wijnweekend

Lebensfreude
en Riesling in
de Mosel

wine+ travel

Graacher Himmelreich, Erdener Treppchen, Piesporter
Goldtröpfchen, Ürziger Würzgarten. Wijngaardnamen waarin
het landschap van een beroemd wijngebied in Duitsland klinkt.
De Mosel vol gouden zonlicht en met getrapte wijntuinen die
reiken tot aan de hemel. Overdreven? Oordeel zelf!
t e k s t NOËLE RUITENBERG | beeld d eutsches weinin s titut
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a je mee op wijnweekend naar de
Moezel?! Het klinkt als een voorstel waar je graag ‘nee’ tegen zegt.
De Moezel, dat is toch voor echtparen
van middelbare leeftijd in hun nette caravanoutfits inclusief strakke vouw, met
exact dezelfde fietsen? Die vind je er inderdaad, maar de Moezel heeft ook een andere kant. Levensgenieters – zonder vouw
in hun broek – noemen de streek dan ook
liever Mosel. In die Mosel liggen bovengenoemde wijngaarden, schijnt altijd de
zon, is het eten fantastisch, zijn de wijngaarden de steilste van Europa en krijg je
heel veel ongekend lekkere Riesling.
Mitt elm osel
De rivier, ‘die Mosel’ in het Duits, ‘la Moselle’ in het Frans (en de Moezel in het Nederlands – maar die zouden we vergeten),
is de ruggengraat van de wijnstreek met
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dezelfde naam. Fel kronkelend heeft hij zich een weg gebaand
en een schitterend diep dal uitgeslepen. De wijngaarden liggen
aan beide oevers dicht bijeen gepakt op de steile heuvelruggen.
Rieslingverslaafden bezoeken steevast het deel met de allersteilste
wijngaarden en de meeste zonne-uren en natuurlijk de mooiste
wijnen, namelijk de Mittelmosel. Die begint in Trier en loopt door
tot het stadje Zell.
De ingrediënten die wijnweekendjes zo aantrekkelijk maken:
wijn, wijn, wijn, eten, zon en gemoedelijkheid zijn hier volop aanwezig. De Mittelmosel is bovendien dichtbij. Vanaf Utrecht ben
je in 3,5 uur in Traben-Trarbach in het hart van de streek. Het
landschap is adembenemend mooi. De stadjes en dorpjes doen
Efteling-achtig aan met hun vakwerkhuizen met leistenen daken,
omlijst door statige notenbomen. En overal zie je wijnstokken. Alleen al bij de aanblik krijg je zin in Riesling, de druif en wijn die
hier regeert.

geschonken wordt. Strausswirtschaft heet dat. Met componist Johann Strauss heeft die Wirtschaft niks te maken, met genieten
van wijn én eten bij de wijnboer zelf alles. Zestien weken per jaar
mogen de wijnhuizen namelijk hun wijnen schenken en daarbij
regionale specialiteiten serveren. Professionele kneuterigheid, zo
kun je de ambiance bij de meeste van deze honderden wijnlokalen typeren. Het eten is er altijd opmerkelijk goed. Alleen al omdat de kwaliteit van de ingrediënten - vlees, groenten, vis en fruit
- zo goed is. De mooiste locaties hebben uitzicht op de Mosel. Op
de oever geniet je er van Winzertoast: brood met een dunne plak
lekker, zuiver (!) varkensvlees en gesmolten kaas, Kartoffelsalat,
Winzersuppe of Frische Summersalat. En als je geluk hebt tref
je Torten van de Roter Weinbergpfirsich aan. De gerechten horen typisch voor de streek te zijn. De wijnhuizen met Strausswirtschaft herken je aan een boeket (een strauss) of bezem aan de
deur. Honderden wijnhuizen doen mee aan deze smakelijke formule en ze doen zelden voor elkaar onder.

