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WEINGUT VON DER MARK (8 ha),
WEINGARTEN SPÄTBURGUNDER BIO, BADEN
Jürgen von der Mark is sinds 1996 Master of Wine. Naast consultancy werkzaamheden in de wijn is hij tevens
Oenoloog. In 2003 pachtte hij zijn eerste wijngaard in Baden met oude spätburgunder wijnstokken op de Tuniberg. Op
de 8 ha grootte wijngaarden werkt hij voornamelijk met Burgunder variëteiten en met name Spätburgunder (Pinot
Noir). Jürgen begrijpt de Pinot zegt hij zelf, ”met Pinot communiceer je; in de wijngaard, in de vaten, in het glas…voor
elke relatie geldt dat de communicatie de basis is van het goed functioneren! Luisteren en begrip tonen, het is niet zo
moeilijk ;-)”. Zijn filosofie en zijn ervaring leiden er tenslotte toe dat er wijnen ontstaan die je raken, en die je met veel
plezier drinkt. Jürgens wijnen zijn het visitekaartje van deze geestige en eigenzinnige perfectionist; hoog van kwaliteit,
betaalbaar en representatief voor de regio.
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Baden, Duitsland
Qba Weingarten Spätburgunder Vom Löss – BIO
Deutscher Qualitätswein Erzeugerabfüllung, DE-ÖKO-39
Spätburgunder (Pinot Noir)
2014
Goed
De wijngaarden liggen op de heuvels van de Tuniberg
De kalksteenbodem is bedekt met Löss. Kalksteen benadrukt de minerale expressie van de
wijn. De löss-laag zorgt voor goede groeiomstandigheden en geeft de wijnstokken in lange
droge perioden voldoende water. Frequent wind zorgt voor een goede ventilatie en een matige
koeling op hete zomerdagen
30-40 hl/ha
De Pinot Noir wordt uitsluitend open vergist in roestvrij staal en betonnen tanks. De druiven zijn
geselecteerd en hand-geplukt en daarna licht gekneusd. De beste rode wijn batches behouden
tot 30% de hele ongekneusde druiven. Gisting plaatsvindt grotendeels zonder het gebruik van
geselecteerde gisten gedurenden 14-21 dagen. Daarna wordt de most zo voorzichtig mogelijk
geperst met een gerestaureerde horizontale pers, dit om zo min mogelijk troebele wijn te
krijgen. De rijping volgt in uitsluitend kleine eikenhouten vaten van Bourgondische oorsprong
gedurende 15 maanden ‘sur lie’.
Alle rode wijnen worden afgevuld zonder verdere klaring. De Lied- en Terroir wijnen krijgen een
deel nieuw hout van 50-100% gedurende 14-18 maanden met daaropvolgend een ongefilterde
afvulling op de fles.
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13
Volrijpe Pinot Noir druiven uit geselecteerde lagen met lage potentiële opbrengst, hand - picking
, geopend maceratie van 14-21 dagen , 12-15 maanden opgeslagen op de moer in nieuwe en
gebruikte vaten , alcohol 13 % , ongefilterde gevuld
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