De
wijnsoorten
van de Pfalz

Veelzijdigheid met karakter:
de wijngaarden van de Pfalz
In de Pfalz, het grootste aaneengesloten wijnbouwgebied van Duitsland, zijn 34 witte en 27 rode
wijnsoorten toegestaan. Daaronder bevinden zich
vanzelfsprekend de regionale specialiteiten zoals
de St. Laurent of Muskateller, maar ook internationale soorten zoals Chardonnay en Merlot. Al
deze soorten zorgen met hun rijke aroma voor een
uitgebreid scala aan smaakervaringen. Het landschap van de Pfalz heeft voor iedereen iets om van
te genieten – met een rijk gevarieerd assortiment.
Bijna tweederde van het totale wijngebied wordt in
beslag genomen door slechts een handvol standaard
wijnstokrassen. Bovenaan de lijst staat de Riesling,
de Pfalz is tenslotte het grootste Riesling-gebied ter
wereld. Daarnaast horen bijvoorbeeld de grijze en
de witte Burgunder (Pinot gris en blanc), maar ook
de Silvaner, Rivaner en Sauvignon Blanc tot het
repertoire aan witte wijnen in de Pfalz. Meer dan
een derde van de wijnranken in de Pfalz draagt rode
druiven; Dornfelder, Portugieser en Spätburgunder

staan helemaal bovenaan de golf van rode wijn. Toch
is er nog genoeg ruimte over voor specialiteiten.
Naast de veertien wijnstokrassen die hieronder
worden voorgesteld zijn er nog vele anderen. Zij
alle nodigen u uit voor een ontdekkingsreis door de
wijnkelders en de wijnbergen van de Pfalz.
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De Riesling
De hartenbreker met citrusaroma en een markante
zuurgraad is een drommelse kerel die uitstekend
geschikt is voor Sekt, ijswijn en Auslese. In de Pfalz
presenteert de Riesling zich op het gebied van zuur
iets terughoudender. Maar een »Koning van de witte
wijn« hoeft ook niet op te scheppen omdat hij met
het Duitse Forst zijn traditioneel bolwerk heeft.
Sinds 1995 is de kostbaarste Duitse witte druivensoort qua oppervlak (bijna 25 %) de koning van de
statistiek en levert de wijnliefhebbers een
vorstelijk genot – en de Pfalz de titel
van het grootste Riesling-gebied
ter wereld.

De Müller-Thurgau
or Rivaner
Deze behoort tot de wat stillere types in het land.
Gewoon een betrouwbare figuur dus, met ouders
die zich niet hoeven te verstoppen (Riesling en Madeleine royale, een tafeldruif ) en een net zo solide
kweker en naamgever (Prof. Mueller uit Thurgau in
Zwitserland). Na de Riesling is dit de tweede soort in
de Pfalz, waarvan de moderne droge variant onder
de naam Rivaner een ware renaissance heeft doorgemaakt. Geen wonder want de Rivaner betovert met
muskaat- en walnootaccenten en past met een milde
zuurgraad uitstekend bij lichte gerechten zoals vis. Als vroegrijpe vrucht
moet deze jong worden gedronken.

De grijze Burgunder
(Pinot gris)
Volgens de naam een »Pfälzer Bub« (jongetje) uit
de glorierijke Burgunder familie en – helaas – een
gespleten persoonlijkheid. In 1711 ontdekte de
koopman Ruland een verwilderde soort, daaraan
herinneren vandaag de dag nog de zachte »Pinot
gris« wijnen, deze worden Rulaender genoemd,
anders staat er meestal Grauburgunder op het etiket.
Wie afkomstig is uit dergelijk moeilijke omstandigheden, moet karakter ontwikkelen: dat geldt voor de
edele zoete types net zo als voor de elegante droge
varianten (ideaal bij gebraden vlees). Zo is hij,
de Grauburgunder: een alleskunner
met een milde zuurgraad en een
sterk groeiende fanbase (bijna 7 %
van het aanbouwoppervlak).

De witte Burgunder
(Pinot blanc)
Nog zo‘n bescheiden manusje van alles uit de
wijnregio Pfalz die naast elk gerecht (bij voorkeur
vis en wit vlees) een goed figuur slaat en daarnaast
ook nog eens een uitstekende basiswijn is voor Sekt.
Echter, de stamvader van een klassieke wijnfamilie
heeft vanzelfsprekend een groot aantal goede connecties en onder de Franse naam »pinot blanc« ook
internationaal een uitstekende reputatie. Het enige
minpuntje voor vrienden van de Pfälzer Weissburgunder: het aandeel in het wijnoppervlak is met
5,4 % niet al te groot. Maar de witte Burgunder is
door de overtuigende kwaliteit aan de
winnende hand.

