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Duitse wijnen 
 

 Niersteiner Gutes Domtal 
 
Duitsland            Regio: Rheinland   
Appellatie:         Rheinhessen      
Wijnhuis:           Kessler - Zink 
Druiven :            Muller-Thurgau, Riesling en Sylvaner 
Bodemtype: Klei - mergel 
Gastronomie: bij paté, ganzenlever, Oosterse keuken, nagerechten 
Zien:               Lichtgeel met groene tinten  
Neus:               fruitig, zacht, honing 
Smaak:              speelse zoete witte wijn met honingaroma’s en toch een zekere 
                           aciditeit, mooi in balans.  

De wijn werd verbouwd in de appellation Gutes Domtal, rond het dorpje 
Nierstein, gelegen op de westelijke Rijnoever in Rheinhessen, Duitslands 
grootste wijnbouwgebied.  
Deze wijn is afkomstig van producent Kessler-Zink, een familiebedrijf, gelegen 
in het dorpje Flonsheim. Sinds de oprichting van de firma in 1970 worden hier al 
kwaliteitswijnen gemaakt. In 1985 werd het bedrijf overgenomen door de familie Stütz die 
er ook vandaag nog aan het hoofd staat. De bodem in dit gebied bestaat overal 
hoofdzakelijk uit klei en mergel.  

 

RIESLING CLASSIC KESSLER 
 
Duitsland            Appellatie: Rheinhessen 
Productieregio: Flonheim 
Wijnhuis: Kesseler - Zink 
Druif :   Riesling 100% 
Type:  Gutsabfullung  
Gastronomie: als aperitief, bij slaatjes, zuurkool, visgerechten, geitenkaas  
Zien:  zeer weinig kleur 
Neus:  mineralig, 
Smaak:  aangename zuren, mineralig, restsuiker 
 

Classic – Klassewijn met klassieke smaak 

Vanaf het oogstjaar 2000 staat het begrip ‘Classic’ voor kwaliteitswijnen van 

bovengemiddeld niveau die harmonieus droog smaken en met tal van gerechten te combineren 

zijn.  

Achterliggende gedachte is dat de hoeveelheid restsuiker in de wijn maximaal tweemaal 

zo hoog mag liggen als de zuurgraad. De zuren van een wijn bepalen immers samen met de suiker  
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in hoge mate het smaakprofiel van een wijn. In een Classicwijn zoekt de producent naar de ideale 

balans tussen die twee. Een wijn met wat meer zuren smaakt bij wat meer restzoet net zo droog 

als een wijn waarbij de zuurgraad en het restzoet wat lager liggen. Uit welk gebied een Classicwijn 

ook komt, de hoeveelheid restsuiker bedraagt nooit meer dan 15 gram per liter.  

Typisch smaakprofiel: smaakt droog 
Het natuurlijke alcoholgehalte van de Classicwijnen moet een procent hoger liggen dan 

wat normaliter verlangd wordt. Dat betekent dat het etiket een alcoholgehalte van tenminste 12% 

vermeldt. Het is een garantie voor volle wijnen met lengte en substantie. Geen regel zonder 

uitzondering: wijnen van de Mosel worden deel met een half procent minder aangeboden 

wanneer het de producenten primair te doen is om de subtiele finesses van hun wijnen. De 

consument kan er ook op vertrouwen dat een Classicwijn een oogstjaar heeft. Het etiket geeft ook 

dat altijd aan. Je kunt dus naar individuele voorkeur kiezen voor een jonge of wat rijpere wijn. Met 

de Classicwijnen is een einde gemaakt aan de soms wat ingewikkelde etikettering. Classicdruiven 

zijn altijd typisch voor hun herkomstgebied, of het nu Silvaner uit Rheinhessen is of de Riesling van 

de Mosel. Vermelding van wijngaardnamen blijft volledig achterwege.  

Classicwijnen zijn een toonbeeld van betrouwbaarheid, want zowel de producent en de 

herkomst van de druiven zijn traceerbaar.  

Wanneer het niet om een botteling van een individueel wijngoed gaat, een Gutsabfüllung 

of Erzeugerabfüllung, dan komt de wijn van een handelshuis, dat met zijn leveranciers op zijn 

laatst tijdens de rijpingsperiode van de druiven afspraken maakt over de gewenste kwaliteit van 

het fruit. Veelal is sprake van een langjarige samenwerking tussen deze handelshuizen en hun 

druiventelers. Dit alles moet er garant voor staan dat de pretentie "Classic – Klassewijn met 

klassieke smaak" in iedere fles Classicwijn terug te vinden is. 
 


