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presenteert: 

 

 
 

 

Naam: Smaragd Privat 
 

Druiven: Grüner Veltliner 
 

Stijl: Rijk & Complex 
 
Jaartal: 2016 
 

Wijnhuis: Josef Fischer 

 

Regio: Wachau (Oostenrijk) - 48°24’Nb 
 

 

 

Omschrijving: Deze Grüner Veltliner is een selectie van beste druiven van 2 wijngaarden zijnde 

Kirnberg en Kreuzberg. Alle druiven worden manueel geoogst en de vinificatie start zonder 
toevoeging van gisten en minimaal sulfiet op inox vaten. Na een lichte filtering rijpt de wijn 1 jaar 

op grote gebruikte vaten. In de smaak krijg je hierdoor een iets zachtere versie. Wat extra rijpe en 

geevolueerde toetsen. Een prachtige wijn. 

 
Druif: Grüner Veltliner is zowat de belangrijkste (autochtone) druif van Oostenrijk. Een echte 
'cool climate' druif: fris, floraal, ondersteunende zuren, finesse en kruidig karakter (witte peper). 

Grüner Veltliner is een echte duizendpoot: droog, jong, sprankelend, zoet en een goede potentie 
tot veroudering. De naam is afkomstig van Grüner = groen, Veltliner afkomstig van het dorp 

Veltlin in Zuid-Tirol (Italië). De druif is dan weer een natuurlijke kruising van St-Georgener (de 

druif werd gevonden in 2000 in een pastorij waar sinds de 19de eeuw geen druiven meer werden 
verbouwd) & Traminer (Savagnin). Enkele mooi quotes: "Until the 1950′s, it was regarded as just 

another Austrian grape. It wasn’t until the development of the Lenz Moser Hochkultur method or 

“high training system of the vine”, that Grüner Veltliner began to emerge into its own right. Since 
the antifreeze scandal of 1985, Grüner Veltliner has been at the forefront of the switch in producing 

high-quality wines in Austria" EN "Because Grüner Veltliner is a grape variety with relatively high 
protein content, there is a theory that umami is produced in the fermentation and maturation 

process." - Julia Sevenich 2008. 

 

Gastronomie: Een complexe wijn vraagt om complexe gerechten. Voor vis denk aan tonijn, 
makreel of rog. Gevogelte allerhande. Vele harde kazen type Comte. Ook hier aziatische 
gerechten of pikante gerechten. 

 
Bewaren: Jong drinken. 
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Wijnhuis: De naam Josef Fischer is passend vanwege de voorliefde van vader Josef Fischer voor 

vissen! Hij kweekt zelf snoek, daarom het logo, de vis, op de fles. Bekijk zeker even hun fim 'Why 
we've got a fish on our label'. Het wijndomein en viskwekerij is gelegen in Wachau, Oostenrijk en 
wordt aanzien als één van de beste van de rechteroever. Samen met zijn zoon Josef Junior of 

kortweg Joe cultiveren ze wijnranken op de beste locaties. Al de wijngaarden worden biologisch 

bewerkt, de wijnen natuurlijk gevinifieerd en opgevoed in inox vaten. Het resultaat zijn 
sprekende voorbeelden van de druiven Riesling, Gruner Veltliner en in mindere mate Muscat 
Ottonel. 

 
De wijngaarden zijn gelegen op 3 toplocaties: 

1. Kirnberg is een plateau met een licht hellend karakter met een oriëntatie naar het noord-
oosten. De wijngaarden genieten van een warme drogende wind vanuit de vlaktes aan de 
Donau. De bodem bestaat voornamelijk uit löss en op de beste percelen, meer geconcentreerd 

gneis. Het zorgt voor vollere wijnen! 

 

2. Steiger is gelegen aan de Donau met een zachte hellingsgraad. De orïentatie is oostwaards. De 
wijngaarden genieten van een warme drogende wind vanuit de vlaktes aan de Donau. De bodem 
is meer geconcentreerd gneis dan Kirnberg aangevuld met leem. Dit resulteert in fruitige wijnen 
en aromatische, rijke Smaragd! 

 
3. Zanzl is de meest westelijk gelegen wijngaard van Rossatz. Het geniet niet meer van de warme 

drogende wind en is hierdoor merkelijk koeler. De bodem bestaat voornamelijk uit zand en leem 
aangevuld met gneis en kalk. Het is deze laatste die de wijnen een eigen karakter geeft. 

 
Website: http://www.huchenfischer.at/en/ 

Webshop: http://www.northernwines.be/webwinkel/josef-fischer/ 
 

Regio: Wachau, met zijn 'Codex', staat bekend om zijn Oostenrijkse wijnen van hoge kwaliteit. 

De specifieke bodemsoort, de talrijke microklimaten en zijn steile hellingen aan de Donau maakt 

deze kleine appellatie ideaal voor terroir georïenteerde wijnen. Riesling en Grüner Veltliner 
dragen hier de scepter. 

