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Eerst enkele cijfers om deze wijnen
in de markt te situeren. Jaarlijks
wordt er 250 miljoen liter
Oostenrijkse wijn geproduceerd.
Jaarlijks wordt er ook 250 miljoen
liter gedronken in Oostenrijk zelf. De
cijfers lijken zichzelf dus op te hef-
fen, ware het niet dat er jaarlijks tus-
sen de 50 en de 70 miljoen liter bui-
tenlandse wijnen worden ingevoerd.
Vandaar de noodzaak van de
Oostenrijkse producenten om een
evenredig volume te exporteren. In
2007 werd voor het eerst de grens
van 100 miljoen euro overschreden
in de export, waarvan 92 miljoen
euro voor rekening was van de ver-
koop van wijn op fles. Dat is een
groot succes. In tien jaar tijd heeft
een rigoureuze productie- en pro-
motiestrategie duidelijk vruchten
afgeworpen.

De troeven van Oostenrijk

In een land waar het aantal klein-
schalige producenten het aantal
grote huizen en handelsmerken ver
overschrijdt, waar de klimatologi-
sche verschillen tussen jaargangen
een belangrijke rol spelen, waar de
informatie op etiketten niet altijd
makkelijk te ontcijferen is en waar
de marketingbudgetten klein zijn –
zeker in vergelijking met de Nieuwe
Wereld –, is er sinds de jaren 1990
een bijna regelrechte revolutie
geweest. Men koos duidelijk voor
kwaliteit in plaats van voor kwan-
titeit en dat heeft de hele

Oostenrijkse wijnscène vernieuwd.
Naast pioniers als Emmerich Knoll,
Willi Bründlmayer, F.X. Pichler en
andere Velichs en Tements is nu een
hele resem jonge, dynamische wijn-
bouwers aan het werk. Zij zijn capa-
bel, professioneel opgeleid en bepa-
len het hoge kwaliteitsniveau.
Daarnaast is er de positionering van
hun wijnen als nichewijnen, met
een prijs die overeenstemt met de
hoge kwaliteit. De derde troef is de
verscheidenheid, op basis van de
verschillende productiegebieden in
Oostenrijk met elk hun eigen meso-
klimaat, hun verschillende bodems
en exposities. Op die manier heeft
men een persoonlijkheid kunnen
meegeven aan de wijnen. En verge-
ten we zeker niet de verscheiden-
heid aan typische Oostenrijkse drui-
vensoorten die eveneens een zeer
belangrijke rol speelt in de marke-
ting van Oostenrijkse wijn. Deze
cépages met hun eigen persoonlijk-
heid plaatsen zich heel mooi in het
brede netwerk van internationale
druivensoorten. Kortom, de slogan
‘Origin is a brand’ is zeer zeker van
toepassing op Oostenrijk.

Grüner Veltliner: een grootse
druivensoort?

Van alle autochtone druivensoorten
is de beroemdste de Grüner
Veltliner. Deze druivensoort is met
17.400 hectaren wijngaarden goed
voor een derde van de totale
Oostenrijkse productie. Grüner

Veltliner komt het meest voor in
Neder-Oostenrijk, met 14.500 hec-
taren. Maar men vindt hem ook in
Burgenland (2.700 hectaren). De
druivensoort stamt af van de
Traminer, een van de oudste
Europese druivensoorten. Hij heeft
een hoge opbrengst, is gevoelig
voor droogte en brengt afhankelijk
van het rendement en de oogstda-
tum een lichte wijn voort met frisse
zuren of een rijpe wijn, rond, vol en
met een hoog alcoholgehalte.
In het eerste geval vindt men in de
wijn aroma’s terug van muskus en
groene appel, terwijl in het tweede
geval de klemtoon ligt op toetsen
van peper, rijpe appel, perzik, abri-
koos en citrusfruit. Mijn degustaties
op het salon Vievinum 2008 gaven
mij de indruk dat veel wijnbouwers
weg willen van te rijke, overrijpe
Grüner Veltliner, ten voordele van
mineralige frisheid en een goede
structuur in de wijnen. Dat zou wel

eens de ideale stijl kunnen zijn, die
zich afzet tegen banale wijnen die
het resultaat zijn van te hoge
opbrengsten, met een te vettig
karakter en een alcoholgehalte van
15% Alc. Vol.

