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           WINE 
 

         Naturfood: ‘Terug naar de natuurlijke smaak van wijn’ 
 

           Waardeer de diversiteit van natuurlijke wijnen en  
             respecteer het idee dat ze jaarlijks anders zijn.   

                           Wijn is een natuurproduct 

 

     Duitsland produceert van de meest verfijnde, exquise,  
                     minerale en  kwaliteitsvolle wijnen ter wereld 

            

  
                   

  De meesten associëren Duitse wijn wellicht nog steeds met halfzoete Liebfraumilch van  
  dubieuze kwaliteit, de echte wijnliefhebber weet uiteraard wel beter.  
 

                                  meer lezen over onze Duitse wijnen  

 

 

  Hoewel het  “ de gustibus non est dispuutandum ” (er is geen discussie over smaken)              
  wordt  genoemd, zou ik het zo willen interpreteren dat we over smaak kunnen spreken en     
  discussiëren - alleen wat voor iedereen goed smaakt, wat iedereen persoonlijk ervaart en    
  beoordeelt als "goed" of "slecht" blijft een individuele beslissing. 
  

                                       meer weten over Zähringer natuurwijnen 
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 WINE 

 

               De "Beste natuurlijke witte wijn 2020" bij  

 

                            "Mundus Vini Biofach"    

              

                                         is afkomstig van de wijndomein Zähringer  
 
          
            Onze Weissburgunder ORANGE 2017 wist de proevers  

                     volledig te overtuigen.  
 

              

                                    
                            Crémant 2018              Orange 2017              Blanc de Blancs 
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      ASSORTIMENT   WITTE  WIJNEN 

                                      

 
 
 

                                         NATUURLIJKE WIJNEN  

         

            Naturfood: ‘Terug naar de natuurlijke smaak van wijn’ 

 
Wijn is een natuurproduct, waardeer de diversiteit van    
natuurwijnen en respecteer het idee dat ze jaarlijks  

             anders zijn.   
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                     ASSORTIMENT  B2B  AANKOOPPRIJZEN  

 
 
 

 

                               Weingut Zähringer – Baden 
 

             Gutedel                 €   7,94 

                  Cuvee Blanc                    €   8,54 

             Cabernet Blanc                    €   8,98 

                  You’ve got a friend - Weisswein Cuvée     €   9,89 

        Chasselas  Vierlig                   €   9,89 

            Chardonnay          € 10,58 

             Sauvignon Blanc                                                                  € 11,74 

                  Grauburgunder Vierlig                   € 11,97 

                  Souvignier Gris AMBER  (natuurwijn)                                  € 15,19 

                  Weissburgunder Sonnhohle                                            € 15,32 

             Chardonnay SZ Selektionswein        € 17,86 

             ORANGE Weissburgunder 2018 GOUD 92 (natuurwijn)  € 19,82 
 

 

                                          Weingut Gysler – Rheinhessen 

 

                    Weissburgunder – Pinot Blanc                                                   €   9,89                                             

                    Grauburgunder – Pinot Gris                                                    €   9,89 

                    Kammerton – Riesling                                                                € 12,49 

                    Natuurwijn Riesling (natuurwijn)                                                     € 18,44 

                    Natuurwijn Burgunder  (natuurwijn)                                     € 18,44 

                    Mandelberg  (natuurwijn)                                                         € 27,85                                                   
   

 

            LEVERINGS- en VERKOOPSVOORWAARDEN - B2B 

 
            BTW: WINE :            21% niet inbegrepen     
       Bestellingen :            Via email info@naturfood.be 
        Betalingen:                BNP Paribas Fortis BE05 0016 6371 2775.    

                                  kontant betaalbaar, of anders overeengekomen. 
 Leveringen :             In de prijzen inbegrepen, of anders overeengekomen 
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                  Weingut Zähringer – Baden 
 

 

        Gutedel  (89 punten Falstaff  ***)                                                              
  
 

                   

 
  Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844  
  

  Druivensoort :       Gutedel 
 

  Alcohol :        vol. 11,5 % - jaartal 2018 
 

     Vinificatie :             in edelstalen tanks   
       
      Wijnbeschrijving:    De teelt van Gutedel in Duitsland is bijna volledig geconcentreerd in het  

      Markgräflerland tussen Freiburg en de Zwitserse grens.  
      De bijzondere aantrekkelijkheid van de wijn is hun neutraal smaakkarakter.  
      Daardoor komen terroir, bodem, microklimaat en ligging van de wijngaard onmiskenbaar in     
      Gutedel wijn tot uiting.  

Delicaat, geurig met kruisbessen en groene appel. Boeket van walnoten en amandel. 
Subtiele fruitige zuurgraad, met een nobele stijl .                           
Door zijn zachtheid laat Gutedel zich ook makkelijk drinken zonder begeleidende 
maaltijd. 
 

Degustatie  :   

Door zijn fijne karakter is het ook een zeer universele metgezel bij het eten, vooral voor alle      
lichte gerechten, voorgerechten, vis, gevogelte, asperges en licht gekruide vleesgerechten.  
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     Cuvée Blanc - Edelgräfler                 

                
 

 

 Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844)  
  

  Druivensoort :       Regent, Cabernet Cortis, Cabernet Carol 
 

  Alcohol :        vol. 12,5 % - jaartal 2018 
 

     Vinificatie :             in edelstalen tanks   
       
      Wijnbeschrijving:  

  

       Delicate geur van geel en rood fruit (appel, peer, mirabel), gereserveerde stijl en delicate  
      zuurtegraad.  
      Ontwikkelt ook aroma's van tropisch fruit, grapefruit, citroen, kiwi en kruiden (munt,citroen-   
      melisse). 
 

      Degustatie : 
 

      Past goed bij lichte gerechten met subtiele, delicate aroma's die daarbij horen, maar  
      ondergeschikt moeten zijn.  
      Hij past daarom goed bij alle lichte gerechten, vooral voorgerechten, vis, gevogelte en  
      licht gekruide vleesgerechten.  
      Uitstekend bij asperges, salades met spruitjes en spruitjes, Aziatische keuken & sushi,  
      vooral bij vegetarische gerechten en milde kaas. 
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         YOU’VE GOT A FRIEND                                             
 

      
      
       Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844)  

 
  

  Druivensoort :       Cuveé uit Weissburgunder – Muskateller – Cabernet blanc  
 

  Alcohol :        vol. 12,5% - jaartal 2018 
 

     Vinificatie :             in edelstalen tanks   

         
     Wijnbeschrijving:   

 

              Wijn en muziek gaan goed samen!  De editie <Pop Music Wisdom> combineert de    
      adviesnummers die Marcus Kraft verzamelt met het karakter van onze wijnen. 

 

      Deze fruitige, ongecompliceerde witte wijn ruikt naar appel, grapefruit en tropisch fruit.   
   
