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W eingut Alzinger (ongeveer 8 ha) is gelegen in het hart van W achau in het
dorpje Unterloiben aan de Donau. Momenteel zijn er tw ee generaties actief op
het domein: Leo Alzinger (vader) & Leo Junior Alzinger. Vader Alzinger is nog
steeds zeer actief in de w ijngaarden en assisteert zijn zoon bij de vinificatie.
Leo Junior studeerde aan de HBLA Klosterneuburg. Hij deed praktische
ervaring op bij collega’s in Oostenrijk, Duitsland en het befaamde Fromm-La
Strada in Marlborough – New Zealand. De getalenteerde Leo Junior keerde
terug naar Unterloiben en nam de vinificatie over van zijn vader. Zijn doel is
duidelijk: het maximum halen uit Grüner Veltliner en Riesling vanuit de
verschillende unieke terroirs. Zijn w ijnen zijn complex en hebben een forse
identiteit. Ze komen echter helemaal tot uiting na een paar jaar kelder, dit zijn
w itte w ijnen met een groot bew aarpotentieel. Leo Alzinger Jr.’s Riesling w erd
in de Gault Millau-editie 2007 bekroond met ‘W ine of the Year’. In het
toonaangevende Oostenrijkse magazine 'Vinaria' editie juni 2011 scoort
Alzinger n°1 & n°2 in een uitgebreide Grüner Veltliner degustatie w aarin alle
topdomeinen meedingden. Deze Oostenrijkse grote crus verdienen een
plaatsje in de w ijnkelders van de meest kritische w ijnliefhebbers, ze beklijven
door hun ras en puurheid, en hun grootse verfijnde stijl. Top !

Land:
Streek:
Samenstelling:
Proef:

Österreich
W achau
100% Grüner Veltliner
Leo Alzinger: ‘ad Bibendum w as one of my first main
importers since I have overtaken the w inery from my
father. Therefore, w e have a long partnership. I’m really
glad to have been w orking w ith Björn and Johan for such a
long time. They both understand my philosophy of
w inemaking and try to deliver our w inemaking philosophy
to customers all over Belgium and the Netherlands. It’s
alw ays a pleasure to visit them in their headquarters in
Sint-Truiden or w elcome them in our w inery in the W achau.'
‘Zeer grote w ijn met veel dimensies, complex en grote
toekomst.’ In de neus een overw eldigende rijkdom:
abrikoos, limoen, ananas en ceder(!)-tonen. De complexe
aroma’s onthullen nu slechts een klein spectrum van w at
zich zal ontw ikkelen na enkele jaren in de kelder. In de
mond bijzonder rijp fruit, citroenmarmelade met subtiele
bitters van zeste en gekonfijte abrikoos. Rijke sappigheid,
romige tonen en een mineraal middenrif. Zéér compleet,
enorme lengte, groot bew aarpotentieel. Een trouvaille op
de rijke tafel.
Recensies
The Wine & Food Association : 9/10
Inox en hout; goede kleur, frisse context, klassieke inhoud,
rond, aromatisch, abrikoos, limoen, enorm smaakpalet,
intens, fijne mineralen, lengte, opvallend grüner veltlineraroma, complex, nog wat gesloten, 4-5 jaar flesrijping doet
wonderen, grootse wijn met veel dimensies.

