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Het zouden de Kelten zijn die de wijn-
bouw zouden hebben geïntroduceerd
in Oostenrijk zo’n 24 eeuwen gele-
den.

Toen de Romeinse keizer Probus re-
geerde zou de wijngaard reeds erg
welvarend zijn geweest, volgens his-
torische geschriften. Karel de Grote heeft
de beplanting mee bepaald en heeft de
verkoop van wijn door de wijnboeren
zelf vergemakkelijkt.

In de middeleeuwen kende de Oosten-
rijkse wijngaard een nieuwe ontwik-
keling dankzij de monniken die, zoals
in vele andere landen, wijngaarden
ontgonnen en beplantten. In die tijd
was er maar liefst 500.000 hectare be-
plant met wijnstokken, zo’n 6 keer
meer dan vandaag.

In de 16de eeuw heeft de Oostenrijkse
wijnbouw een moeilijke periode mee-
gemaakt. Door de zeer hoge taksen daal-
de de consumptie drastisch en kreeg
het zware concurrentie van het bier.

In de 18de eeuw, na een nieuwe ont-
wikkeling die te danken was aan de ver-
veelvoudiging van kloosters (ten gevolge
van de Contrareformatie), kenden de
wijngaarden heel wat plagen: de ver-
schrikkelijke vorst van 1866 en de on-
vermijdelijke phylloxéra.

De Oostenrijkse wijn heeft een op-
pervlakte van ruim 50.000 hectare
waarvan 30.000 hectare in Neder-
Oostenrijk en 16.000 hectare in het
Burgenland. De wijnbouwstreek rond
Wenen beslaat zo’n 700 hectare (on-
geveer 1% van de totale oppervlakte).
De gemiddelde productie is 2.500.000
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hectoliter met heel grote verschillen-
den al naargelang de jaargang.

De gemiddelde consumptie bedraagt
per jaar en per inwoner ongeveer
39 liter. Oostenrijk importeert meer
wijn dan dat het exporteert. Nadat
de export in 1985 in elkaar gestort

Bij het opnieuw samenstellen van 
de wijngaarden heeft men het accent
gelegd op verbetering van de pro-
ductie: de ‘Hochkultur’ van de wijn-
rank (geadviseerd in het jaar 1930
door professor Lenz Moser) en een
strenge selectie van de aanplant.

Maar zeer lange tijd was Oostenrijkse
wijn karafwijn of werd hij geschonken
vanuit een tonnetje, met behulp van
een Weinheber, die lijkt op een om-
gekeerde fles, een voorwerp dat zeer in
trek is in de talloze ‘Weinstuben’ (wijn-
bars) in Grinzling, een arrondisse-
ment van Wenen. Men moet goed be-
seffen dat Wenen de enige hoofdstad
is die beschikt over belangrijke wijn-
gaarden (620 hectare ongeveer).

In november 1985 wordt er een nieu-
we wijnwetgeving, die sterk lijkt op de
VQPRD-wetgeving, algemeen gebruikt
in de EU-landen. Op 1 januari 1995
werd Oostenrijk lid van de Europese
Unie. Het heeft zich daartoe volledig
aangepast aan de Europese regle-
mentering. In 1999 werd een nieuwe
wijnwet goedgekeurd die dan weer
werd gewijzigd in 2001 (zie deel wet-
geving).

Weense wijngaard.

BRON: WEIN AUS ÖTERREICH-A-1060-WIEN 

Wenen is de enige hoofdstad die omringd is 
met veel wijngaarden (620 hectare ongeveer).
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Rode druiven
Blauer zweigelt: om en bij de 10%.
Algemeen aanwezig, zij maakt lichte en
fruitige wijn met een lichte bitterheid
in de afdronk.

Blaufränkisch: 5% ongeveer (lem-
berger in Duitsland, kékfrankos in
Hongarije). In het Burgenland. Intens
gekleurde wijnen met wat tannine.