  Degustatie : 
  

      Past goed bij lichte gerechten met subtiele, delicate aroma's die daarbij horen, maar moet  
      ondergeschikt zijn. Hij past daarom goed bij alle lichte gerechten, vooral voorgerechten, vis,     
      gevogelte en lichte, licht gekruide vleesgerechten.  
      Uitstekend bij asperges, salades , Aziatische keuken & sushi, vooral bij vegetarische  
      gerechten en milde kaas. 
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         Cabernet Blanc                                                    

              
 

 Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844)  
 
  

 Druivensoort :        Cabernet  Blanc 
 

  Alcohol :        vol. 13% - jaartal 2018 
 

     Vinificatie :             in edelstalen tanks   

         
     Wijnbeschrijving:  
 

      Licht van kleur met licht groenachtige reflecties. Intense tonen van vers fruit, citrus,  

 

      limoen en sinaasappelschil, delicate cassis.  
     

      Kruidig, sappig in de mond met een zeer levendige, vrij scherpe zuurgraad en veel inhoud.    
       

      Ongetwijfeld nauw verwant aan de Sauvignon Blanc !  
    

      Een echte aanrader, gewoon dagdagelijkse topwijn.  
  

 

       Degustatie : 
 

Past zeer goed bij zomerse gerechten, salades, vegetarische gerechten,  zeevruchten en   
visschotels.   
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         Chasselas Vierlig  2018                                    

 

    
 
 

 Druiven: Gutedel (Chasselas)  

 
 

 Alkohol: 12,5 %vol  -  Restsuiker: 1,4 g/l . Drinken 2019-2022     

  

  Serveertemperatuur: 12 ° C 
  

 Veroudering in het traditionele (vierlig- houten vat van 600 liter gemaakt van    
 Zwarte Woud-eik).  
 Romige, melige stijl dankzij biologische zuurafbraak en intensief en langdurig  
 contact met gist. 
 

 Wijnbeschrijving:  
 Lichte, zuurarme witte wijn, met een delicaat, nootachtig en amandelachtig boeket,   
 wat rode appel, wat munt.  
 Gerijpt in de Markgräfler VIERLIG eikenhouten ton - geeft de Gutedel een   
 voller type en een zachte, zeer aangename zuurtegraad die discreet op de   
 achtergrond blijft. 
 

 Degustatie : 
 

 Chasselas uit het Vierlig vat is bijzonder geschikt voor eenvoudige en lichte, pittige    
 gerechten, met voorgerechten, koude gerechten, lichte vleesgerechten, gevogelte,   
 met vis. 
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  Chardonnay                                                        
 

       
 

    Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844)  
 
  

 Druivensoort :   Chardonnay 
 

 Alcohol :   vol. 12,5 % - jaartal 2018 
 

     Vinificatie :        in edelstalen tanks en Barrique vaten   

         
     Wijnbeschrijving:   
 

      Fijn geurende, frisse Chardonnay met een breed scala aan aromacomponenten van    
      bloemgeur (lila) tot peer, rijpe appel en fruitige citruscomponenten (grapefruit).  
      Fijne fruitige, licht kruidige zuurgraad in de mond, en ontwikkelt dan een licht zoete     
      smaakindruk. Stabiel, gaat lang mee. 
  
      Degustatie : 

  

     We raden deze wijn aan voor sociale avonden.  
  Het is een veelzijdige metgezel en past goed bij vis, maar ook bij lichte, goed gekruide      
  vleesgerechten (kalfsvlees), geroosterd varkensvlees met een licht zure saus, maar     
  ook bij kaas (vooral geiten- en schapenkaas). 
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      Grauburgunder “Vierlig“                                                
 

               
 

 Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844)  
 
  

 Druivensoort :   Grauburgunder 
 

 Alcohol :   vol. 12%- jaartal 2018 
 

 Vinificatie :        In traditionele 600 liter Vierlig Barrique vaten uit Zwarte Woud eik. 
                   Spontaan gefermenteerd, lange gistopslag. 
 

 Wijnbeschrijving:   

 

      Geur die doet denken aan appelbloesems, rozen, peer, banaan, abrikoos, noten,    
     amandelen, walnoten, kastanje), boter, vlierbloesem, citroenen, kweeperen.  
     Sterk en krachtig, expressieve body. Gewoon een fijne volle top wijn.  
     Goed uitgebalanceerde, fruitige en kruidige zuurgraad, die ondergeschikt is en zacht en      
     harmonieus mengt. Sterke en langdurige finish. 
  

 Degustatie:   

 

 Bijzonder geschikt voor aromatische, hartige en goed gekruide gerechten, maar ook voor        
 gefrituurde gerechten, vis en kaas. 
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   Sauvignon blanc trocken  2021 

 
 
 

              
 
 
 

            Druivensoort :  Sauvignon Blanc  
     Alcohol. 12,00 % vol. 
     Restsuiker: 6,7 g/l 
     Totaal zuren: 8,40 g/l 
     bevat Sulfite 
 
          Druiventeelt: Biodynamische wijnbouw.   
                              Streng geselecteerde druiven, lange gisting in edelstalen vaten.  
 

 

           Wijnbeschrijving:  

 

    In het glas een straal van goudkleurig stro met licht groene effecten. Intensieve  
    aromen van vlierbloesem - munt - citroen - brandnetel en kruisbes, hints van cassis. 
    Lange finesrijke smaak-beleving.  
     
    Foodparing: 
 

    Zowel bij aperitief als begeleider zalm, asperges. Past ook goed bij (geiten) kazen.   
    Goede begeleider van de Aziatische keuken.  
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               Weissburgunder Sonnhohle 

 
 
 

           
 
 
 

                  ***EcoWinner 2022*** *** 2022 proeverij Baden & Württemberg*** 
                  Alcohol % Vol: 13,00 
                  Zuur g/l: 5.00 
                  Restsuiker g/l: 1.20 
 
     Druiven: Pinot Blanc 
 
 

Wijnbeschrijving:  

 

Uitzonderlijk breed, veelzijdig spectrum van aroma's en smaaknuances.                                          
Heel bloemig maar ook heerlijk fruitig en mineraal. 

 

Vinificatie:   

 

Van biologisch-dynamische teelt. Streng geselecteerde, volledig rijpe druiven uit de 
Heitersheimer Sonnhohle.  

     Spontaan gefermenteerd in houten vaten. Lange gistbewaring. Uitgebreid in barrique en  
     roestvrij staal. 
 
     Degustatie:   

 

     Perfect als maaltijdbegeleiding bij stevige lichte vleesgerechten en gerechten     
     bereid in boter. Ook bij aromatische visgerechten, zoals schaal- en schelpdieren, tarbot of  
     zeeduivel. 
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    Chardonnay SZ  selection                                           
 

            
 

  Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844)  
 
  

  Druivensoort :   Chardonnay  
 

  Alcohol :    vol. 13,5 % - jaartal 2018 
 

              Vinificatie :         Strikt geselecteerde, volledig rijpe druiven uit de Heitersheimer  
                        Sonnhohle. Spontaan vergist in houten vaten. Lange gistopslag.  
                        Gerijpt in barrique en roestvrij staal. 

    

 Wijnbeschrijving:   
 

             Sterk, veelzijdig spectrum in de geur: mirabel, kweepeer, lychee, rijpe meloen, maar    
      ook citrus-componenten (sinaasappels). Ondanks zijn grote overvloed blijft hij zeer     
      levendig met een harmonieuze zuurgraad. Gespannen samenspel van zuurgraad,    
      mineraliteit, kruidig-kruidige componenten en zoetheid.  
      Vol, romig met een lange afdronk. 

