
Wijnhuis
Waar een goede samenwerking al niet toe kan leiden! Drie coöperaties bundelden tussen 1968 en 1971 

hun krachten en vormden samen de ‘WG Weinbiet Mußbach-Gimmeldingen’. De coöperatie (in totaal 

zo’n 200 wijnboeren met 150 hectare wijngaarden) is vernoemd naar de 554 meter hoge berg die de 

akkerbouw van stormen en hagelbuien beschermt. De coöperatie besloot destijds om gebruik te maken 

van verschillende beschikbare gebouwen in de regio: zo zijn de druivencollectie en wijnopslagfaciliteiten 

elders gesitueerd dan de botteling en de verkoop. Uniek is echter dat alle locaties met elkaar zijn 

verbonden door een ondergronds pijpleidingsysteem.  Onder de naam Edition Philipp Baßler produceert 

Weinbiet zijn high-end wijnen gemaakt van druiven afkomstig van oude wijnstokken en uit de beste 

wijngaarden. De druiven worden geteeld door geselecteerde telers welke een maximale opbrengst van 

60 l/ha hanteren. WGZ Weinbiet behoort tot de top van Duitse wijnmakers en staan op de 80ste plaats 

in de ranking van alle Duitse wijnproducenten. 

Wijnbeschrijving
De Riesling druif heeft een 500 jaar oude traditie van teelt en is daarmee één van de beroemdste en 

belangrijkste druivenrassen in Duitsland. Zijn uitstekende kwaliteit komt tot uiting in zijn diversiteit. 

Deze Riesling geeft frisse zuren en aroma’s van citrus en appel, daarbij ondersteund door evenwichtige 

mineraliteit. Toch onderscheidt deze wijn zich van de klassieke Rieslings. In de afwerking inspireert 

hij Riesling-liefhebbers met een rijke romige structuur die lang zal aanhouden in de mond met een  

verrassend frisse afdronk. Door de wijn gedeeltelijk op te voeden in houten voeders geeft het deze 

Riesling bewaarpotentieel. Een expressieve Riesling met veel body en karakter voor uw speciale 

momenten!  

Wijn-Spijscombinatie
Ideale begeleider van de zomerse keuken, visgerechten en gegrilde groenteschotels.

Weinbiet, Ed. Philipp Bassler Riesling, Mussbacher Eselshaut

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Qualitätswein Bestimmter 
Anbaugebiete

Riesling

Gedeeltelijke houtrijping

Pfalz

12 graden

Duitsland

13,50%

2 tot 4 jaar

6 flessen