De Kerner
Een jonge, zelfbewuste nieuwkomer van het huis
Riesling (een kruising van blauwe Trollinger en witte
Riesling) die veel van de smaak en de zuurgraad
van de vader heeft geërfd. Met zijn frisse, krachtige
en smaakvolle karakter heeft hij de harten van de
wijnliefhebbers veroverd en groeit nu in de Pfalz in
ca. 3,4 % van het wijngebied. Bij een groot aantal
voorgerechten of wit vlees wint de Kerner als decente begeleider de sympathie van de genieters. De
vriendelijke buurman die graag op de achtergrond
blijft, zou de in 1862 overleden dichter en
arts Justinus Kerner uit Weinsberg het
liefste hebben gezien.

De Chardonnay
Een van de echte »global players«, oorspronkelijk
afkomstig uit Klein-Azië, krijgt ook in de Pfalz
steeds meer aandacht. De afstamming uit het beste
Bourgogne huis opent voor deze globetrotter net
zoveel wijnkelders als zijn veelzijdige karakter.
Het assortiment reikt van kwaliteitswijn tot een
zorgvuldig geselecteerde Auslese. Bovendien is de
Chardonnay geschikt als basis voor Sekt, voelt zich
helemaal thuis in een Barrique vat en laat daarbij
de vruchtaccenten (meloen, grapefruit, overrijpe
kruisbessen) overstemmen door decente
houtaroma‘s. Hoewel de laat rijpende
Chardonnay niet geheel zonder pretenties
is, groeit deze druif inmiddels op 3 %
van het oppervlak – en dit wordt elk
jaar meer.

De Silvaner
De man uit het oosten zette tot in de jaren 50 de toon
in de multiculturele wijngaarden van de Pfalz. Dit
is nu anders, de lekker Silvaner neemt slechts 2,6 %
van het oppervlak in. In elk geval wordt er nu gezwegen over de ongebruikelijke oorspong. De wilde
wijnstokras zou volgends de overleveringen echter
afkomstig zijn uit de Kaukasus, sommige fluisteren
zelfs over Transsylvanië (de geboortegrond van de
vampier!). Er is echter geen reden voor angst: wie
zijn tanden zet in dit teruggetrokken, wat mildzure
type zal er geen spijt van krijgen – en
zal bij vele lichte gerechten waarschijnlijk zelfs enthousiast met
de tong klikken.

De Gewürztraminer
Als bereisde zeeman wist hij te pronken met zijn successen: wie kan zich verder nog beroepen op Plinius
als kroongetuige, of de keurvorsten van de Pfalz?
Wie kan verwijzen naar de oudste wijnberg in de
Pfalz, de Traminer wijnberg in Rodt? Zoveel traditie
brengt verplichtingen met zich mee: Daarom straalt
de Gewürztraminer met een krachtige kruidigheid
en een rijk bouquet niet alleen als dessertwijn maar
zorgt ook in de droge variant bij gebraden vlees voor
een overweldigende smaakbelevenis. Deze druif
heeft nooit belangstelling gehad voor veel applaus
en bewondering. 1,9 % van het wijngebied
is voor een representant van de oude
adel voldoende, gewoon op stand dus.

De Sauvignon blanc
De connecties tussen de Pfalz en Frankrijk zijn veelzijdig – geen wonder dat deze afstammeling uit de
Franse wijnadel aan de Duitse Wijnroute een vaste
plaats heeft verworven. Het geheim van zijn succes:
een uitgesproken krachtig aroma met paprika of
groene noten en kruisbessen, gecombineerd met
een aanstekelijke lichtvoetigheid. Zo maakt deze
edele soort, die oorspronkelijk afkomstig is uit het
dal van de Loire, een jeugdige indruk en weet te
overtuigen als verleidelijke terraswijn of metgezel bij vis, zeevruchten en pasta. Door het
mediterrane klimaat in combinatie
met een lange rijpingsperiode is
de Sauvignon blanc thuis op
1,9 % van het wijngebied en is
uitgegroeid tot één van de specialiteiten uit de Pfalz.

De Scheurebe
Zo is het druivenleven maar eenvoudig: moeder
Silvaner, vader Riesling en meteen krijgen de nakomelingen alle ruimte. 1,4 % in de Pfalz, maar nu
zit de naoorlogse carrière in een dipje. De kweker
Georg Scheu droomde van een Riesling bouquet
met een volle body. Als droge wijn (bijvoorbeeld bij
wit vlees), als Auslese of als ijswijn, de Scheurebe
accentueert met perzik- of aalbesaroma‘s en heeft
trouwe fans bij wijnboeren en wijnliefhebbers. Te
proeven in de Pfalz.