  

  Degustatie:  
  

     Als aperitief, maar vooral als bijgerecht bij zeevruchten, vis, vooral sushi. 
  Over het algemeen geschikt voor Aziatische gerechten (ook pittig),  ook met risotto,     
  champignons en vegetarische gerechten. 
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          Souvignier Gris AMBER   2020 (natuurwijn)                       

        
 Duitsland - Baden   Weingut Zähringer (sinds 1844)  
     

 Druivensoort :         Souvignier Gris  
 

 Alcohol :         Vol. 13,50 % - zuurtegraad 5,70 g/l – restsuiker 1 g/l  
    

 Vinificatie :              Van biologisch-dynamische teelt.   
 
 Wijnbeschrijving:    

 

 Rijpe gouden mirabellen, honingmeloenen, licht kruidige kurkuma in de mond.  
 Tanine, zoetige afdronk met een sterke zuurtegraad.  

  50% spontaan gefermenteerd , 50% koude maceratie en fermentatie met schil. 
 Na maceratie gedurende 6 maanden opgeslagen in barrique gedurende 8 maanden. 
 Ongefilterd en zonder toegevoegde zwavel.  

   
     

     Degustatie:   

     Met zijn pittige fenolische struktuur past deze AMBER wijn uitstekend lichte  
     currygerechten, risotto, fruitige chutney en pittig gevogelte. 
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    ORANGE Weissburgunder - Goud  -  92 p (natuurwijn)          

                            

        +++ Internationaler Weinpreis 2020 Gold (92 Punkte) +++  
   

 Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844)  
      

 Druivensoort :   Pinot Blanc  
 

 Alcohol :   vol. 13% - jaartal 2018 
    

 Vinificatie :        15 maanden gerijpt in eikenhouten vaten, afgevuld zonder filtratie.    

 
  

            "Orange Wine" is momenteel het grote onderwerp voor wijnliefhebbers over                       
                 de hele wereld, een stijl waarin witte wijn wordt gemaakt als rode wijn.                                  
    

 Wijnbeschrijving:  Natuurwijn 2018 

  Strikt geselecteerde, volledig rijpe druiven van Güttigheimer Berg .  

 Het hele wijnbereidingsproces zonder zwavel of andere toevoegingen, d.w.z. strikt    
 gevinifieerd volgens de ideeën van een "natuurlijke wijn".  
     

 Deze wijn heeft totaal andere eigenschappen dan we kennen van klassieke witte wijnen.    
 Het doet denken aan droge sherry of noilly prat. Sterke goud kleur. Aroma's van thee,        
 bergamot, appel, en pijptabak op de neus. Frisse zuurtegraad en stevige tannines in de  
 mond. 
     

     Degustatie:   

     Door zijn stevige tanninestructuur en zijn nootachtige zuurtegraad past hij goed bij       

 stevige partners op het bord. Pittig en gegrild vlees , vetrijke gerechten, b.v.                   
 gerookte zalm en gemarineerde vis (ceviche) / pittig tot pittig / Aziatische keuken / kaas 
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 WINE 

 

       ASSORTIMENT  ROSE  WIJNEN 

         

        Naturfood: ‘Terug naar de natuurlijke smaak van wijn’ 

                  Weingut Zähringer – Baden 

                                        Natuurlijke wijnen 

 

 

      Cuvée Rosé - Edelgräfler  2019              € 8,54 

      Spätburgunder  Rosé  2018 (wijndomein Zähringer)    € 9,78 

      Let the sunshine in  - Rosé Cuvée  2019                                  € 9,89 

      Funkenflug – Spätburgunder rosé (wijndomein Gysler)               € 9,89 

 

       

            LEVERINGS- en VERKOOPSVOORWAARDEN - B2B 

 

            BTW: WINE :            21% niet inbegrepen     
       Bestellingen :            via  email info@naturfood.be 
        Betalingen:                BNP Paribas Fortis BE05 0016 6371 2775     

                                  kontant betaalbaar, of anders overeengekomen. 
 Leveringen :             In de prijzen inbegrepen, of anders overeengekomen 
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     Cuvée Rosé - Edelgräfler                                               
 

 

                        
        

 Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844)  
 

 

 Druivensoort :   Spätburgunder – Cabernet soorten - Regent 
 

  Alcohol :  vol. 12% - jaartal 2019 
 

     Vinificatie :        in edelstalen tanks   

         
     Wijnbeschrijving:  Een lichte Rosé   

 
 

      Cuvée, van Cabernet-variëteiten, Regent en Pinot Noir.  
     

      Delicate geur van aardbeien en frambozen met lichte munt.  
 

      Sappige structuur, krachtig kruidig, harmonieus elegant fruitzoet.  
     

      Sterk rozerood van kleur. 
  
  Degustatie:  
  

      Past goed bij zeevruchten, zalm en gegrilde gerechten. 
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    Spätburgunder  Rosé           

  
 
 

                    
    

 Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844)  
 

     

 Druivensoort:  Spätburgunder  
    
 Alcohol :   vol. 13% - jaartal 2018 
    
 Vinificatie :        in edelstalen tanks   

 
 

     Wijnbeschrijving:  

     Doet denken aan framboos, kers, oleanders, honing, vijgen, noten.       

     Licht en levendig,  zacht.  

     Een stabiel, goed gestructuurd zuurtje.           

     Stevig en krachtig in de afdronk. 
   

 Degustatie  :  

 

     De Pinot Noir Rosé is de klassieke wijn voor warme zomeravonden.  
     Het past goed bij koude en warme voorgerechten, gekookte en gefrituurde    
     hoofdgerechten, die licht tot matig gekruid zijn.      
     Met name bij zalm met groene asperges / forel / heilbot :  

     TOP roséwijn met volle rosésmaak 
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     LET THE SUNSHINE IN  - Rosé Cuvée                         

 
      

          

       
        

 Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844  
 

      Druivensoort :  Cabernet soorten, Regent, Spätburgunder  
    
 Alcohol :   vol. 13% 
       
 Vinificatie :        in edelstalen tanks  2018 
  

     Wijnbeschrijving:   
 

     Wijn en muziek gaan goed samen!  De editie <Pop Music Wisdom> combineert de    
     adviesnummers die Marcus Kraft verzamelt met het karakter van onze wijnen. 
    

     Deze lichte Rosé - een cuvée gemaakt van Cabernet-variëteiten, Regent en Pinot Noir –  
     ruikt subtiel naar aardbeien en frambozen met lichte munt.  
      

     Sappige structuur, krachtig kruidig, harmonieus elegant fruitzoet. Sterk rozerood van kleur. 
 