Blauer portugieser: een beetje min-
der dan 5%.

Je komt haar vooral tegen in Neder-
Oostenrijk. Zij wordt aangename wijn
zonder pretentie.

Met minder dan 1%: sankt-laurent,
blauer burgunder, blauer wildbacher
(rosé); cabernet sauvignon.

Witte druiven
Grüner veltliner: zij bezet meer dan
één derde van de totale druivenaanplant.
Het is dé Oostenrijkse druivensoort bij
uitstek. Zij wordt vooral verbouwd
in Neder-Oostenrijk, in het Burgenland
en in de streek rond Wenen. Zij pro-
duceert fruitige, frisse en kruidige
wijnen. Jong te drinken.

Müller-thurgau: een beetje meer dan
5% (is aan het verminderen). Deze
Duitse druivensoort is algemeen ver-
spreid in de Oostenrijkse wijngaarden.
Zij zorgt voor stevige wijnen met een
typisch floraal aroma.

Welschriesling: dicht bij de 10%.
Komt vooral voor in het Burgenland
en in Steiermark. Zij maakt fijne, ele-
gante en lichtgekruide wijnen.

Weisser burgunder (pinot blanc):
een beetje meer dan 5%. Komt voor in
alle Oostenrijkse wijnbouwgebieden
en produceert vlezige wijnen die kun-
nen ouderen. Vaak hebben ze toet-
sen van noten.

Rheinriesling: een beetje minder dan
5%.Van deze soort kan elegante, com-
plexe en typische wijn gemaakt worden.

Neuburger, musdat-ottonel en tra-
miner kunnen hier ook vermeld wor-
den.

Dan ook nog met minder dan 1%
van de aanplant: rulander (pinot gris),
zierfandler, muskat-sylvaner, bouvier,
chardonnay, sauvignon blanc...

BELANGRIJKSTE DRUIVENSOORTEN 

was, herpakte het zich. Ze vertegen-
woordigt nu zo’n 10de van de productie.

De import (vooral van Italiaanse wij-
nen) bedraagt ongeveer 550.000 hecto-
liter.

Oostenrijk produceert vooral witte
wijn (ongeveer 2/3) die over het al-
gemeen droog is, weinig alcohol bevat

en restgassen bevat; maar sommige wij-
nen uit het Burgenland zijn gemaakt
van druiven met edelrot waardoor ze
een uitzonderlijk karakter krijgen.
Enkele zones in Neder-Oostenrijk sla-
gen erin om opmerkelijke rieslings te
produceren. Maar de wijnsoort bij
uitstek in Oostenrijk blijft grüner velt-
liner.

Franse druiven (chardonnay, sauvignon...)
worden steeds vaker aangeplant, maar

vertegenwoordigen nog maar een klein deel 
van de totale aanplant.

Grüner veltliner, de typisch
Oostenrijkse druif, is de meest
geteelde van het land.

Rode wijnen zijn vooral gemaakt van blauer zweigelt, blaufränkish en blauer portugieser.
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Vanaf de 17de eeuw waren de Oosten-
rijkse wijnen opgedeeld in 3 categorieën:
goed, gemiddeld en ordinair. Vandaag
de dag lijkt deze indeling erg beknopt.

Zoals we in het eerste hoofdstuk nog
zagen, heeft aartshertogin Maria-
Theresia (eind 18de eeuw) zich be-
ziggehouden met het classificeren van
Oostenrijkse wijn, maar haar wetten
waren meer gericht op de verkoop
(vermindering van de belastingen,
mensen bevoegd verklaren om wijn te
verkopen...) dan de kwaliteit te ver-
beteren.

Het is slechts vanaf 1972 dat de eerste
echte wetten verschenen. Deze waren
geïnspireerd op de Duitse wetgeving
en legden vooral criteria op i.v.m. de
rijpheid van de druiven.Vervolgens vie-
len de Oostenrijkse wijnen onder een
nieuwe wet die op 1 november 1985 in
voege ging, en die al veranderd werd
in juli 1986.