De Dornfelder
Als dat geen succesverhaal is: Daar komt een Beau
jaargang 1956 met een dieprode kleur op de wangen
en meteen ligt de wijnwereld aan zijn voeten. Dit
gebeurt sinds ca. 1990. De ouders (Helfensteiner
en Heroldrebe) spelen op de wijnmarkt geen rol. De
jongeling, oorspronkelijk bedoeld als »Deckrotwein«
om rode wijnen een wat donkerder kleur te geven,
maakt echter plotseling een eigen carrière en presenteert zich in de droge variant als soepel rode
wijn die uitstekend past bij een braadstuk en
geurende kaas. 12,5 % van het wijngebied
is inmiddels in gebruik voor Dornfelder.
De jonge rode held is daarmee de meest
voorkomende rode druivensoort in
de Pfalz.

De Spätburgunder
(Pinot noir)
Dit is de Grandseigneur van de rode wijn uit de
Pfalz, met een eeuwenlange ervaring en uit het beste
Bourgogne wijnhuis. Zo iemand zoekt geen snelle
successen maar weet met groeiende volwassenheid
op het vat te overtuigen. Dan wordt de wijn zachter, komen de vruchtaroma‘s tot bloei en zorgt het
Barrique karakter voor extra finesse. Gekruid rood
vlees of wild komen hiermee goed tot hun recht.
7,1 % Spätburgunder in de Pfalz is natuurlijk niet
veel. Maar bij het proeven van Duitse rode wijn
gaat de Pfälzer Spätburgunder, die sinds 2003
ook aangeduid mag worden als Pinot
Noir, regelmatig aan kop.

De Portugieser
Met een lekker bon vivant die ook nog eens prettig
in de omgang is, worden de wijnfeesten in de Pfalz
pas echt gezellig: bestel gewoon een Portugieser
Weissherbst (witte herfst) en geniet. De Portugieser,
die rond 1860 in de Pfalz voet aan de grond kreeg,
heeft zijn vaste positie onder rode druivensoorten
met 6,0 % al veiliggesteld omdat vooral jonge wijngenieters een voorkeur hebben voor zijn eenvoudige
karakter (neutrale smaak, milde zuurgraad en licht
bouquet). Toch mag de immigrant uit het oosten,
die met Portugal niets te maken heeft, niet
onderschat worden. Er zijn namelijk
ook krachtiger Portugieser rode wijnen die met een vleugje Bourgogne
uitstekend passen bij wildgerechten.

De Regent
Een nieuweling heeft zich zelden zo snel weten te
vestigen: de Regent werd pas in 1957 op het Geilweilerhof in de zuidelijke Pfalz gekweekt en heeft
inmiddels op 2,3 % van het oppervlak de gevestigde
soorten verdrongen. Het groentje, een kruising van
Silvaner en Mueller-Thurgau met Chambourcin,
heeft namelijk een streepje voor: Regent is resistent
tegen valse meeldauw en oidium en heeft een hoge
weerstand tegen botrytis. Bovendien slaat hij in
het glas een goed figuur: Regentwijnen weten te
overtuigen door een gematigde zuurgraad, de
smaak van kersen en aalbessen en hebben
een volle rode kleur – zo majesteitelijk
als het hoort voor een vorst.

Meer over de wijnen uit de Pfalz:
Pfalzwein e.V.
Martin-Luther-Straße 69
D-67433 Neustadt an der Weinstraße
Telefoon 0049 (0)6321 912328
Fax 0049 (0)6321 12881
info@pfalz.de
www.pfalzwein.de
www.pfalz.de
www.gupfalz.de
De Pfalz (Palts) is een beschermde herkomstaanduiding. Typisch voor het
tweede grootste Duitse wijnbouwgebied, gelegen aan
de grens met de Elzas, is het zachte klimaat waarin ook
amandelen, vijgen en eetbare kastanjes kunnen rijpen.
Beschermd door het Paltserwoud gedijen langs de Duitse
Weinstraße vooral witte druivensoorten zoals de Riesling,
de Pinot Blanc en de Pinot Gris. Met een areaal van bijna
5800 hectaren is de Palts het grootste Riesling-gebied ter
wereld. Bij de rode druivensoorten domineren de Dornfelder
en de Pinot Noir. Het vaststellen van de rijpingsgraad, de
methoden voor de wijnbereiding en de zintuiglijke controle van de wijnen uit het beschermde herkomstgebied
Palts gebeuren conform de EU-reglementering en zijn
tegelijkertijd een sterke uitdrukking van de ernst van de
Pfalzer-wijncultuur.