     Degustatie: 
 

     Past goed bij zeevruchten, zalm en gegrilde gerechten. 
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                WINE 

 

                          ASSORTIMENT  RODE WIJNEN 
 
 

          

                              NATUURLIJKE WIJNEN  
 

        Naturfood: ‘Terug naar de natuurlijke smaak van wijn’ 
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              ASSORTIMENT  B2B  AANKOOPPRIJZEN 
 
 
 
 
 

                             Weingut Zähringer – Baden 
 
      

 Cuvée Rouge        €   8,54 

 

      Walk on the wild site                                €   8,89 
 

       Merlot                                                                                        € 12,57 

 

       Merlot reserve - trocken 2020                                                  € 14,38 

 

            Merlot + Cabernet Sauvignon + Cabernet Franc 2018                       € 28,75 
            24 maanden eiken vat lagering   
 

                             Cabernet Franc Réserve 2020                                                           € 14,55 
 

            Spätburgunder                                    €   9,48 
    

            Spätburgunder Vierlig                                                                         € 11,39 
   

            Spätburgunder SZ selection                          € 14,49 

   

            Spätburgunder Löwen  2018        € 28,80 
            ongefilterd - 24 maanden eiken vat lagering  
 
 

            Pinot Noir Sonnhohle                                  € 19,48 

 

            Pinot Noir PUR (natuurwijn)                  € 22,59 
 
 
         

            LEVERINGS- en VERKOOPSVOORWAARDEN - B2B 
      
            BTW: WINE :       21% niet inbegrepen     
       Bestellingen :       via  email info@naturfood.be 
        Betalingen:           BNP Paribas Fortis BE05 0016 6371 2775     

                              kontant betaalbaar, of anders overeengekomen. 
Leveringen :          In de prijzen inbegrepen, of anders overeengekomen 
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         Cuvée Rouge – Edelgräfler                                            
 

 
 
 

               
 
 

 Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844)  
 
 

 Druivensoort:   Regent, Cabernet Cortis , Pinot Noir en Cabernet Carol 
      
 Alcohol :           vol. 13,5  %  

             

 Vinificatie :       in traditionele grote houten eiken vaten 
 

     Wijnbeschrijving:   

 

     De Edelgräfler rode wijn is een blend van Regent, Cabernet Cortis, Pinot Noir en Cabernet  
     Carol.  
     Spannend aromaspel van fijne bosbessen-geuren, frambozen- en pruim-aroma's vergezeld     
     van delicate houtaroma's. Warm, fruitig karakter, harmonieus en duurzaam. 
              

      Degustatie :  
 

     Past goed bij gefrituurde en gegrilde gerechten, alle soorten pastagerechten en bij kaas.  
     Om op het terras te genieten, zelfs een beetje gekoeld in de zomer . 
     Onze rode wijn voor ongecompliceerd genot. 
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      WALK ON THE WILD SIDE                  
    

           
      
 

 Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844)  
 
 

 Druivensoort:   Spätburgunder,  Regent en Cabernet soorten  
      
 Alcohol :           vol. 12% - jaartal 2017 

             
 Vinificatie :       in traditionele 600 liter Vierlig Barrique vaten uit Zwarte Woud eik. 
 

     Wijnbeschrijving:   
  

     Wijn en muziek gaan goed samen!  De editie <Pop Music Wisdom> combineert de    
     adviesnummers die Marcus Kraft verzamelt met het karakter van onze wijnen. 

 

     Deze sterke rode wijnmix van Regent, Pinot Noir en Cabernet-variëteiten vertoont fijne   
     aroma's van wilde bessen en krenten, vergezeld van delicate houtaroma's; fruitig   
     karakter, harmonieus en duurzaam.  
              

      Degustatie :  
 

     Past goed bij gefrituurde en gegrilde gerechten, alle soorten pasta-gerechten en bij kaas.  
     In de zomer licht gekoeld op het terras. 
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    Cabernet Franc Réserve   2020 

  

 

  Duitsland         Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844)  
 

        Druivensoort:   Cabernet Franc  

 

   Alcohol :           vol. 13,5 %  

      

       Vinificatie :       in houten Barrique vaten.        
                  De wijn heeft zijn optimale rijpheid op 3-5 jaar 

 

        Beschrijving:   Biologische wijn (DE-ÖKO 039), Ecovin, demeter 
                             Veganistisch  -  Bevat sulfieten. 

 

       Druivensoort :  Cabernet Franc 
       Briljante rode wijn kleur met purpere en robijnrode reflexen.  
       Geurt naar witte peper met nuances van paprika en kruiden. 

       In het gehemelte fruitachtig met zachte aangename zuren.   
       Goed uitgebalanceerde tannines. 
       Subtiele, goed geïntegreerde geroosterde aroma's door rijping in barriques. 
       Geteeld op de zuidelijke Dottinger Castelberg op kalk-mergelgrond. 

 

      Degustatie: past goed bij alle sterk gestoofde of gebraden gerechten,                     
      vooral wild en gevogelte.  
      Een uitstekende begeleider van gerijpte kazen.  
      Een typische winterwijn. 
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       MERLOT                    

 

     
        
 

 Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844)  
 
 

 Druivensoort:   Merlot 
 Alcohol :           vol. 14 % - jaartal 2017 

 

     Vinificatie :       in houten Barrique vaten.        
               De wijn heeft zijn optimale rijpheid op 3-5 jaar 

 

      Wijnbeschrijving:  

 

     Geur van intens bessenaroma's (krenten, geconcentreerde bosbessen), morellokersen,       
     pruimen. Hints van munt en jeneverbes, evenals etherische componenten (eucalyptus) in de     
     neus; sterk en kruidig van smaak, complex, bijna als citrusfruitzuur, wat het een     
     fijne finesse geeft.  
     Geteeld op de Castellberg op een toplocatie in het zuidwesten op mergelgrond. 

 

     Degustatie: 

 

     Past goed bij gegrild of sterk gebakken, vooral donker vlees, bij wildgerechten; ook met sterke    
     voorgerechten zoals antipasti of tapas, pastagerechten met tomaten en / of rode paprika, met  
     rauwe ham.  Kaas: Comté, Gryère en alle sterke bergkazen. 
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    MERLOT reserve - trocken 2020 

 
 

            
 
 

     

  Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844)  
 
 

   Druivensoort:   Merlot - van biodynamische teelt 
  
   Alcohol :           vol. 13,5 % - jaartal 2020 
 

         Restzoet:          1,0 g / l - Totaal zuur: 5,9 g / l - Restzoet: 1,0 g / l   
 
 

        Vinificatie :       in houten Barrique vaten.        
                   De wijn heeft zijn optimale rijpheid na 5 jaar 
 

        Wijnbeschrijving:  

 

       Geur van intens bessenaroma's (krenten, geconcentreerde bosbessen),  
         morellokersen,  pruimen. Hints van munt, fijne finesse .  
       Geteeld op de Castellberg op een toplocatie in het zuidwesten op mergelgrond. 
 
       Degustatie: 
 

       Past goed bij gegrild en vooral donker vlees, bij wildgerechten; ook met sterke    
       voorgerechten zoals antipasti of tapas, pastagerechten met tomaten en / of rode.    

        paprika, met  rauwe ham.  Kaas: Comté, Gryère en alle sterke bergkazen. 
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    Merlot-Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc 2018                        
 
                  (natuurwijn) 

                                           

          
 
 

    +++ Internationaler Weinpreis 2020 Gold (91 Punkte) +++  
 
 
 
 

    Druivensoorten:  Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc.  
                                    Van biodynamische teelt.  