Sinds 1 januari 1995 maakt Oostenrijk
deel uit van de Europese Unie, en valt
dus onder de bevoegdheid van de
Europese wijnwetgeving. Toch heeft
Oostenrijk zijn zeer strenge wijnwet-
gevingen kunnen handhaven. De hele
wetgeving rust op volgende pijlers:
de gecontroleerde herkomst, de be-
perking van het rendement met een
maximum per hectare, kwaliteitsniveaus
en de nationale kwaliteitscontrole.

Een wet van 1999 legt strikt deze pa-
rameters vast. De wet is aangepast in
2001, met o.a. beperkingen van de
specifiek Oostenrijkse wijnen zoals
Heuriger, Schilcher, Bergwein...

Verschillende
wijncategorieën
KMW (zie kader)

In het algemeen, onderscheidt men drie
kwaliteitsniveaus: de Tafelwein (ta-
felwijn), Qualitätswein (kwaliteits-
wijn) en Prädikatswein. Om te beslissen
in welke categorie een wijn thuis-
hoort, meet men de mostsuikers uit-

gedruikt in graden KMV (zie kader).
In Oostenrijk beperkt de wetgeving voor
Landwein, Qualitätswein en Prädikats-
wein het rendement op max 9.000kg
/hectare trossen en 6.750 liter wijn
per hectare. De Qualitätswein en de
Prädikatswein worden twee keer ge-
controleerd door de staat (chemische
analyse en een organoleptische test
door een jury).

Het controlenummer van de staat op het
etiket en ook het rood-wit-rode kenmerk
bewijzen deze moeilijke en ernstige
procedure om kwaliteit te garanderen.

VERSCHILLENDE
CATEGORIEËN WIJNEN 
EN KWALITEITSNIVEAUS

Tafelwein: ten minste 10,6 graden
KMW

Landwein: ten minste 14 graden KMW

Qualitätswein: ten minste 15 graden
KMW

Kabinett: ten minste 17 graden KMW

Prädikatsweine (van Spätlese tot
Trockenbeerenauslese, Eiswein en
Strohwein) mogen niet worden ge-
chaptaliseerd, de restsuiker mag enkel
afkomstig zijn van druiven. Gecon-
centreerde druivenmost toevoegen
zoals in Duitsland is niet toegestaan in
Oostenrijk.

Spätlese: ten minste 19 KMW

Auslese*: ten minste 21 KMW

Beerenauslese* (BA): 
ten minste 25 graden KMW

Ausbruch*: ten minste 27 graden KMW

Trockenbeerenauslese* (TBA): 
vanaf 30 KMW

Eiswein: ten minste 25 KMW, de drui-
ven moeten bevroren zijn op het mo-
ment van de pluk en de persing (1).

Strohwein: ten minste 25 KMW, bes-
senextract ten minste 3 maanden ge-
stockeerd op stro of op riet, of waar-
van de bessen aan touwen te drogen
worden gehangen in openlucht.

WETGEVING

Kabinett.

Qualitätswein.

* Gemaakt van zeer rijpe oogsten (edelrot).

(1) Oostenrijk, Duitsland en Canada hebben een ak-
koord ondertekend om de productie van ijswijn te
reglementeren en te beschermen.

Prädikatswein.
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VERSCHILLENDE WIJNTYPES

Volgens hun restsuiker (en de vaste
zuren) worden de wijnen geklasseerd
op de volgende manier. Men moet er
rekening mee houden als men de wijn
wil linken aan een gerecht.

Trocken (droog): tot 9 g/l restsuiker.
Met de totale acciditeit wordt ook re-
kening mee gehouden. Bv.: een wijn met
8 g/l restsuiker moet op zijn minst
6 g/l (promille) totale zuren bevat-
ten vooraleer als droge wijn te worden
verklaard.

