenrijk, meer heuvelachtig dan 
bergachtig in feite, schitterende 
sauvignon wordt gemaakt heeft te maken 
met het aparte terroir. Men treft er 
‘Muschelkalk’ aan: kalksteen die gevormd 
werd uit fossiele schelpen. En dat doet 

ons denken aan het ‘Kimmeridgien’, de 
tektonische plaat die we onder Pouilly-
Fumé en Chablis vinden en waar we 
midden in een continentale omgeving 
plots sporen terugvinden van oude 
zeeën. We spreken hier over ingrijpende 
aardverschuivingen die tientallen 
miljoenen jaren geleden plaatsvonden.

Het klimaat wordt omschreven als 
gemengd Illyrisch-Pannonisch en heeft 
continentale trekjes die nog verscherpt 
worden door de invloed van Middellandse 
Zee en Alpen. De dagen kunnen erg 
warm zijn, de nachten een pak frisser. 
Anderzijds heeft men er bijna evenveel 
neerslag als in België (900 mm per jaar), 
met een lente die laat op gang komt. Dat 
brengt mee dat er later geoogst wordt dan 
op andere plaatsen.

STK wijngroepering
Tien wijndomeinen die over mooie 
wijngaarden beschikken, hebben in 1986 
samen de STK opgericht: de Steierische 
Klassikweingüter. Om STK-lid te worden 
moet je over goede, steile wijngaarden 
beschikken, waarin alle druiven met de 
hand geplukt worden. Ook het snoeien 
gebeurt verplicht met de hand. Er 
worden enkel STK-wijnen gemaakt van 
wijnstokken van minstens 12 jaar oud.

Naargelang de kwaliteit van de percelen, 
is er ook een rangorde opgesteld die 
een piramide vormt met vier niveau’s. 
Onderaan vinden we de ‘Regionsweine 
Steirische Klassik’. Klassik-wijnen 
mogen een blend zijn van verschillende 
wijngaarden die een eindje uit elkaar 
liggen. Een domeinwijn. De wijnen 
bevatten ook verplicht minder dan 

© Weingut Wohlmuth



21

4 g restsuiker. Vergelijk het in Bourgogne 
met een algemene appellatie ‘Bourgogne – 
Côte de Nuits’

Daarboven vinden we de ‘Orts- und 
Lageweine’. Dit is een soort van 
gemeente-appellatie. De naam van 
de gemeente moet op het label staan. 
Vergelijk het in de Bourgogne bijvoorbeeld 
met een ‘Gevrey-Chambertin’. Namen 
in Steiermark zijn bijvoorbeeld Klöcher, 
Leutschacher, Spielfelder, Gamlitzer…

Op het derde echelon, dit is het tweede 
hoogste niveau, vinden we dan de ‘Erste 
STK Lage’, zeg maar de Premier Cru 
uit Bourgogne. Deze wijngaarden zijn 
alle bekend in de STK-map. Men baseert 
zich voor de selectie van deze percelen 
niet enkel op de historische faam zoals 
in Bourgogne, maar ook op recente 

internationale proefresultaten van single 
vineyard-wijnen.

Het neusje van de zalm zijn dan de Grosse 
STK Lage, waarvoor dezelfde regels gelden 
als de vorige categorie, alleen zijn de 
wijnen gewoon nog beter. De regels zijn: 
max. 45 hectoliter opbrengst per hectare, 
de wijnstokken moeten minstens 15 jaar 
oud zijn en de wijn moet minstens 18 
maand rijpen voor hij het domein verlaat. 

Bij de wijnbouwers die we hierna 
voorstellen en in België vertegenwoordigd 
zijn, vinden we veel jongelui: 30 jaar of 
daaromtrent. Dat bewijst ook dat deze 
regio erg dynamisch is en de toekomst 
helemaal ziet zitten. 

