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Oostenrijk kijkt terug op een wijngeschiedenis van meer dan duizend jaar oud, maar 
welke Belg denkt er nu spontaan aan Oostenrijk als hij op zoek is naar wijn? Eén enkele 

zonderling. Daarom creëerde Oostenrijk een Wine Summit in Wenen, waar journalisten uit 
de hele wereld alle Oostenrijkse regio’s kunnen ontdekken. DM.Vino stuurde een freelancer 

die zich vooral thuis voelt in Franse en Italiaanse wijnen. Hij wist niet wat hij proefde. 

Verleidelijk  
Oostenrijk

Door Cédric Dautinger
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“De eerste regio die ik uitkoos om te 
proeven was Weinviertel, een gebied 
dat grenst aan Tsjechië, waar volgend jaar 
de Concours Mondial van Brussel plaats-
vindt. Natuurlijk had ik al over Grüner 
Veltliner gehoord, dus leek het mij fijn 
om hiermee te beginnen. Weinviertel 

blijkt historisch de eerste officiële BOB 
(beschermde oorsprongsbenaming) van 
Oostenrijk, toegekend in 2003. Bij de 
degustatie staken er twee wijndomei-
nen bovenuit. Om te beginnen Hagn 
met zijn ‘Green Hunter’ Grüner Veltliner 
Reserve Bio 2017. Fijne wijn met toetsen 

van abrikoos en een mespuntje witte 
peper. De tweede is Michael Grindl 
(biodynamie) die ook een excellente 
Weissburgunder Sodalis 2017 presen-
teerde. De zandbodem levert hier wijnen 
op met veel citrus, honing en bloemen.” 

Bubbels
“Ik stond te kijken dat Oostenrijk ook 
bubbels produceert die geklasseerd 
worden volgens een piramidaal systeem: 
Klassik – Reserve – Grosse Reserve. Bij 
de ‘Klassik’ selecteerden we Toni Hartl’s 
Blanc de Blancs brut 2016. Evenwicht 
tussen brioche en fijne Chardonnay-
zuurtjes. In de categorie ‘Reserve’ vie-
len we op de Brundlmayer Reserve. 
De rondeur van gekonfijt fruit gaat hier 
samen met een mooie aciditeit in de 
finale. In de categorie ‘Grosse Reserve’ 
ging onze voorkeur naar wijndomein 
Leth met zijn ‘Pinot noir 2014 millésimé’. 
Acaciabloesem en sinaaszeste gaan hier 
hand in hand met kruidige toetsen en 
een lange afdronk.
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Nestled between the continental warmth and cool 

northern currents, Austrian wines flourish in the heart 

of Europe. These ideal climatic conditions foster the 

growth of noble and elegant wines with EU-protected 

designation of origin. You can always spot them by the 

red-white-red capsule tops and the official quality wine 

check number on the label.
austrianwine.com
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Grenzend aan Weinviertel vinden we een regio met wat gelijk-
aardige trekjes: Carnuntum. Het verschil met de laatste appel-
latie is de intens fruitige expressie van zijn witte wijnen en het 
feit dat hier ook rode wijn wordt geproduceerd. Bij de laatste 
viel de Cuvée Ried Rosenberg 2015 (Carnuntum Reserve) van 
Markowitsch Gerhard in de smaak.”

Steppeklimaat
Oriënteren we ons op het oostelijk gedeelte van Burgenland dat 
aanleunt tegen Slowakije en Hongarije, dan merken we dat het 
voor de wijnboeren een van de comfortabelste regio’s is al is het 
maar omdat het hier overwegend vlak is met flink wat meren. 
Een soort van steppe: de BOB Neusiedlersee. Hier zijn liefheb-
bers van de rode Zweigelt aan het juiste adres. De wijnen van 
deze gekruiste druif (Blaufränkisch + St Laurent) doen door hun 
aards karakter wat denken aan Cabernet franc, maar zijn zachter 
en soepeler in hun jeugd. Fans van de Blaufränkisch kunnen hun 
hartje ophalen in Mittelburgenland en Eisenberg. 

Sauvignon-land
Natuurlijk mogen we de kwaliteit van andere Oostenrijkse wij-
nen zoals Sankt Laurent, Riesling en Welschriesling niet verge-
ten, maar onze verkenningstocht eindigde in het zuiden nabij 
de grens met Slovenië. De zuidelijke provincie Stiermarken 
(Steiermark) en Zuid-Stiermarken (Südsteirenmark) heeft zich 
een naam gemaakt met zijn Sauvignon blancs. Dat heeft te 
maken met een unieke bodem die oude, uitgedoofde vulka-
nen verbergt, vandaar de bijnaam ‘Vulkanland’. Het minerale 
karakter van de bodem komt overigens niet enkel de Sauvignon, 
maar ook de Traminer en Welschriesling ten goede. 

Het kasteel Kapfenstein ziet vanop zijn heuveltop hoe de streek 
zich vanaf de XIe eeuw ontwikkelde. De huidige eigenaars, 
Winkler von Hermaden die er in 1918 postvatten, cultiveren 
40 hectare in biodynamie. Fruit en frisse levendigheid wordt hier 
verenigd in de beste Sauvignon van het huis, de Kapfenstein 
2018. Onze voorkeur ging verder uit naar de Natural Sauvignon 
blanc 2018 van Weingut Harkamp en de Sauvignon Blanc 
Straden 2018 van Weingut Neumeister. 
Voor liefhebbers van de meer complexe en exotische stijl is er 
de Sauvignon blanc Eichberg van Walter Skoff (Skoff Original).

Enkele cijfers
Oostenrijk heeft zeg maar alles wat de wijnliefhebber kan 
bekoren. De productie is inmiddels ook te groot om lokaal 
gedronken te worden: 46.000 hectare, bewerkt door 4200 
producenten. Vandaar de inspanningen van Oostenrijk om 
zijn wijnen ook bij ons bekend te maken. De export floreert. 
In 2018 werd 10,5% meer uitgevoerd dan in het jaar voor-
dien. We spreken over in totaal 52,6 miljoen liter. België 
bekleedt als exportbestemming plaats nr 8.