Extra trocken (zeer droog): tot 4 g/l 
restsuiker.

Halbtrocken (demi-sec of halfdroog):
tot 12 g/l restsuiker.

Lieblich (rijk): tot 45 g/l restsuiker.

Süss (doux / zoet): vanaf 45g/l restsuiker 

In Oostenrijk, is het suikergehalte in de most uitgedrukt in graden KMV
(losterneuburger Mostwage).

1 graad KMV = 5 graden oechsle
Wat zijn graden oechsle? (gebruikt in de Elzas, Duitsland, Oostenrijk).
De dichtheid van de most, vermenigvuldigd door 1000 en dan met 1000 verminderd 
(x1000-1000).
Bv: mostdichtheid van 1.080, in graden oechsle betekent dit (1,080x1000)-1000 = 80; 
dus 80°oechsle.
80° oechsle betekent ongeveer 10,6°alcohol – 100° oechsle betekent 13,8° alcohol.

De officiële benaming ‘Bergwein’ is uitsluitend voorbehouden voor druivenranken
die op hellingen van meer dan 26%. groeien. Let wel: niet te verwarren met
‘Bergland’, de benaming is voorbehouden voor landwijnen die in het westen van het
land gemaakt worden (Vorarlberg, Tyrol, Kärnten, Salzburg en Oberösterreich).

WIJNBOUWGEBIEDEN
Uitgezonderd enkele gebieden in
Länder Vorarlberg, Tyrol, Kärnten,
Salzburg en Oberösterreich, wordt er
vooral in het oosten van Oostenrijk wijn
gemaakt: Neder-Oostenrijk, Burgen-
land, Steiermark en Wenen. Deze 
4 regio’s zijn onderverdeeld in wijn-
bouwzones. In de meeste zones zijn de
Donau en de Neusiedlersee excellen-
te warmteregelaars.

REGIO NEDER-OOSTENRIJK
WACHAU - KREMSTAL - KAMPTAL
- TRAISENTAL - DONAULAND - 
CARNUNTUM - WEINVIERTEL -
THERMENREGION

REGIO BURGENLAND
NEUSIEDLERSEE - NEUSIEDLER-
SEE-HÜGELLAND - MITTELBUR-
GENLAND - SÜDBURGENLAND

REGIO STEIRERMAKR
SÜD-OSTSTEIERMARK -
SÜDSTEIERMARK - 
WESTSTEIERMARK 

REGIO WENEN 
WENEN 
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Ausbruch,
een Oostenrijkse term.

Strowijn.

Oostenrijk, Duitsland en Canada hebben een akkoord
ondertekend om de productie van hun waardevolle
‘Eiswein’ te reglementeren en te beschermen.

Wijngaard in de buurt van Kremstal.
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Het is het koninkrijk van de grüner velt-
liner, maar de riesling palmt er meer
en meer grond in en vormt de basis
waarvan grote wijnen worden van ge-
maakt.

Neder-Oostenrijk
(Meer dan 30.000 hectare of onge-
veer 60% van Oostenrijkse aanplant)

Kremstal ligt ten oosten van de Wachau

Wijngaard in de buurt van Carnuntum

BRON: WEIN AUS ÖTERREICH-A-1060-WIEN 

BRON: © 1995 ÖSTERREICHISCHE WEINMARKETINGSERVICEGES. M. B. H., A-1060 WIEN 
S•PRINT KUNSTDRUCK G.M. B. H., GRAFIK, FARBENKOMPOSITION: STEFAN SARES 

Wachau langs de oevers van de Donau

Een zeer gereputeerde cru uit de Thermenregion

WIJNBOUW- GEOGRAFISCHE BELANGRIJKSTE WAARNEMINGEN
GEBIEDEN LIGGING DRUIVENRAS

WACHAU Wit: riesling,
grüner veltliner,
müller-thurgau,
neuburger...