Steiermark

NIEUW MEKKA 
VAN DE 
SAUVIGNON
U bent liefhebber van krokante frisse, 
spannende witte wijnen? Dan bent 
u ongetwijfeld altijd te vinden voor 
een lekkere Sauvignon Blanc. En dan 
weet u ook dat er niet zo veel plaatsen 
in de wereld zijn waar deze druif tot 
volle ontplooiing komt. We kunnen 
die plaatsen op de vingers van één 
hand tellen: In Frankrijk in de buurt 
van Pouilly-sur-Loire, in Chili is er 
Layda Valley en dan hebben we nog 
Marlborough in Nieuw-Zeeland. Wel, 
voeg daar gerust een vierde terroir aan 
toe: Steiermark in Oostenrijk. 

Tekst 

Dirk Rodriguez 

STEIERISCHE KLASSIK

ORTS- UND LAGEWEINE

ERSTE (1) STK LAGE

GROSSE (G) STK LAGE

O O S T E N
R

I J K
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Waar u vindt u deze wijnen?

•  Weingut Wohlmuth vindt u bij 
Wineplus, info: wineplus.be

•  Weingut Neumeister en Weinhof 
Charl vindt u bij De Oostenrijkse 
Wijn, info: ryslavy.com

•  Weingut Tement en Weingut 
Gross vindt u bij Jan Rots, info: 
wijnenjanrots.be

Weinhof Josef Scharl,  
Vulkanland Steiermark
Josef Scharl uit Südoststeiermark 
gaat er prat op dat zijn domein in een 
Vulkanische omgeving gevestigd is. 
Een vulkaan is er niet meer te zien, 
maar uit de bodemstalen weet men 
dat die er ooit was. Een ander bewijs 
van vulkanische acitiviteit is dat je er 
veel natuurlijke termen hebt met warm 
water. De jaarlijkse wijnfeesten heten 
er ‘Eruptionsfesten’ en men heeft het 
er over een ‘prikkelende natuur’ en de 
kracht van de natuur. De levenslustige 
Josef Charl noemt zijn wijnen ook graag 
‘karakterwijnen’. Sommigen hebben 
een ‘goed’ karakter, anderen een ‘sterk’ 
karakter. De sauvignon kan je beslist 
bij de laatste categorie onderbrengen. 
Dat uitgesproken karakter komt ook 
voort uit het feit dat deze sauvignon 
geen multiblend is, maar afkomstig van 
slechts twee percelen, bijna zoals bij een 
single vineyard. 

Scharl Sauvignon Blanc 2015
Neus vol spankracht met frisgroene 
toetsen maar ook veel tropisch fruit. Fris 
en vet tegelijk, met een stevige minerale 
ondertoon die naar vuursteen neigt. De 
aanduiding ‘Vulkanland’ is hier helemaal 
op zijn plaats.

Weingut Neumeister,  
Straden, 
Südoststeiermark
Het weingoed rond het dorpje 
Straden wordt gerund door de twee 
broers Neumeister. Ze houden van 
duurzaamheid, geduld, innerlijke 
kracht. En ze proberen die zienswijze 
over te brengen op hun wijnen die 
geteeld worden op een kalkrijke 
sedimentbodem, met aders van zandsteen 
en ‘Muschelkalk’: de fameuze kalksteen 
van fossiele schelpen. De percelen liggen 
op een soort hoogvlakte, zowat 300 meter 
boven zeeniveau, wat de wijnen nog 
meer frisheid geeft. Sinds 2013 werken 
de gebroeders Neumeister op biologische 
wijze. Hun sauvignon krijgt het predikaat 
‘Klassik’, wat betekent dat de wijn op 
frisheid mikt en geen hout krijgt.

Sauvignon Blanc Steierische  
Klassik 2014
Pretentieloze wijn die de zuiverheid, de 
frisheid en de doordrinkbaarheid van de 
Oostenrijkse sauvignon in het zonnetje 
plaats. Ook met een laag alcoholgehalte 
(12%) is dit wijn met een fijne 
spankracht met netjes door lentefruit 
toegedekte zuren.