P r o f e s s i o n e l e k n e u t e r ig h e i d
Gelukkig duurt dorst en lekkere trek nooit lang in de Mosel. In
de zomer en het najaar struikel je over de terrassen waar wijn

Wijnkonin gin
De plaatsjes Traben-Trarbach, Bernkastel-Kues, Wehlen en Piesport geven gegarandeerd dat Anton Pieckerige Efteling-gevoel.

W e i n b e rg e a n
Mo s e l , K r öv
W e i n b e rg e a n d e rMo s e l , Ü r z ig

thuis voor proeven
Een typische Mosel Riesling heeft
vaak maar 8% alcohol en een lichte,
milde, bloemige smaak. In het boek
Topwijn van Ruit&Rijst stonden vier
Rieslings uit de Mosel. Drie daarvan
zijn te koop bij Wijnkoperij De Gouden
Ton: de gewone en de trocken Riesling
van Fritz Haag, beide voor € 12,95 en
de Dr. L. Riesling van Loosen Bro’s
voor € 8,95. De vierde was de Mineralschiefer Riesling Trocken van GransFassian die voor € 9,99 te koop is bij
Albert Heijn.

Je kunt er struinen, winkelen, wijnproeven en eten. Op het fabelachtige marktplein van Bernkastel bijvoorbeeld. Van
daaruit kun je ook omhoog lopen naar de
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de beste adressen
Waar kun je de lekkerste Rieslings bestellen in Trier? Waar bevinden zich die steilste
wijngaarden van Europa exact? Wat zijn
de favorieten van de Nederlandse jonge
wijnmaker in de Mosel, Jan-Paul Driessen?
Je vindt het op www.winelifemagazine.nl.

ruïne Burg Landshut voor het schitterende
uitzicht. Boven wacht een glas wijn. Charmant om mee te maken in Bernkastel of
één van de vele andere plekken is een
wijnfeest. Je betaalt veelal een klein bedrag voor een glas en mag dan onbeperkt
proeven en drinken. Eten ontbreekt op een
wijnfeest nooit, net als een Weinkönigin.
I nkopen doen
De smaak te pakken na een wijnfeest? Ga
zelf op wijnjacht! In Bernkastel kan dat bij
het Rieslinghaus op de Hebegasse. Daar
kun je Riesling kopen van zo’n beetje alle
topproducenten. Zit je op de andere oever?
WiVino Vinothek op de Trierer Strasse 38
in Wittlich verkoopt ook veel lekkers, bijvoorbeeld van Fritz Haag, Markus Molitor
en Schloss Lieser.
Nog leuker is het om wijn bij de wijnboer
zelf te kopen en dat kan hier overal. Onderstaande huizen maken uitstekende wijnen en zijn ingesteld op bezoeken. Vooraf
een afspraak maken blijft een aanrader.
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G e i l e R i e s l i ng
In Duitsland noemen ze Riesling geil. In het Nederlands geeft
dat woord wat andere beelden maar ook hier is Riesling hot.
Dat is lang niet altijd zo geweest, want Riesling heeft stevig
zuur en weinig kracht. Men zei altijd dat beginnende wijndrinkers houden van rond en mild en flink krachtig, dus bijvoorbeeld van Chardonnay en Syrah. Anno 2009 ligt dat even
anders. Juist de verfijning van Riesling spreekt de huidige
wijnliefhebber aan. Niks geen vette houttonen maar elegantie
en verrassend veel laagjes, smaaknuances. Het zuur moet wel
in orde zijn. Bij slechte Rieslings is dat schraal en wrang en
niks aan. Goede Riesling heeft stevig maar tegelijk mild en
aangenaam zuur met die prettige, verkwikkende bite. 60% van
de druiven in de Mosel is riesling en het is de basis voor bijna
alle kwaliteitswijnen hiervandaan.