 

Het prachtige landschap werd herkend als 'Unesco cultureel wereld erfgoed'. De Donau snijdt 
door het Bohemïen Massief en maakt zo een prachtich schouwspel van steile hellingen, 
kronkelend door de vele wijngaarden, met abdijen en pitoreske dorpen. 

 
De wijngaarden van Wachau, gelegen aan de oevers van de Donau, 33km lang, tussen Krems en 

Melk. Het is een kruispunt van klimatologische omstandigheden. De warmte vanuit de 
Hongaarse of Pannonische laagvlakte, het temperend effect van de Atlantische oceaan en de 
continue koele en zuurstofrijke wind vanuit het noorden zorgen voor een optimaal klimaat voor 

de rijping van de druif. Ook de bodem is divers: afzettingsgesteente zoals zand en löss, 

gemiddeld vruchtbare bruine aarde, kalk/zandsteen, graniet, schist en gneis. De laatste 2 zijn 

kenmerkend voor de betere wijngaarden uit Wachau, het zijn metamorfgesteenten, miljoenen 
jaren geleden gevormd diep in de aardkost onder invloed van druk en temperatuur. De meeste 
wijngaarden zijn gelegen aan de linkeroever vanwege de zuidelijke oriëntatie. Als er geproken 

wordt over de toplocaties dan beperkt het zich vnl tot de wijngaarden tussen Spitz en Dürnstein. 
Eén uitzondering geldt voor de wijngaarden tussen Rossatz en Arnsdorf aan de rechteroever. 
Enkele bekende wijngaarden: Linkeroever: Pichlpoint, Kollmütz, Achleiten & Loibenberg // 
Rechteroever: Kirnberg & Steiger 
 

http://www.huchenfischer.at/en/
http://www.northernwines.be/webwinkel/josef-fischer/
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Ongeveer 1400ha (= 3% van het Oostenrijkse wijngaardareaal) is aangeplant met hoofdzakelijk 

Gruner Veltiner (51%) & Riesling (13%). De overige aanplant is vnl Muller Thurgau (9%) en 
Zweigelt (7%). Vroeger werd Riesling gezien als de belangrijkste druif voor Wachau, daarom ook 
dat je Riesling vind in alle belangrijke wijngaarden. Gruner Veltliner kent de laatste jaren maar 

pas zijn volledige erkenning waardoor ook deze meer en meer wordt aangeplant op de beste 

terroirs. 
 
Land: Zonder meer behoren de Oostenrijkse wijnen tot de top van de wereld. Elk zichzelf 

respecterend gastronomisch restaurant heeft Oostenrijk op de kaart! Het land produceert 
wijnen van hoge kwaliteit met veel eigenheid met als vaandeldragers: Grüner Veltliner, 

Blaufrankisch en Zweigelt. Alle wijngaarden zijn gelegen in het oosten van het land waar het 
geniet van warme invloed vanuit Hongarije en in de mediterraanse input vanuit het zuiden. Het 
ligt hiermee in de overganszone van zeeklimaat naar continentaal klimaat. Hoewel het op de 

zelfde breedtegraad ligt als Bourgogne & Pfalz creëert het toch wijnen met meer body vanwege 

het continentaal karakter. De wijngebieden maken de grens met enkele andere, voor sommige, 

minder bekende wijnlanden zoals: Tsjechië, Slowakije, Hongarije & Slovenië. 
 
Kortweg kan je Oostenrijk opdelen in 3 grote delen: in het noorden heb je Niederösterreich met 
veel Riesling & Grüner Veltliner, in het oosten in Burgenland heb je vnl Blaufrankisch & Zweigelt 

en dan in het zuiden vind je vooral Sauvignon Blanc & Chardonnay.  
 

Niederösterreich (+/-28.000ha): Wachau, Kremstal, Kamptal, Traisental, Wagram, Weinviertel, 
Carnuntum & Thermenregion. 

Burgenland (+/-13.000ha): Neusiedlersee, Neusiedlersee-Hügelland, Leithaberg, 
Mittelburgenland & Südburgenland. 

Steiermark (+/-4600ha): Südoststeiermark, Südsteiermark, Weststeiermark 
Wenen (+/-600ha) en Bergenland (+/-270ha) 
 

 
Wite druiven heersen in Oostenrijk met ongeveer 67%. Echter de vraag naar rode wijn is de 
laatste jaren enorm gestegen en dat zie je ook in de aanplant; in 1999 nog 78% wit. Oostenrijk 

blijft bijzonder vanwege zijn autochtone druiven. Sommige onder hen vind je nauwelijks ergens 
anders. 
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Wit (22 toegelaten): Grüner Veltliner (31%), Riesling, Welschriesling, Sauvignon Blanc & 

Chardonnay (of Morillon). In mindere mate Pinot Blanc, Pinot Gris, Neuburger, Rotgipfler, 
Zierfandler & Roter Veltliner. 
 

Rood (14 toegelaten): Blaufrankisch (6,5%), Zweigelt (13,8%), Sankt Laurent, Blauer Portugieser, 

Pinot Noir, Merlot & Cabernet Sauvignon. 
 
 

 