Weingut Wohlmuth,  
Kitzeck Sausal, 
Südsteiermark
Wohlmuth is een familiebedrijf in Kitzeck, 
met schitterend gelegen wijngaarden 
op heuvelachtige tot steile hellingen. 
Gerhard, midden de 40, neemt stilaan 
de zaak over van zijn ouders. Kitzeck 
ligt in de subregio Sausal, eveneens 
op een boogscheut van de Sloveense 
grens. De ondergrond van leisteen, zorgt 
voor de minerale invloed. Ook hier is 
de sauvignon blanc het paradepaardje. 
Niettegenstaande de niet geringe regenval 
wordt op de percelen van Wohlmuth 
slechts tussen 32 en de 45 hectoliter per 
hectare geoogst, dat is bijzonder weinig en 
een teken van een uitstekende drainage.

Sauvignon Blanc Edelschuh, 2014
Fijne neus, op finesse en niet op kracht 
gevinifieerd, frisheid met toetsen van 
limoen. Krachtige aanzet, enorme 
structuur en spanning die niet enkel op 
zuren steunt maar ook op krokant groen 
en wit fruit. Fijn en vlot met een zuivere 
en vriendelijke afdronk waarin mineralen 
hun rol opeisen.

Weingut Tement, 
Südsteiermark
Bij Weingut Tement heeft de derde 
generatie, Armin en Stephan Tement, de 
fakkel overgenomen. Armin is zelf nog 
geen 30 jaar oud. Het domein is goed 
85 ha. groot maar toch wordt er vrijwel 
uitsluitend witte wijn geproduceerd. 
Dat de sauvignon het speerpunt van 
het domein is, blijkt ook uit het feit 
dat er in deze Grosse STK Lage wordt 
geproduceerd, zeg maar een grand cru. 
Tement maakte naam met een eigen 
stijl, die bol staat van de identiteit. Geen 
dorstlessende sauvignons worden hier 
beoogd, maar grote wijnen die willen 
concurreren met de beste Sancerre en 

Pouilly. Het wijngoed beschikt ook aan 
de overzijde van de Sloveense grens over 
enkele percelen. 

Zieregg Sauvignon Blanc, 2013
Schitterend om proeven hoe mooi deze 
wijn evolueert op fles. In deze Zieregg 
maken de grassige tonen en het krokante 
fruit plaats voor gekonfijte limoen die zich 
verweeft met de minerale structuur en de 
gepolijste zuren.

Wiengut Gross, 
Südsteiermark
Michael en Johannes, ook zij zijn jong en 
willen de wereld veroveren, al heeft vader 
Alois nog wat in de pap te brokken. En dat 
met een schitterend domein dat goed 45 
hectare groot is en gelegen in een soort 
van paradijselijke vallei ‘Am Ratscher 
Nussberg’. Het verhaal wijkt nauwelijks af 
van dat van Tement: ook hier ziet men in 
de verte de Sloveense grens liggen en ook 
hier speelt de Sauvignon een hoofdrol. Het 
wijnmaken zelf vergelijken ze graag met 
het ‘opvoeden van kinderen’. Wat heeft 
zo’n wijn nodig om tot volle ontplooiing 
te komen? Hoe ver mag je als wijnmaker 
gaan zonder teveel van de wijn te vergen? 
Typische opvoedkundige vragen. Bij 
onderstaande wijn, een Grand Cru, vond 
men het nodig de sauvignon houtopvoeding 
te geven, zij het op grote foeders.

Gross Ratscher Nussberg Sauvignon 
Blanc, Grosse STK Lage, 2010
Kijk naar het jaartal en het wordt 
duidelijk dat deze wijnbouwer iets wil 
bewijzen: deze sauvignon blanc oudert 
wonderwel en is zo krachtig dat hij niet 
alleen sur lie maar ook op hout kan 
rijpen. Deze Ratscher Nussberg heeft dan 
ook een bijzonder karakter: gerookter, 
zachter, maar met een wondere structuur.


