Golden Muscat
Transsylvania 2020
Lechburg
Een witte wijn zeldzaamheid uit Roemenië, die
zowel met zijn opulent fruit als met zijn
levendige frisheid verrukt. Een wijn voor echte
ontdekkers!
Wijnsoort

witte wijn

Wijngoed

Lechburg

Regio

Lechinta

Druivensoort

Golden Muscat

Smaak

droog

Serveertemperatuur

6-8°C

Alcoholpercentage

13%

Rijpingspotentieel

tot 2022

Opvoeding

Beton

Liter

0,75

Wine in Black score: 92 punten
Er zijn wijnen die eigenlijk niet echt bestaan. Simpelweg omdat de druivensoorten voor deze
wijnen slechts in kleine hoeveelheden worden geteeld en dus zeldzaam zijn. Dit alles geldt
voor golden muscat, waarvan de wijngaarden slechts 50 hectare beslaan. Wereldwijd. Alsof
dat nog niet bijzonder genoeg is, is er ook nog de geschiedenis van zijn ontstaan. Een nieuw
ras uit 1915. Tot nu toe normaal. Maar voor de gouden muscat werd een edele wijnstok, de
muscat d'Hamburg, gekruist met een Labrusca wijnstok. Namelijk met Moore's Diamant. Het
resultaat is een echte kruising. En juist die zijn in Europa nog zeer zeldzaam.
Dit maakt deze wijn dus een dubbele zeldzaamheid. Het vergt nogal wat moed en vaardigheid
om zo'n zeldzaamheid te cultiveren. Dit is precies het pionierswerk van de wijngaard van
Lechburg in de Kaparten, waar golden muscat gedijt op een klein perceel kleigrond. En het
doet dat op magnifieke wijze! Volop zon en een constante wind zorgen ervoor dat de druiven
tot oktober volledig rijpen en een heerlijk intens aroma ontwikkelen. Een echte specialiteit
voor kenners en ontdekkers, die bovendien een ongelooflijke prijs heeft.

Proefnotitie
Bij deze wijn zegt de naam van de druivensoort alles: de golden muscat schittert in een intens
en diep goudgeel in het glas. En dan de aromatische pracht in de neus! Perzik en nectarine
zijn hier te vinden, evenals salie en wilde weidebloemen. De smaakervaring in de mond is niet
minder verbazingwekkend. In het begin overspoelt een koele elegantie met een goede greep

het gehemelte. Gevolgd door een delicaat smelten, waarna de vruchten het vuur weer
aanwakkeren en voor een goede drinkstroom zorgen. Een heerlijk contrasterende wijn die het
best ijskoud gedronken kan worden.

Past perfect bij
Als aperitief zal deze golden muscat alle vermoeide smaakpapillen opvrolijken. Ook heerlijk bij
bij garnalen, sint-jakobsschelpen en oesters.

Wijngoed
Het wijnhuis Lechburg ligt in de regio Lechinta, Transsylvanië, in het midden van Roemenië,
420 kilometer van Boekarest. Het wijnhuis is opgericht in 1962 en werd in 2015 overgenomen
door een enthousiaste wijnmakersfamilie uit Noord-Italië. Het wijndorp Saniacob, dat al een
tijdje DOC (beschermde oorsprongsbenaming) is, bevindt zich op de kruising van de steden
Bistrita, Cluj Napoca en Tirgu Mures. Waar de uitgestrekte vallei van Lechinta zich uitstrekt
naar het zuiden, liggen de wijngaarden op de hellingen van het natuurlijke amfitheater van de
Karpaten. De grond is gemaakt van klei met minerale afzettingen.
Witte wijnen domineren hier. Naast de top-druivensoort van Roemenië, de fetească regală,
wordt er ook gewürztraminer, pinot grigio, chardonnay, riesling en sauvignon blanc verbouwd.
Voor rode wijn wordt er pinot noir geteeld. 14 hectare van de wijngaarden zijn cru-locaties. Er
is een continentaal gematigd klimaat, het microklimaat van het gebied wordt gekenmerkt
door extreme temperatuurschommelingen tussen dag en nacht. Dit leidt tot een langzame en
intensieve rijping van de druiven en zorgt voor voldoende aroma's en een goed
wijnsteenzuurgehalte. Het wijnhuis is biologisch gecertificeerd.

De wijn
De Golden Muscat Transylvania 2020 van Lechberg bestaat voor 100% uit golden muscat. Na
de handoogst op 10 oktober 2020 werden de druiven voorzichtig geperst en samen met de
schillen bij lage temperatuur vergist. Pas daarna werd de brij geperst. Daarna volgde een
rijping van 8 maanden op de fijne droesem in betonnen tanks. De droesem werd eenmaal per
week omgeroerd.