KREMSTAL Wit:
grüner veltliner,
riesling,
müller-thurgau 

Op de oevers van 
de Donau, stroom-
afwaarts van Wenen,
tussen Melk en
Krems

De wijnrank, die al vanaf de 1ste eeuw van onze
jaartelling werd verbouwd op terrassen op de 
grillige hellingen van de Donauvallei, en op bo-
dems van primitieve rotsen. De wijnen van de
Wachau onderscheiden zich door hun fraîcheur en
hun fruitigheid. Wachau is vooral bekend voor zijn
grüner veltliner die daar ‘Schluck’ wordt ge-
noemd, maar ook voor zijn grote rieslings.
Dürstein is één van de meest bezochte wijnsites.

Kremsvallei,
ten oosten van
Wachau

De bodem is samengesteld uit primitieve rotsen 
en leem. Men maakt er vooral witte wijnen.
Ze zijn fruitig, elegant en aromatisch.



7

Oostenrijk

© 3mPublishing

WIJNBOUW- GEOGRAFISCHE BELANGRIJKSTE WAARNEMINGEN
GEBIEDEN LIGGING DRUIVENRAS

KAMPTAL Wit:
grüner veltliner,
riesling,
müller-thurgau...

TRAISENTAL Wit:
grüner veltliner,
riesling,
müller-thurgau

DONAULAND Wit:
grüner veltliner,
riesling,
müller-thurgau
Rood: zweigeld,
blauer portugieser,
blaufränkisch

WEINVIERTEL Wit:
grüner veltliner,
müller-thurgau,
welschriesling,
traminer
Rood: blauer
portugieser...

CARNUNTUM Wit: grüner 
veltliner, riesling,
müller-thurgau
Rood: zweigeld,
blauer portugieser,
blaufränkisch...

THERMENREGION Wit: neuburger,
pinot blanc,
rotgipfler,
zierfandler...
Rood: blauer
portugieser

Wijngaard van Wachau.
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Gumpolskirchen het centrum van de
Oostenrijkse wijnbouw in de Thermenregion.
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Mittelburgenland, ‘het land van de blaufränkisch’.

BRON: WEIN AUS ÖTERREICH-A-1060-WIEN 

Typisch aan deze streek is zijn zachte klimaat en
zijn bodem die samengesteld is uit löss en primi-
tieve rotsen. De wijnen zijn fris, fruitig en mooi 
in evenwicht. De bekendste wijngaarden zijn:
Langenlois, Strass, Zöbing... Men komt er ook 
één van Oostenrijks beroemdste crus tegen:
de Heiligenstein.

Kampvallei,
ten oosten van
Wachau

De grond bestaat er vooral uit zanderige löss die
toelaat om subtiele, frisse wijn te maken. Met ruim
700 hectare is het de kleinste zone van de regio.

Traisenvallei, linker-
oever van de Donau
vooral ter hoogte van
Krems

Rijke bodem met löss en kalk.
De witte droge wijnen zijn fruitig, de rode zijn 
typisch, gecorseerd zonder overdrijven.
De bekendste wijngaarden zijn: Klosterneuburg 
en Wagram.

Op de oevers van de
Donau, stroomaf-
waarts van Wenen en
ten oosten van
Krems

Deze uitgestrekte regio (16.300 hectare) is geken-
merkt door een verscheidenheid aan bodems. De
wijnen uit het Weinviertel zijn overwegend licht.
Deze gemaakt van grüner veltliner zijn in het bijzon-
der zeer geliefd, ze zijn fris, fruitig en kruidig. Onder
de meest bekende wijngaarden zijn: de Pulkauvallei,
Tets Röschitz, Maissau, Haugsdorf... in het westen;
Falkenstein, Pgysdorf, Kronberg, Hagenbrunn,
Nolkersdorf, Bockfliess en Matzen in het oosten. De
meeste basiswijn voor Sekt komt uit het Weinviertel.