Vievinum: een salon op hoog
niveau

Om de twee jaar verzamelen de

beste producenten uit Oostenrijk

in Wenen voor een uniek wijnfesti-

val. Ze zijn met meer dan 500 en

er staan zo’n 2.500 wijnen op de

proeftafels. Ook al duurt het salon

drie dagen, men moet als bezoeker

een planning opstellen en zich

daar streng aan houden. Twee jaar

geleden beperkte ik me tot de

Rieslings, nu was het de beurt aan

de Grüner Veltliners uit Kremstal,

Kamptal, Wachau en Wagram.

Meer dan één producent heeft me

overtuigd van het professionalisme

en de knowhow waarmee die zijn

wijn maakt. De lijst hieronder is

niet volledig, al was het maar

omdat ik niet alle wijnen van alle

aanwezige producenten op het

salon heb kunnen proeven.

Kamptal :

Weingut Geyerhof, biologische
wijnbouw ***
Weingut Loimer, biodynami-
sche wijnbouw ***
Martin Arndorfer ***
Weingärtnerei Aichinger **

Wijn uit Oostenrijk: Vievinum 2008
In Vino Veritas heeft het
regelmatig over wijn en

wijnbouwers uit
Oostenrijk. Het salon

Vievinum, begin juni 2008
in Wenen, was voor ons
een mooie gelegenheid

om Oostenrijk nog eens
onder de loep te nemen.
Wij raden de Belgen met

drang aan zich te verdie-
pen in Oostenrijkse wijn,

want de kwaliteit is hoog.
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Weingut Birgit Eichinger **
Hiedler **

Wachau :

Weingut Alzinger  ***
Weingut Knoll  ***
Nikolaihof  ** 
Weingut Johann Donabaum  **
Weingut Franz Hirtzberger  ** 

Kremstal :

Weingut Nigl  ***
Weingut Thiery-Weber  ** 
Weingut Petra Unger  ** 

Wagram :

Weingut Bernhard Ott  ** 
Weingut Wimmer-Czerny  ** 

Wat de andere wijnen uit het cen-
trum en het zuiden van Oostenrijk
betreft, heb ik me door tijdsgebrek
moeten beperken tot een vluchtig
passeren langs een aantal standen.
De onderstaande domeinen zijn
me daarbij opgevallen.

Traisenthal :

Markus Huber  ***
Ludwig Neumayer  *** 

Burgenland :

Heidi Schröck  ***
Prieler  ***
Birgit Braunstein  ***
Judith Beck  **
Weingut G. et H. Heinrich  ** 

Bernard Arnould

Lijst van de producenten

• Geyerhof - Matthys/Vinarius -
www.geyerhof.at

• Loimer - Leirovins - www.loimer.at
• Martin Arndorfer - +43 (2735) 2254

www.martin-arndorfer.at
• Aichinger - +43 (2733) 8237 -

www.wein-aichinger.at
• Birgit Eichinger - De Koning Drinkt

www.weingut-eichinger.at
• Hiedler - Portovino/Caves de France

www.hiedler.at
• Alzinger - Oostenrijkse Wijn -

www.alzinger.at
• Knoll - +43 (2732) 793550 - 

weingut@knoll.at
• Nikolaihof – Matthys - 

www.nikolaihof.at
• Johann Donabaum - +43 (2713) 2488

www.weingut-donabaum.at
• Hirtzberger - Oostenrijkse Wijn -

www.hirtzberger.com
• Nigl - Oostenrijkse Wijn/

Ad Bibendum -
www.weingutnigl.at

• Thiery-Weber - +43 (2732) 84467 -
www.thiery-weber.at

• Petra Unger - +43 (2732) 85895 -
www.ungerwein.at

• Bernhard Ott - Wine & Design -
www.ott.at

• Wimmer-Czerny – Pasqualinno* -
www.wimmer-czerny.at

• Markus Huber - +43 (2783) 82999
www.weingut-huber.at

• Ludwig Neumayer - Oostenrijkse Wijn
www.weinvomstein.at

• Heidi Schröck –
Gustoworld*/Oostenrijkse Wijn -
www.heidi-schroeck.com

• Prieler - +43 (2684) 2229 -
www.prieler.at

• Birgit Braunstein - Nico Knott/
DeKoning Drinkt - 
www.braunstein.at

• Judith Beck - Oostenrijkse Wijn -
www.weingut-beck.at

• Gernot und Heike Heinrich -
Oostenrijkse Wijn/ Leirovins -
www.heinrich.at

* Zie blz. IVV Wine Partner
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