Wijnen / Hubrecht Duijker
Riesling van leisteengronden
uit een stokoud Riesling-dorp
Dat Riesling de grote specialiteit is van Lorch, een stokoud dorp tussen Loreley en
Rüdesheim, langs de Rijn, blijkt uit onder meer uit het orgel in de plaatselijke parochiekerk.
Want dat bevat een ‘Riesling register’, waarvan de knop een deurtje doet openen waarachter
twee flessen Riesling en een paar wijnglazen verscholen liggen. In dit westelijke, stille deel
van de wijnstreek Rheingau bevat de bodem veelal leisteen, zoals ook blijkt uit de blauwgrijze
daken van de dicht op elkaar staande huizen. Deze steensoort draineert uitstekend en houdt
bovendien zonnewarmte vast, waarbij de laat rijpende rieslingdruif zeer is gebaat. Extra
zonnestralen worden verkregen door enerzijds de gewoonlijk steile, deels op het zuiden
liggende hellingen en de weerkaatsing van de nabije, brede rivier.
Het belangrijkste wijngoed ter plekke heet Graf von Kanitz en is gevestigd in het barokke
Schloss Cappenberg. Dit weekend vindt daar het jaarlijkse, lokale uientaartfestival plaats. Al
meer dan veertig jaar worden de 15 hectare van het domein milieuvriendelijk bewerkt, dus
zonder kunstmest, insecticiden en pesticiden. Tussen de stokken groeien onkruid, gras en
bloemen, enerzijds om de grond vitaal te houden, erosie te beperken en compost te creëren,
anderzijds om beschermde insecten aan te trekken. Vanwege hun ligging en aanplant behoren
vrijwel alle percelen tot de categorie ‘Erstes Gewächs’, een hoge wettelijke classificatie van
het regionale wijnbouwersverbond.
De huidige eigenaar, graaf Sebastian von Kanitz, ontvangt gasten graag in de Weinstube aan
de voet van een slanke slottoren. Zijn huiswijn is de Riesling trocken. Wat de jaargang 2008
daarvan biedt, zijn opwekkende, bijkans tintelende zuren, een floraal parfum en een
mineralige smaak met elementen van groene vruchten, waaronder limoen. Het is tevens een
Riesling met elegantie, prachtig puur bovendien. Vast erg lekker bij niet alleen vis, maar ook
uientaart (€9,50).
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