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KREINBACHER, FURMINT, SOMLÓ
Somló, een eenzame berg met geweldige wijnen, en misschien wel de mooiste en kleinste wijnregio van Hongarije.
Op wijnboeren heeft de vulkanische ondergrond en de vruchtbare bodem van Somló al eeuwenlang een grote
aantrekkingskracht. Somló, een wijnberg met een diameter van slechts enkele kilometers die geheel op zichzelf staat.
Deze "Isten felejtett kalap" (door God achtergelaten hoed) maakt op het eerste gezicht geen deel uit van enig
gebergte of heuvellandschap. Toch kan de Somló als een uitloper van het Bakonygebergte worden beschouwd, met
een bodemsamenstelling te vergelijken met de Vesuvius en een klimaat bestaande uit veel zonneschijn en behoorlijk
wat wind. Het geeft de (vnl. witte) wijnen een mediterraan karakter. Een goede wijn uit Somló is te herkenen aan het
hoge alcoholpercentage, de stevige zuren en de bijna ‘mannelijke’ structuur. Somló wijnen moeten rijpen en pas na
een aantal jaren laten ze hun ware karakter zien.
Kreinbacher is een van de nieuwere wijngaarden (opgericht in 2002) in Somló. József Kreinbacher’s filosofie en
kernwoord voor wijn is ‘terroir’, waarbij de bodem, druivenrassen, wijnbouw, de vinificatie en de wijnexperts Szepsy
István and Demeter Zoltán, gezamenlijk deze krachtige en frisse wijnen opleveren. Het streven is om zo veel mogelijk
biologisch te werken. De wijngaarden (30ha) zijn in ieder geval ideaal gesitueerd; gelegen op de heuvels gericht op
het oosten, zuiden en westen.
Regio
Somló
Naam
Kreinbacher Nagy Furmint
Kwaliteitsindeling
Protected Designation of Origin (PDO) Dry white wine
Druivenrassen
100% Furmint, is ontegenzeggelijk de meest bekende inheemse druif van Hongarije.
Maakt in het gebied Tokaj-Hegyalja het belangrijkste deel uit van de blend voor de
vermaarde edelzoete Tokaji Aszú en komt ook veel voor in deze regio, Somló, waar
de wijn mineraliteit vertoont. Doet het goed als droge witte wijn en komt tot zijn recht
op vulkanische bodem. Tegenwoordig is er meer en meer aandacht voor de droge
variant, vooral in dit gebied, Somló.
Oogstjaar
Oogstjaar beschrijving
Plaats van herkomst
Bodemsoort
Leeftijd wijnstokken
Oogstdatum
Botteldatum
Opbrengst
Vinificatiemethode

2013
Uitstekend
Nagy-Somló hill
4-5 miljoen jaar oude vulkanische bodem met bazalt fragmenten en löss
7-10 jaar
Handgeoogst
onbekend
9000 stokken/ha, low cordon
De druiven zijn zachtjes gekneusd voordat er een lage drukpers op werd gezet. Met
zelfgekweekte gistcellen werd de vergisting ingezet. 60% is gerijpt op RVS vaten, de
overige 40% in houten vaten. Vervolgens heeft de wijn gerijpt op 500liter barriques
gedurende 9 maanden.
13
6,6
3,6

Alc %
Zuurgraad g/l
Restsuiker g/l
Date of first filling
Proefnotities Een diepgoude kleur, met aroma’s van honing, citrus en wit fruit. Een jonge, ronde en plezierige wijn
waar het karakter van de wijn wordt ontleent aan de mineraalrijke vulkanische bazalt bodem van de heuvels van
Somló. Goede zuurgraad, daardoor bewaarpotentieel.
Houdbaarheid
3-10 jaar
Etiket/fles
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