Noordoostelijk deel
van Oostenrijk, ten
noorden van Wenen

De Neusiedlersee zorgt hier voor een micro-
klimaat. De bodems zijn gevarieerd: leem, zand,
grint en löss geven de witte wijn frisheid en 
aroma’s. Ook de rode zijn van zeer goede kwaliteit.

De oevers van de
Donau, stroomop-
waarts van Wenen
(tussen Bratislava 
en Wenen)

Deze wijngaarden behoren tot de warmste van
Oostenrijk. De kalkachtige grond, zwaar en 
meestal steenachtig geeft zeer bekende crus:
Gumpoldskirchen, Perchtolsdorf, Pfaffstätten,
Traiskirchen, Baden, Soos en Bad Vöslau. Deze laat-
ste is zeer bekend voor zijn rode wijn gemaakt van
blauer portugieser, pinot noir en sankt laurent.
De Spätrot-Rotgipfler is dan weer een specialiteit
van Gumpoldskirchen en is gemaakt van twee
druivenrassen: rotgipfler en de zierflandler. Het is
een zeer rijke, kruidige en opwindende wijn.

Ten zuiden van
Wenen
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Volgens de Europese wetgeving is het mo-
gelijk om een wijn te verkopen met de
benaming van de respectievelijke wijn-
bouwgebieden (zoals je dat ook hebt
in Bordeaux, Rioja...). Dit kan echter al-
leen maar als aan alle kwalitatieve cri-

© 3mPublishing

RUSTER AUSBRUCH
Er bestaat een organisatie genaamd
RUSTER AUSBRUCH die tot doel
heeft de Ausbruch terug in het daglicht
te stellen. Ausbruch is de grote des-
sertwijn die grote bekendheid aan de
streek bracht.

teria is voldaan. Zo bekom je bv.: kwa-
liteitswijn uit NIEDERÖSTERREICH,
BURGENLAND of STEIERMARK
(sinds 2002).

Burgenland
Ongeveer een derde van de Oostenrijkse
wijngaarden ligt in Burgenland.

Deze regio ligt dicht bij de Hongaarse
grens en geniet van een warm kli-
maat en de ideale omstandigheden
(mist in de herfst) om edelrot te ver-
krijgen.

WIJNBOUW- GEOGRAFISCHE BELANGRIJKSTE WAARNEMINGEN
GEBIEDEN LIGGING DRUIVENRAS

NEUSIEDLERSEE Wit:
grüner veltliner,
welschriesling,
müller-thurgau,
muscat ottonel,
pinot blanc,
neuburger...
Rood:
blaufränkischer...

NEUSIEDLERSEE- Wit:
HÜGELLAND grüner veltliner,
(zie kader) welschriesling,

müller-thurgau,
muscat ottonel,
pinot blanc,
neuburger,...
Rood:
blaufränkisch...

MITTELBURGEN- Wit:
LAND grüner veltliner,

müller-thurgau,
welschriesling...
Rood:
blaufränkischer,
blauer zweigelt...

SÜDBURGENLAND Wit:
welschriesling,
grüner veltliner,
müller-thurgau...
Rood:
blaufränkischer...

Burgenland vertegenwoordigd ongeveer 
een derde van de totale Oostenrijkse
druivenaanplant.

Dit specifieke klimaat aan de Donau zorgt ervoor
dat de witte wijnen van excellente kwaliteit zijn,
stevig en mooi in evenwicht zijn. Op sommige
plaatsen vindt men zanderige grond, warm en
licht, waardoor de welschriesling perfect tot rijping
komt en zo delicate en hooggewaardeerde wijnen
geeft.

