Pinot Blanc 2021
Weingut Carl Loewen
Officieel is dit 'slechts' een Carl Loewen-wijn,
maar officieus is het een uiterst verleidelijke
en complexe weißburgunder voor een
waanzinnige prijs!
Wijnsoort
Wijngoed

witte wijn
Weingut Carl
Loewen

Regio

Moezel

Druivensoort

pinot blanc

Smaak

droog

Serveertemperatuur

8-10°C

Alcoholpercentage

12 %

Rijpingspotentieel

tot 2031

Opvoeding

Groot houten vat

Liter

0,75

Wat zeggen de experts?
4 Sterren (4/5) Falstaff Wine Guide voor het wijngoed
"Karl Josef Loewen en zoon Christopher lijken elkaar te inspireren tot het behalen van steeds
grotere prestaties. Hun riesling wijnen zijn complex en geconcentreerd, ontzettend
meeslepend en tonen een verfijnde leisteen kruidigheid zoals in de droge »1896« en zijn niet
zo droge tegenhanger uit dezelfde wijngaard. De nog steeds levendige Kabinett uit het
jaargang 1997 getuigt van het potentieel dat de wijnen hebben. In dat jaar hebben vader en
zoon Loewen een overwoekerde nevenvallei van de wijngaard Ritsch opnieuw gecultiveerd,
waarvan in de toekomst grote wijnen kunnen worden verwacht.”

4,5 Sterren (4,5/5) Eichelmann 2017 voor het wijngoed
“Al vanaf de eerste producties rekenen we het wijnhuis Carl Loewen tot de topproducenten
aan de Moezel. Toen viel het al op dat hun rieslingwijnen overtuigend zijn - van de droge tot
edelzoete. Dat geldt nog steeds: net als enkele andere wijnmakers aan de Moezel, toont Karl
Josef Loewen een hoog kwaliteitsniveau in zowel het droge als het zoetere segment. Alleen al
de basiswijnen zijn altijd betrouwbaar goed. Met zoon Christopher heeft het wijnhuis een
nieuwe prikkel gekregen en komen nieuwe ideeën aan het licht (...).”

3 Druiven (3/5) Gault&Millau WeinGuide 2017 voor het wijngoed
“Karl-Josef Loewen produceert samen met zoon Christopher karaktervolle riesling wijnen –

zowel op de rode leidsteenbodem van Maximin Herrenberg, als op de blauwe leisteen van
Klosterlay en de grijze leisteenbodem van Laurentiuslay en Thörnischer Ritsch. Beide
wijnboeren zijn opvallend succesvol in de pas de deux van mineraliteit, zuren, restzoet en
delicaatheid.”

Wijnmaker van het Jaar FAZ Kollektion 2017 (Auswahl Stuart Pigott)
“Begin jaren negentig waren de ogen al op Karl Josef Loewen en zijn elegante Moezelwijnen
gericht. Nadat zijn droge riesling wijnen een grote kwaliteitssprong hadden gemaakt werd hij
in 2011 door de FAZ uitgeroepen tot opkomende wijnboer van het jaar. Dat was pas het begin.
Toen zijn zoon Christopher na zijn wijnbouwstudie en het opdoen van ervaringen in het
buitenlands zich in juli 2015 bij het bedrijf aansloot, vond er nog een sprong plaats: naar de
topklasse van de Duitse wijn en de wereld van de riesling.”

Wine in Black score: 92 punten
Daar is hij dan: de nieuwste jaargang van Christopher Loewen's pinot blanc. Jaar na jaar is dit
een voortreffelijke Moezel-weißburgunder, die Christopher 'pinot blanc' noemt omdat de
wijnstokken die hij gebruikt uit de Elzas komen. In de jaren negentig konden de Loewens een
wijngaard verwerven in de tuin van het Leiwen-klooster. De bodem daar heeft leisteen
verweringsgesteente in de bodem, maar ook een duidelijk kleigehalte. En deze combinatie is
bij uitstek geschikt voor pinot blanc. Andere kenmerken zijn de late oogst, een langzame
gisting gedurende drie maanden en een rijping 'sur lie' in de jongste Moezelvaten van de
kelder waardoor de wijn een spoor van hout meekrijgt. Het is grandioos om deze pinot blanc
te kunnen bemachtigen voor de prijs van een huiswijn.

Proefnotitie
De pinot blanc is vanaf het eerste moment een zeer aantrekkelijke wijn, die rijpheid,
romigheid en geel fruit combineert met de typische Moezel-frisheid en mineraliteit. In de neus
doet hij denken aan perziken, nectarines, meloenen, peren, kruiden, stenen, brioche en een
vleugje eikenhout en vanille. In de mond bereikt hij wat de Fransen 'equilibre' noemen, het
evenwicht tussen fruit en spanning, kruidigheid en sappigheid, delicatesse en expressiviteit
met een fascinerende complexiteit waarin de wrangheid en pikantheid van de Moezelleisteen
zich vermengen met het rijpe fruit.

Past perfect bij
Vis, wit vlees en groentegerechten met lichte romige sauzen, risotto met lentegroenten én
niet te vergeten: asperges.

Wijngoed
Het Carl Loewen-wijnhuis ligt in Leiwen aan de Moezel, ongeveer in het midden tussen Trier
en Bernkastel, op een van de mooiste Moezellussen die de rivier te bieden heeft. De
geschiedenis van het huis gaat terug tot 1803, toen de voorouders van de huidige eigenaren
wijngaarden in het Maximiner Klosterlay kochten. De Loewens zijn bijzonder trots op de
locatie Maximin Herrenberg, die in 1896 werd geplant. De wijnstokken, die trouw zijn aan hun
wortels, zijn vandaag de dag nog steeds in productie, waardoor de wijngaard een van de
oudste rieslinglocaties ter wereld is.
In totaal heeft de wijnmakerij 15 hectare aan wijngaarden. Op de locaties Maximin
Herrensberg, Ritsch, Maximin Klosterlay en Laurentiuslay wordt vooral riesling verbouwd, met

een kleine hoeveelheid pinot blanc en müller-thurgau. Vader Karl Josef en zoon Christopher
Loewen hebben de afgelopen jaren non-stop successen behaald; hun rieslings hebben
absolute cultstatus. De beroemde wijnjournalist en riesling liefhebber Stuart Pigott verkoos de
wijnmakerij in november 2017 tot 'Favoriet van het Jaar'.

De wijn
Het fruit van de Carl Loewen Pinot Blanc trocken 2021 komt uit de kloostertuin van Leiwen. De
druiven werden met de hand (laat) geoogst en na 24 uur maceratie geperst in tamelijk nieuwe
Fuder-vaten, waar ze spontaan en langzaam mochten gisten alvorens op volle droesem te
rijpen tot maart 2022.

