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Letterlijk betekent Spätlese “laat geplukt”.  

De Spatburgunder druif is een typische druif die van strenge win-

ters houdt en van gematigde zomers. De wijnen liggen iets hoger in de zuren, 

maar als er een vakman mee aan het werk gaat kan hij fenomenale wijnen cre-

ëren die minimaal 10 jaar kunnen rijpen en hierdoor steeds ronder en zachter 

worden.  

 

Spätlese is een classificatienorm voor wijnen in Duitstalige wijnbouwgebieden.  

Wijnen die met deze norm worden aangeduid hebben minimum voorgeschreven 

kwaliteitseisen waaronder het Oechsle (suiker) gewicht. In de classificatiereeks 

staat de Spätlese boven de Kabinett en onder de Aulese.  

Dit geldt ook dus voor deze rode wijn. Een classificatienorm of kwaliteitsnorm 

zegt niets over de kwaliteit van de wijn in de zin van “waarderingsniveau”. 

Deze wordt onder meer bepaald door d vakmanschap van betreffende Win-

zer. De druiven hebben de gelegenheid gekregen langer aan de druivenstok te 

kunnen blijven rijpen.  

Jaargang: 2017 
Smaak: Droog 
Druivensoort: 100 % Spatburgunder (Pinot Noir) 
Flesinhoud: 0.75 l 
Kwaliteitskenmerk: Spätlese  
Wijnomschrijving:  
In het glas licht het donkerrood op en biedt een fijne uitdrukking  
van bloemige en fruitige tonen,  
gecombineerd met pittige en subtiel rokerige aspecten.  
De 6 maanden rijping op houten vaten geven een zachter kenmerkende Pinot 
smaak. De smaak is elegant met een milde zuurgraad, maar met een goede struc-
tuur en een lange afdronk. Niet drogend en barst van het donkere fruit. 
Gewoon heerlijk bij gegrilde lamsvlees met fijne kruiden.  
Alcohol: 13.33 Vol.% 
Aanwezige zuren: 5.8 g/l 
Restsuiker: 6.3 g/l 
Advies serveertemperatuur: 16 - 18 °C voor de optimale smaak. 
Heerlijk bij: Rundvleesgerechten, Gerookte eendenborst en pittige kaassoorten 
alsmede gevogelte. Bewaren:Deze wijn is zo mooi om op te leggen. De aanwezige 
zuren scheppen een enorme potentie. 
Leg 12 flessen in uw kelder en open elke 9 
maanden een fles. U gaat dan ontdekken hoe 
geraffineerd een Spätburgunder zich prachtig 
kan ontwikkelen. 
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