 

      Alcohol :              14,5% vol. - Restzoet: 1,0 g / l - Totaal zuur: 5,9 g / l  
           
      Vinificatie :          Strikt opbrengstverlaagde, geselecteerde, volledig rijpe druiven.  
                                   Opslag gedurende 24 maanden in barriques (ongeveer 80% nieuw hout).  
                                   Ongefilterd gebotteld.  
                                   Serveertemperatuur: 16-18 °C    
  

      Wijnbeschrijving:  

 

      Diep paars. Helder kruidig eikenhout met aroma's van rijpe bramen,    
      zwarte bessen en vlierbessen. Vol en rond in de mond met rijpe tannines en goed    
      geïntegreerde zuurgraad. 
 

      Degustatie:  
 

      We raden deze wijn vooral aan bij gebraden gerechten met een sterke saus,      
      bij rundvlees en wild, en bij oude harde kazen zoals Gruyère. 
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    Spätburgunder                                                                       
 
 
 
 

             
 

 
 Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844)  
 
 

 Druivensoort:   Spätburgunder  
 

 Alcohol :           vol. 12,5 % - jaartal 2017 

 

     Vinificatie :       in houten Barrique vaten.        
               De wijn heeft zijn optimale rijpheid op 3-5 jaar, maximaal 10 jaar. 
 

     Wijnbeschrijving:  
 

     Veelzijdige, delicate geur van bessen, vooral bramen en zwarte bessen, ook zwarte     
     kersen, jeugdig frisse, nog steeds zeer onstuimige body met rijpingspotentieel, sterke    
     structuur en fijne tannines. Subtiel geïntegreerde tannine. Sterk en duurzaam in de    
     afwerking. 
  

          Degustatie: 

 

     Goed gekruide gerechten met sterke sauzen, zoals wildgerechten, gebraad,    
     kalfslever, lamsbout, steak, cordon bleu, kaas (bergkaas, geitenkaas en         
     schapenkaas). 
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       Spätburgunder Vierlig  (91 punten)                                            
 
 
 

                         
 

 

 Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844  
 
 

 Druivensoort:  Spätburgunder (Pinot Noir)    

        

 Alcohol :          vol. 12,5 % 

 

 Vinificatie :      in traditionele 600 liter Vierlig Barrique vaten uit Zwarte Woud eik - 2017 
 

                 De wijn heeft zijn optimale rijpheid op 3-5 jaar, maximaal tot 2026 
 
      Wijnbeschrijving:  

  

      Delicate geur van bessen, vooral bramen en zwarte bessen,  
      ook zwarte kersen, sterke structuur en fijne tannines. 
 

      Degustatie:  
 

      Past goed bij gekruide gerechten met sterke sauzen, vooral wildgerechten,  
      sterke vleesgerechten en kaas in al zijn varianten. 
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       Spätburgunder SZ - Selection                                 

                         
 

Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844)  
 

 

     Druivensoort:     Spätburgunder (Pinot Noir)  

                                Strikt geselecteerde, volrijpe druiven uit de Heitersheimer Sonnhohle  
 

 Alcohol :             vol. 13 % - jaartal 2017 

          

     Vinificatie :           Spontaan vergist in houten vaten. Lange gistopslag.  

                                Gerijpt in barrique en roestvrij staal. 
                                De wijn heeft zijn optimale rijpheid op 3-5 jaar, maximaal tot 2026 
 
     

     Wijnbeschrijving:  
  

     Fijn boeket van bessen (bramen, zwarte bessen, kersen, vlierbessen etc.) en     
     kruidenaroma's (kaneel, vanille, kruidnagel, groene peper).  
     Uitgesproken Pinot in de mond: fijne, goed geïntegreerde zuurtegraad, volle, rijpe     
     tannines. 

 

     Degustatie:  
 

     We raden deze wijn aan bij wildgerechten, donkere vleesgerechten, maar ook bij alle  
     goed gekruide en sterke gerechten, inclusief kaas 
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    Pinot Noir  Sonnhohle – Selection                                
 

                             

                                                                                                                                                                     
      Duitsland - Baden - Weingut Zähringer (sinds 1844)  
 

     Druivensoort:  Spätburgunder (Pinot Noir)  

 

 Alcohol :   vol. 13,5 % - jaartal 2016 

 

     Vinificatie : Strikt verminderde opbrengst, geselecteerde, volledig rijpe druiven                     
   uit de Heitersheimer Sonnhohle.  

 

     Koude maceratie en spontane fermentatie met hele druiven, opslag gedurende  
     15 maanden in barriques (ongeveer 50% nieuw hout). Ongefilterd gebotteld. 

      De wijn heeft zijn optimale rijpheid op 3-5 jaar, maximaal tot 2026 
 

     Wijnbeschrijving:  
  

     Sterk, granaat tot karmozijnrode kleur. Briljant-heldere fruitaroma's van bessen en rijpe                
     zure kersen, aroma's van pure chocolade en tabak.  
     Frisse elegantie op de tong en ingetogen kracht in de mond met een zeer lange     
     nagalm. 
 

     Degustatie:  
 

     We raden deze wijn aan bij wildgerechten, donkere vleesgerechten, maar ook bij alle  
     goed gekruide en sterke gerechten, inclusief kaas. 
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   Pinot Noir PUR  2018 (natuurwijn)                                              
 

 

            
 

 

 Druivensoorten: Pinot Noir (Spätburgunder) 

 

 Alcohol:              14,0% vol,  restzoet: 0,9 g / l totaal zuur: 5,3 g / l –  
                                       Serveertemperatuur: 16-18 °    
           Vinificatie:          Strikt opbrengstverlaagde, geselecteerde druiven van de Heitersheimer   
                                       Sonnhohle.  
                                       Koude maceratie en spontane gisting met hele druiven, 18 maanden in     
                                       barriques, ongeveer 50% nieuw hout.  
                                       Ongefilterd gebotteld.   
                                       Geen zwaveltoevoegingen tijdens het gehele wijnbereidings-proces  
   

           Wijnbeschrijving:  
           Diep robijnrode kleur. Aroma's van rijpe  bramen, vanille en zwarte  thee. Volumineuze,     
           fluweelzachte body met een sterke tanninestructuur.  

 

 Degustatie:  
           Bij donkere, goed gekruide vleesgerechten, of het nu gaat om wild  of rundvlees, ook         
           droog gerijpt geroosterd vlees, de wijn past goed bij sterke kaas en ook bij chocolade        
           en pralines.  

 

 * Tijdens de fermentatie ontstaan van nature sporen van zwaveligzuur. Daarom is 
 deze mededeling verplicht, zelfs als er geen zwavel is toegevoegd. 
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Spätburgunder Edition Zähringer Löwe   

(natuurwijn)                                               

   
 

             Druivensoort:   Spätburgunder. Van biodynamische teelt. 2018 
       
      Alcohol:           16,0% vol. - Restzoet: 1,8 g /l - Totaal zuur: 5,3 g / l                
                                Serveertemperatuur: 16-18 ° C     
     

      Vinificatie :       Strikt opbrengstverlaagde, geselecteerde, volledig rijpe druiven van de  
                                Heitersheimer Sonnhohle.  
                                Opslag gedurende 24 maanden in barriques (50% nieuw hout).  
                                Ongefilterd gebotteld.  
      Wijnbeschrijving:  
 

      Sterk, granaat- tot robijnrode kleur. Breed scala aan aroma's van rijpe  
      kersen, geroosterde en houtkruiden, bittere amandelen en vanille. 
      Verwarmend in de mond met sterke tannines.  
 