Ten noorden en 
ten oosten van 
de Neusiedlersee 

Deze streek ligt op de zuidoostelijke flanken van
het Leithagebergte en in het Ruster Hügelland. Het
is de klassieke wijngaard van het Burgenland. De
wijnen, zeker deze van de grüner veltliner, zijn
fruitig en evenwichtig. Pöttelsdorf en Oggau pro-
duceren rode wijnen die zeer gereputeerd zijn (de
Oggauer Blaufränkischer heeft reeds heel wat on-
derscheidingen in de wacht gesleept). De hoofd-
stad van het land, Eisenstadt, is zeer fier op hun
wijnbouwmuseum. Onder andere zijn volgende
wijngaarden belangrijk: Rust, Donnerskirchen,
Mörbisch, St. Margarethem, Grosshöflein...

Ten westen van 
het meer

In tegenstelling tot de andere Oostenrijkse gebie-
den produceert men hier vooral rode wijnen. Men
komt er ook goede witte wijnen tegen, vooral dicht
bij Deutschkreuz.

Ten zuiden van de
vorige regio, dicht bij
de Hongaarse grens

De wijngaard ligt vooral ten oosten, dicht bij de
grens. Op de Eisenberg bevindt zich een streek
waar men al heel lang rode wijnen maakt.
Het microklimaat rondom Eisenberg zorgt voor
kwalitatieve wijnen. Zeker deze die gemaakt wer-
den van welschriesling (wit) en blaufränkisch
(rood). Ook te vermelden: de rode wijnen van
Rechnitz. Belangrijkste productiegebieden:
Rechnitz, Eisenberg, Strem en Heiligenbrunn.

Tussen Steiermark en
de Hongaarse grens
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Steiermark
Ongeveer 7% van de aanplant in
Oostenrijk.

Steiermark is onder invloed van het
continentaal klimaat, maar ook van het
Middellandse Zeeklimaat. De bodems
zijn zeer verschillend: vulkanisch,
niet-kalkachtig, maar soms ook met
kalkachtige leem. Hierdoor is het mo-
gelijk heel verschillende en typische wij-
nen te produceren.

De SCHILCHER is een specialiteit in
WESTSTEIERMARK. De wijn werd in
de 4de eeuw voor het eerst gemaakt.
Normaal gemaakt als rosé, vallen voor-
al de zuren op. Hij wordt vooral in het
productiegebied gedronken door de tal-
loze toeristen die de ‘Schilcherwein-
strasse’ volgen van Ligist tot Eibiswald.

De naam Schilcher is erkend door de
EU.

Weststeiermark, de kleinste
Oostenrijkse wijngaard.
In omvang!

Schilcher, een specialiteit
uit de streek van
Weststeiermark.Schuimwijn.

WIJNBOUW- GEOGRAFISCHE BELANGRIJKSTE WAARNEMINGEN
GEBIEDEN LIGGING DRUIVENRAS

SÜD- Wit:
OSTSTEIERMARK welschriesling,

weissburgunder,
müller-thurgau,
gewürztraminer,
chardonnay,
pinot blanc,
sauvignon...
Rood: blauer
wildbacher,
blaufränkischer
sankt-laurent...

SÜDSTEIERMARK Wit:
welschriesling,
sauvignon,
chardonnay 
(morillon)

WESTSTEIERMARK Wit:
welschriesling...
Rood (rosé):
blauer wildbacher,
(meer dan 75%)

Südsteiermark
Een deel van de wijnen van de streek
krijgen de benaming ‘Bergwein’
(zie kader pag. 45).

De bodem van zuidoost Steiermark bestaat uit 
vulkanische basalten zanderige löss, ideaal voor
gewürztraminer. Zeer goeie resultaten worden ook
verkregen met de welschriesling en pinot blanc.

Tussen het zuiden
van de Thermen-
region en de
Sloveense grens

De wijnen zijn mooi in evenwicht en behouden
goed hun frisheid, zelfs na enkele jaren op fles.
Een belangrijk deel van de wijn bestaat uit
‘Bergwein’ (zie kader pag. 45).