Weingut Paulinshof ( w w w. pa u l i n s h o f. d e ) , Weingut Sybille Kuntz
in Bernkastel-Lieser ( w w w. sy b i l l e k u n t z . d e ) , Weingut St. Urbanshof in Leiwen ( w w w. u r b a n s - h o f. c o m ) , Weingut Reichsgraf von
Kesselstatt ( w w w. k e ss e l s tat t. c o m ) , Weingut Staffelterhof in Kröv
(www.staff e lt e r - h o f. d e ) , Weingut Markus Molitor in Wehlen
(www.mark u s m o l i to r . c o m ) .

Mosel, Wehlen
Be r n k a s t e l -K u e s ,
M o s e l u n d W e i nb e rg e 0 1

Boodscha pp enlijstje
Bij huizen zoals hierboven is de einsteiger veelal een QbA, een
Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete. Hieraan mag een beetje suiker toegevoegd zijn. Je betaalt er tussen de vijf en zeven euro
voor. Spannender zijn de QmP’s: Qualitätswein mit Prädikat zonder extra suiker. De belangrijkste QmP’s zijn de Kabinett, Spätle-

Wijn(k)rin gen
De Mosel telt 9.000 hectare wijngaard en 3.300 wijnhuizen. Om
een beetje orde in de chaos te scheppen verenigen wijnhuizen
zich. Eén van die associaties is VDP: Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter, waarin de tophuizen van Duitsland zich gelieerd hebben. De VDP hanteert strenge wijnregels.
Daarnaast bestaan in de Mosel Bernkasteler Ring (ook wel de
Kleiner Ring genoemd; VDP staat bekend als de Grosser Ring)
en Klitzekleine Ring: een jonge, boeiende samenwerking van
tien ‘vlijtige, kleine wijnhuizen’. Zij pachten ook samen wijngaarden die anders verloren zouden gaan en maken daarvan
de Bergrettung Riesling. Drink vooral wijnen van de huizen die
aangesloten zijn bij één van deze drie kringen. En bezoek hun
domeinen…

Bruisender
Heel leuk al die pittoreske stadjes en wijnboeren, maar na een dag of twee kan zomaar de behoefte aan een bruisender Lebensfreude opkomen. Dan is er Trier! Trier
is een schitterende ‘provinciestad’ mét vijf
goede wijnbars. Het is bovendien de oudste stad van Duitsland. De Romeinse keizer Augustus gaf nog voor de jaartelling
opdracht tot de bouw van deze stad. Een
stad binnenwandelen onder een Romeinse
poort prikkelt de verbeelding. Deze Porta
Nigra stamt uit het jaar 190 en doet het
leuk als vertrekpunt voor een tocht over
Trier’s vijf pleinen; de Hauptmarkt, Kornmarkt, Viehmarktplatz, Konstantinplatz
en Domfreihof. De pleinen bieden goede
terrassen, dito winkels én een Skylounge
op grote hoogte met ligstoelen en een voetenzwembad. Mag het iets Romeinser?
Laat dan de Viehmarktplatz rechts liggen
en neem de Kaiserthermen mee op je route. ❙❚
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se, Auslese, Beerenauslese en Trockenbeerenauslese. De druiven voor de Kabinett
worden als eerste geoogst en die voor de
Trockenbeerenauslese (Tba) als laatste.
Druiven worden in de loop van het najaar steeds zoeter en de druiven voor een
Tba lijken eigenlijk meer op rozijnen. Als
je perst houd je pure honing over. Een heel
goede Tba is Sybille Kuntz’s Riesling Trockenbeerenauslese 2000 van de wijngaard
Lieser Niederberg-Helden. De prijs? 154
euro. Voor een half flesje. Ook mooi: de
2005 Wehlener Klosterberg Riesling Trockenbeerenauslese van Markus Molitor à
210,00 euro. Hier krijg je eveneens een
half flesje voor...
Voor de liefhebbers van droog zijn er Kabinett en Spätlese trocken. Die kosten tussen
de zeven en vijfentwintig euro.