      Degustatie:  
     

      Wij raden deze wijn vooral aan bij wild- en gebraden gerechten met sterke  
      sauzen, bij raclette of kaasfondue. 
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ASSORTIMENT BUBBELS 
 

                           

                                         NATUURLIJKE WIJNEN  

         
               Naturfood: ‘Terug naar de natuurlijke smaak van wijn’ 
            
              Wijn is een natuurproduct, waardeer de diversiteit van natuurlijke  

    wijnen en respecteer het idee dat ze jaarlijks anders zijn.   
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                   ASSORTIMENT  B2B  AANKOOPPRIJZEN 
 

    Winzersekt  Edelgräfler - Brut  „ méthode traditionnelle“           € 12,30  

   Crémant Baden Extra brut  2018 – GOUD 96 punten           € 13,80 

 
     Pinot Brut  - Blanc & Noir   :  voorlopig niet voorradig            x    € 19,79                                               

    

     Blanc de Blancs - GOUD 91 punten                                                           € 19,95 

  
     Natuurlijke frisse Appelcider (4% alcohol)                                                     €   4,72 
 

     O % alcohol 
     

  Bubbel Juices Appel/Kweepeer          €   7,89 

  Juicy Tea - Rhabarber / Rose thee / Darjeeling thee          €   7,89 

  Juicy Tea - Riesling / Verbene thee / Jasmijn thee          €   7,89    

  Juicy Tea - Perzik (geelvlezige) / Earl Grey thee / Citroengras          €   7,89  

      

            LEVERINGS- en VERKOOPSVOORWAARDEN - B2B 

 
            BTW: WINE :          21% niet inbegrepen 
                      JUICY:            6% niet inbegrepen     
       Bestellingen :          via  email info@naturfood.be 
        Betalingen:              BNP Paribas Fortis BE05 0016 6371 2775     

                                kontant betaalbaar, of anders overeengekomen. 
 Leveringen :           In de prijzen inbegrepen, of anders overeengekomen 
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   Winzersekt  Edelgräfler – Brut  „ méthode traditionnelle“    

 

                                       

      Duitsland : Weingut Zähringer – Baden        

             Druiven: Johanniter - Alcohol: 12,0% vol - Restzoetheid: 5,8 g / l  - zuurtegraad: 6,2 g /l 

     

              Wijnbeschrijving:                                                

              De neus toont aroma's van appel, peer en grapefruit.                                                                                    

              Een buitengewoon verfrissende en tegelijkertijd soepele mousseux op de tong. 

      Aangename fruitzuren in de mond, fijn uitgebalanceerd met een nauwelijks     

      waarneembare maar aanwezige restzoetheid. 

      Bijpassende gerechten:  

      Bijzonder geschikt als aperitief en als klassieke mousserende wijn voor allerlei soorten    

      feesten, recepties, opendeur dagen en dergelijke meer.   
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       Crémant - GOUD 96 punten - extra brut 2018                

                            méthode traditionnelle 

      +++ Internationaler Weinpreis 2020 Gold (96 Punkte) +++  

Duitsland : Weingut Zähringer – Baden                 

Druiven: Weissburgunder 50% -  Spätburgunder 50%                                                     
  Alcohol: 12,5% vol -  Restzoetheid: 2,7 g / l  -  Totale zuurgraad: 6,1 g / 

      Wijnbeschrijving:  

      Met de hand geplukte en zorgvuldig verwerkte druiven (persing van hele druiven) van     
      geselecteerde planten.  
      Traditionele gisting op fles ( méthode traditionelle ). 

 

      Wijnbeschrijving:  

 

      Zeer fijne perlage, delicate geur van verse croissants en brioche,      
      citrusaroma's voor fijne mineralen; duidelijk waarneembare, elegante fruit-zuurtegraad,  
      licht gezouten. 

      Bijpassende gerechten:  

      Bijzonder geschikt als aperitief en als klassieke mousserende wijn voor allerlei soorten            

      feesten, recepties. ,Eveneens bij lichte maaltijden of salades. 

      Door de vrij lage restzoetheid een heerlijke metgezel ! 
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                   PINOT BRUT  -  Blanc & Noir  12%  
 

                    

             

       Duitsland : Weingut Gysler  –  Rheinhessen     

               Druiven: Pinot blanc – Pinot noir  

        Alcohol: 12,0% vol - Restzoetheid: 5,8 g / l  - zuurtegraad: 6,2 g /l   

   

                Wijnbeschrijving:   vin vivant – pétillant naturel 

            De Pinot, geur van brioche.  

                           De neus toont aroma’s van brioche en delicaat fruit (grapefruit).                                                                                    

                           Een buitengewoon verfrissende en tegelijk soepele mousseux op de tong. 

            Aangename fruitzuren in de mond. Zeer levendig en fris 
 
 

            Bijpassende gerechten:  

           Bijzonder geschikt als aperitief en als klassieke mousserende wijn voor   

           allerlei soorten feesten, recepties, opendeur dagen en dergelijke meer.   

                      Een heerlijke mousserende wijn! 
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 Chardonnay Sekt – Brut 2018. (voorlopig niet in voorraad)          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     méthode traditionnelle 

      Vegan 

   
      Duitsland : Weingut Zähringer - Baden 
 

      Druivensoorten:  

      Chardonnay  - Alcohol: 12,5% vol - Totale zuurgraad: 6,5 g /l 

      Basiswijnrijping zonder toegevoegde zwavel in gebruikte barrique-vaten.  
      Traditionele gisting op fles met 18-24 maanden droesemopslag “méthode traditionnelle” 
 
      Wijnbeschrijving:  
      Gele vruchten, braadappel, karamel,  tedere honing, kweepeer en fijne kruiden.  
      Volledig droog in de mond met een mooie romigheid en zeer fijne mousseux.  
      Een mousserende minerale wijn met een zeer aangenaam mondgevoel met fijne kruidige     
      komponenten.  
      Door zijn sterke karakter is het ook zeer geschikt bij het begeleiden van menu’s,  aperitief,     
      Amuse Geule of als verfrissend “tussengerecht”.  
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     Blanc de Blancs - GOUD 91 punten                      

         Brut nature 2018 

                   méthode traditionnelle 

 

     +++ Internationaler Weinpreis 2020 Gold (91 Punkte) +++  
 
     Duitsland : Weingut Zähringer - Baden 
 

     Druivensoorten:  

     Pinot Blanc  - Alcohol: 12,0% vol - Totale zuurgraad: 6,1 g /l 

     Basiswijnrijping zonder toegevoegde zwavel in gebruikte barrique-vaten.  
     Traditionele gisting op fles met 36 maanden droesemopslag “méthode traditionnelle” 
     Gebotteld zonder dosering.  
 
     Wijnbeschrijving:  
     Verse brioche, peer, kweepeer en gebakken appel op de neus.              
     Volledig droog in de mond met een mooie romigheid en zeer fijne mousseux.  
     Een mousserende wijn voor grote gelegenheden.  
     Door zijn sterke karakter is het ook zeer geschikt om een menu te begeleiden –  
     als aperitief bij de Amuse Geule of als verfrissend “tussengerecht”.  
 