Dicht bij de
Sloveense grens,
ten noorden van
Maribor

Het westen van Steiermark is het kleinste van heel
Oostenrijk. De bekendste wijn is technischer. Hij
wordt verkregen van de typisch Steiermarkse wijn-
druif blauer wildbacher. Het is een frisse, weinig
gekleurde wijn die jong te drinken is (zie kader).

Ten oosten 
van Carintië,
ten noorden van 
de Dravevallei

BRON: WEIN AUS ÖTERREICH-A-1060-WIEN 

Südoststeiermark/Kapfenstein.
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VLEES

Rood vlees: blauburgunder, cabernet
sauvignon en merlot uit Neder-
Oostenrijk, blaufränkisch van het
Burgenland, blauer zweigelt...

Wit vlees en gevogelte: ruländer, blau-
er zweigelt, blauer wildbacher van
Steiermark (rosé), chardonnay

Wild: blauburgunder (pinot noir),
sankt Laurent...

DESSERTS

Traminer, ruländer beerenauslese,
bouvier trockenbeerenauslese

LIKEUREN

Trebern (appeldestillaat), pruimen-
en abrikozendestillaat, Mozartlikeur op
basis van chocolade...

Enkele specialiteiten
Frittatenknoedeln: müller-thurgau,
‘Heurige’, pinot blanc van Neu-
siedlersee...

Forel in ’t blauw: grüner veltliner uit
het Weinviertel, steiermarkse char-
donnay, rheinriesling...

Wijn en gerecht
APERITIEF

Muscat de Neusiedlersee, traminer

VOORGERECHTEN

Zeevruchten: grüner veltliner, sau-
vignon blanc...

Rauwe ham: blauer portugieser,
Zweigelt

Foie Gras: Gumpoldskirchner Auslese,
en andere Auslese

Italiaanse Pasta: Ruländer, pinot blanc

VIS

Grüner veltliner, pinot blanc, mül-
ler-thurgau, rheinriesling, chardonnay

WIJN EN GASTRONOMIE
FOTO: BRUNET 

Groestel: blauer zweigelt, zierfandler...

Wienerschnitzel: Weense pinot blanc,
schilcher van West-Steiermark,
müller-thurgau...

Hasenbraten: Oggauer blaufränkisch,
Blauburgunder...

Apfelstrudel (appeltaartje): spätlese:
traminer, muskat-ottonel...

Gugelhopf (brioche): ruländer 
beerenauslese, traminer, zoete muscat.

Sachertorte: heel erg krachtige zoete wij-
nen als traminer ‘Beerenauslese’,
Ausbruch...

Enkele belangrijke
vertalingen:
zoals bij Duitsland

Wenen

WIJNBOUW- GEOGRAFISCHE BELANGRIJKSTE WAARNEMINGEN
GEBIEDEN LIGGING DRUIVENRAS

WENEN Wit:
grüner veltliner,
riesling,
müller-thurgau,
pinot blanc...
Rood: blauer
portugieser,
sankt-laurent...

HEURIGEN 
Men bezoekt de Oostenrijkse hoofdstad niet zonder een bezoekje te brengen aan de
beroemde Heurigen (lokale tavernes). Deze term wordt ook gebruikt voor nieuwe
wijn (primeurwijn). De wijn mag door de wijnboer zelf verkocht worden vanaf 11 no-
vember tot aan het einde van het volgende jaar, en enkel in de buitenwijken van Wenen.
Je herkent de verkoopplaatsen van deze wijn aan een wimpel aan de buitenkant van
het etablissement. Onder de beroemdste wijngaarden vinden we: Nussdorf,
Heiligenstad... De term Heuriger is erkend door de EU (amendement 2000).

Wenen met zijn buitenwijken is een van de weinige
Europese hoofdsteden die belangrijke wijnbouw-
gebieden bezitten (620 hectare). Bijna alle Weense
wijn wordt in de lokale herbergen rechtstreeks 
verkocht door de wijnboeren zelf (Heurige of
Heurigen).

De heuvels rondom
Wenen tot in 
het Wienerwald