 



 

Bubbel I Wit I Rosé I Rood 

 

 

NATUURLIJKE APPELCIDER 0,75 l                  
 

 
100% directsap 

 
Traditionele appelsoorten vormen de 
basis voor deze cider. 

 

We gebruiken alleen laatrijp fruit, omdat 
het aroma en de smaak afhangen van de 
rijpheid van de appels. De sprankelende 
koolstofdioxide gepaard met de fijne 
zuurtegraad van de appels geeft frisheid. 

 
 

 Deze ciders hebben een perfecte balans tussen gematigde zoetheid en frisse   
 zuren. In het glas vertoont zich een fijne perlage. 

 

 Het bouquet is complex, met aroma's van gele appels, limoenschil,   
 vlierbloesem, munt en een vleugje bloesemhoning. 

 
 Droog, fruitig, licht met een beetje alcohol, ideaal als aperitief. Met het lage  
 alcoholpercentage van 4% kunnen onze ciders ook een volledig menu   
 begeleiden. 

 
      VOEDINGSWAARDE / 100 ml 
   

        Energie 192 kJ / 44 kcal 

 
        Vet < 0,5 g 

 
• waarvan verzadigde vetzuren < 0,5 g 

 
        Koolhydraten 9,1 g 

 
• waarvan suikers 9,1 g 

 
        Eiwitten < 0,5 g 

 

Zout              < 0,01 g 
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                                  Alcoholvrije bubbels 

 

 

Alcoholvrije BUBBEL APPEL / KWEEPEER        

Bubbel Appel/Kweepeer 0,75 l 

Frucht-Secco - 100% vrucht - 0% alcohol 

Is een 100% fruit sparkling ervaring voor niet alcohol liefhebbers. 

Deze cuvee is een aperitief zonder alcohol, vruchtensap van Appel en 

Konstantinopeler Kweepeer. 

Een zuiver stimulerende genot van vers fruit, sedert langere tijd een verlangen in de 

gerespecteerde Gastronomie. 
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NATUURLIJK BUBBEL JUICY TEA 

0% alcohol – 0,75 l 

 

 

 

          
 

 

    
 

 

 Frambozen Rabarbersap - Darjeeling thee - Delicaat geurend rozenwater 
 

  Puur natuur en dus géén aroma's, géén alcohol en géén andere toevoegingen.  
  Als apéritief.  
  Aanbevolen bij visgerechten, gevogelte en zeevruchten 

 

  VOEDINGSWAARDE / 100 ml 

 
           Energie: 102 kJ / 24 kcal 

 
           Vet: < 0,5 g 

 
• waarvan verzadigde vetzuren < 0,5 g 

 
           Koolhydraten 6  g 

 
• waarvan suikers: 6  g 

 
           Eiwitten:  < 0,5 g 

 
            Zout:  < 0,01 g 
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NATUURLIJK BUBBEL JUICY TEA 

0% alcohol – 0,75 l 

 

 

 

                    

   

 Riesling druivensap - Aziatische smaakvolle verbenen - Jasmijn thee 

 
 

 Puur natuur en dus géén aroma's, géén alcohol en géén andere toevoegingen. 
 Als apéritief.  
 Aanbevolen bij visgerechten, gevogelte, kalfsvlees en vegetarische grechten. 

 

 VOEDINGSWAARDE / 100 ml 

 
       Energie 123 kJ / 29 kcal 

 
       Vet < 0,5 g 

 
• waarvan verzadigde vetzuren < 0,5 g 

 
       Koolhydraten 7  g 

 
• waarvan suikers: 7  g 

 
       Eiwitten < 0,5 g 

 
       Zout < 0,01 g 
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NATUURLIJK BUBBEL JUICY TEA 

0% alcohol – 0,75 l 

 

 

          

            

 

     
 

 Geelvlezig perziksap - Fijne Indiase thee - Vleugje citroengras 
 

 Puur natuur en dus géén aroma's, géén alcohol en géén andere    
 toevoegingen.  
 Aanbevolen bij donker vlees, rund, wild en groentegerechten. 

 

  VOEDINGSWAARDE / 100 ml 

 
           Energie 71 kJ / 17 kcal 

 
           Vet < 0,5 g 

 
• waarvan verzadigde vetzuren < 0,5 g 

 
           Koolhydraten 4 g 

 
• waarvan suikers: 4 g 

 
           Eiwitten < 0,5 g 

 
           Zout  
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           Duitsland produceert van de meest verfijnde, exquise,  
                  minerale en  kwaliteitsvolle wijnen ter wereld 

 
 

De meesten associëren Duitse wijn wellicht nog steeds met halfzoete Liebfraumilch van 

dubieuze kwaliteit,  de echte wijnliefhebber weet wel beter.  

Duitsland is hip en modern. De Duitse wijn biedt tegenwoordig een prachtige kwaliteit voor 

een redelijke prijs. Duitse rode wijn is elegant en soepel. Mits je bereid bent om kwaliteit in 

huis te halen uiteraard.  Rheinhessen, de Pfalz en Baden zijn qua productie de grootste 

regio’s.  

Duitse wijnmakers maken in toenemende mate rode wijnen, maar het relatief koude klimaat 

speelt hen parten. Alleen druiven met thermisch ondergoed, zoals de Spätburgunder  komen 

er tot volle rijpheid.  

Daardoor zijn de Duitse rode wijnen vaak vrij licht, fruitig en soepel, maar kwalitatief zeer 

interessant als je van deze vriendelijke smaakstijl houdt. 

Voor de roodliefhebbers – en in het bijzonder de aanbidders van de Pinot Noir – is 
 

Duitsland het eldorado van de Spätburgunders (de Duitse naam voor Pinot Noir).  
 

Veel wijndrinkers associëren de beste wijnen van Pinot Noir vooral met de Franse  
 

Bourgogne maar in Duitsland worden geweldige Spätburgunders gemaakt die meer  
 

     waar voor hun geld bieden dan Bourgognes voor dezelfde prijs.  
 

     Ze zijn over het algemeen rijper, voller en ten minste zo geraffineerd. 
 

     Aciditeit en gastronomische veelzijdigheid, dat zijn dé troeven van een Duitse wijn. 
 
     De Duitse wijnmakers beschikken over het algemeen over uitstekende technologie in 
     

     de kelders en zijn zeer goed opgeleid.  
 
     Door hun elegantie, speelse zuren en gastronomische kwaliteiten kan een Duitse wijn 
 

     zowat bij elk gerecht de perfecte harmonie vormen.     

          
 

            Weingut Zähringer Heitersheim - Baden 
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Wereldwijd wordt er gedebatteerd over nieuwe smaken van wijn.  

 
 

Hoewel het "de gustibus non est dispuutandum" wordt genoemd, 
zou ik het zo willen interpreteren dat we over smaak kunnen spreken en                 
discussiëren - alleen wat voor iedereen goed smaakt, wat iedereen persoonlijk 

ervaart en beoordeelt als "goed" of "slecht" blijft een individuele beslissing.  

Zähringer-weingut opgericht in 1844, wordt nu beheerd door de 6e generatie van 
Fabian Zähringer.  

Alle Zähringer wijnen zijn "natuurlijk" : we werken al vele jaren volgens ecologische 
principes in de wijngaard en kelder en behalve zwavel gebruiken we geen 

toevoegingen (met uitzonderingen).  

Sinds 2010 heb ik, Paulin Köpfer, persoonlijk vele gelegenheden aangegrepen om 
Georgië herhaaldelijk te bezoeken, om daar intensief wijn, wijnbouw en traditionele 
wijnbouw te bestuderen en ideeën uit te wisselen met vele wijnbouwers, oenologen 
en wijnwetenschappers.  

 

8000 jaar geschiedenis  

Dit land in de zuidelijke boog van de Kaukasus kan immers gezien worden als de 
bakermat van de wijn in termen van cultuurhistorie. 
De wijnbouw daar heeft bewezen 8000 jaar geschiedenis te hebben. 
Het is ook opwindend dat de zeer traditionele vinificatie, met name in kleivaten, al 
duizenden jaren bewaard is gebleven en nog steeds wordt verbouwd.  

Niet alleen de rode maar ook de witte wijnen worden in zijn geheel gefermenteerd  

Gelegen in het Markgräflerland, aan de voet van het Zwarte Woud tussen Freiburg 
en Basel, groeien onze wijnstokken op vruchtbare, diepe löss- en leembodems in 

een van de warmste regio's van Duitsland.  
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      Wat is orange wijn ?  

 

Naast rood, wit en rosé is orange de "nieuwe " kleur. Om het te maken hanteert 

men de procedure van rode wijn, maar dan met witte druiven. De schillen en soms 

de takjes en pitten geven rode wijn smaak, kleur en textuur. Nu krijg je een 

amber/oranje sap variërend van oudgoud tot soms zelfs baksteenkleurig. 

Het mooie is dus als je veel karaktereigenschappen van rood in de oranje wijn 

proeft, heel veel gerechten hier goed mee matchen. 

DE SMAAK 

Net zoals bij rode wijn zijn de verschillen in smaak eindeloos. Naast frisse 

fruitigheid proef je hints van noten, specerijen, gedroogde kruiden, kweepeer of 

zoute mineraligheid. Van bitter tot lichtzoet, zonder dessertwijn te worden. 

ORANGE WINE, NATUURLIJK ? 

Het belangrijkste unieke kenmerk van orange wijn is de langere fermentatie van de 

druiven met schil ( maceratie ). Wijnmakers beslissen afhankelijk van het type druif 

en hun eigen filosofie hoe lang. Een paar dagen tot soms maanden, dan meestal in 

kvevris, amforen van klei. Pioniers zoals Josko Gravner laten het sap na dit proces 

nog een aantal jaren rijpen in houten vaten. 

Moe van de zucht naar trends en technologische veranderingen vond hij veel 

voldoening in een duurzaam systeem dat nooit twee keer dezelfde wijn oplevert. 

Nu heb je alweer de derde generatie die experimenteert met nieuwe technieken, 

druivensoorten en terroir 

Omdat oranje wijnen worden gemaakt van zorgvuldig geselecteerde gezonde 

druiven, is er geen of maar heel weinig sulfiet nodig. De traditie van duurzaam 

produceren is erg sterk.  
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Door de natuurlijke aanpak is deze methode populair bij natuurlijke wijnmakers. 

Onze wijnen komen dan ook uitsluitend van boeren die met diep respect voor hun 

grond en omgeving werken. Het is een arbeidsintensief, handmatig proces om de 

wijnstokken te beheren.Vaak vergeten druivensoorten houdt men in stand omdat 

ze erg geschikt zijn voor oranje wijnen. De wijn blijft vervolgens langer in de kelders 

dan bij conventionele methodes. Ze zijn daarom in tegenstelling tot het gros van de 

tegenwoordig geproduceerde wijnen erg geschikt om nog een tijdje te laten liggen.  

WAAR KOMEN ORANGE WINES VANDAAN ? 

Het belangrijkste gebied kruist de landsgrenzen van noordoost Italië, Slovenië en 

Kroatië. Hier worden traditionele methodes om wijn te maken steeds vaker omarmd 

en oude kennis met moderne inzichten aangevuld. 

In Georgie, dat wordt gezien als de bakermat van wijn, heeft men een lange 

geschiedenis met orange wijnen. Hier begraven ze amphoren van klei in de grond 

zodat de wijn en schillen nog een lange tijd na de fermentatie met elkaar in contact 

blijven. 

Verschillende wijnmakers buiten Georgie zijn hierdoor geïnspireerd geraakt. Dus 

zie je nu in bijna alle gebieden in Europa waar traditioneel druiven worden 

verbouwd, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Servië ook oranje 

wijn. Ook in Nieuw Zeeland, Amerika en Zuid Afrika beginnen wijnboeren hun 

eigen versies te maken. Met name in Napa valley ( Californië ) wordt de trend 

steeds groter. 

BIJZONDERE WIJNEN 

Orange wijnen komen meestal van boutique wijngaarden. Het zijn voornamelijk 
boeren en altijd zeer toegewijde wijnmakers met een kleine tot middelgrote 
opbrengst. Er is veel handwerk nodig bij het bewaken van de kwaliteit en het 
rijpingsproces. Passie en toewijding zijn onontbeerlijk, ook lef want als de wijn in 
het vat zit wordt er niet meer aan gesleuteld. 
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ETEN EN ORANGE WIJN 

Omdat ze zo'n specifiek, uitgesproken karakter hebben passen deze witte wijnen 
bij allerlei gerechten waar je snel aan rood denkt.       
De tannine gaat goed samen met eiwitten waar de smaak van de wijn ronder van 
wordt ( vleesgerechten van kip tot roodvlees ).  
      
Ook vissaus in de saus van een gerecht, ansjovis en ei combineren goed, waar de 
meeste witte en rode wijnen niet goed tegen kunnen. 
 

Ze blijven krachtig overeind bij complexe kruidige gerechten ( Aziatische curries, 
Mexicaans, tajines bijvoorbeeld ) en zijn een goede begeleider van gerijpte kazen. 
Sushi/sashimi, maar ook andere vette vis rauw of gerookt combineren heel mooi.  
 
Ook paddestoelen en knoflook gaan geweldig samen, net zoals ze dat met een 
Nebbiolo doen die veel zuren en tannines in zich heeft.                                                
In Italie noemt men de "Vino Ambro " ook wel witte Nebbiolo! 
 
 
 
 
 

 Lang contact met 
druivenschillen 

Kort contact met 
druivenschillen 

Geen contact met 
druivenschillen 

Rode druiven rode wijn  roséwijn 

witte wijn  

Witte druiven oranje wijn 

    
 
 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_wijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ros%C3%A9wijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_wijn
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         Geschenk-verpakkingen onze natuurlijke wijnen 

 
              Geschenkdoos zwart in stevig karton met inleg voor 3 fl natuurlijke topwijnen / bubbels     

        
 

            
 

              Geschenkdoos karton zwart met inleg voor 2 fl natuurlijke topwijnen / bubbels 
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             Dubbele verzenddoos in stevig karton       Geschenkverpakking 1 fles wijn 
 

               
 
                    
                            Stevige draagtas met retrolook voor 3 flessen wijn.  
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