
V O O R V E R K O O P
Beste wijnliefhebbers,

Op de volgende pagina’s presenteren wij u graag onze wijnen. Wij nemen u mee in onze 
filosofie die gewijd is aan het unieke terroir dat Alto Adige ons gegeven heeft. Elke wijn is een 
unieke uitdrukking van de bodem, het klimaat en de omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat 
de kwaliteit van de wijn in de wijngaard tot stand komt. Dit vereist onvoorwaardelijke inzet 

waarbij rekening wordt gehouden met de uniekheid van elke wijngaard. Met in totaal 60 hectare 
wijngaarden, waaronder de twee topwijngaarden Vigna Castel Ringberg in Caldaro en Vigna 
Kastelaz in Tramin, hebben al onze wijnen karakter, elegantie en een grote persoonlijkheid. 

We nodigen u met deze voorverkoop graag uit om ons beter te leren kennen.

Met vriendelijke groeten,
Elena, Julia en Karoline Walch 

Door de hedendaagse Italiaanse aanduiding ‘Vigna’ 
voor single vineyard-wijnen, verenigen heden en 
verleden zich. Dankzij Elena’s vooruitziende blik, 
bezit ze al jaren Vigna Kastelaz en Vigna Castel 

Ringberg, twee top wijngaarden waarvan unieke 
Alto Adige wijnen geproduceerd worden. 

VIGNA 'KASTELAZ'
De single vineyard Kastelaz bepaalt het wijnlandschap rondom het dorpje 
Tramin. Met een indrukwekkende helling van 63 graden en een zeldzame, 
volledig zuidelijke oriëntatie, ligt deze wijngaard tussen 330-380m hoogte 
op een bodem van kalksteen, zand, graniet en porfier. De warmte van de 
zon en de verkoeling van de wind die op deze hoogtes waait, zorgen ervoor 
dat het karakter van Alto Adige perfect naar voren komt in de wijnen: 
Alpien met een mediterrane ondertoon. 

Als naam gevende locatie voor de gewürztraminer (‘pittige druif van Tra-
min’), is het dorp al eeuwenlang nauw verbonden met wijnbouw. Bisschop 
Friedrich von Wanger stichtte op deze heuvel rond 1214 een wijnkelder ge-
naamd ‘Castellacio’. Door de eeuwen heen verbasterde dit tot de moderne 
naam ‘Kastelaz’ waarnaar de Vigna genoemd is.   

VIGNA ‘CASTEL RINGBERG’
Met 20 hectare is Vigna Castel Ringberg misschien wel de grootste aan-
eengesloten wijngaard van Alto Adige. De wijngaard is vernoemd naar het 
renaissancekasteel dat in 1620 is gebouwd door de Habsburgers bij de 
Kalterer See. Vigna Castel Ringberg is een monopole van Elena Walch die 
veel bekroonde, mineraal-gedreven wijnen voortbrengt. 

De wijngaard ligt op verschillende hoogtes tussen 330-400m en heeft varië-
rende bodems. De bodems van de hoogste plekken in de wijngaard bestaan 
uit 30.000 jaar oud glaciaal grind van de rivier de Adige, in combinatie met 
kalksteen en een morene ondergrond. De warme wind de ‘Ora’, die vanuit 
het zuiden waait, draagt bij aan het evenwichtige, elegante karakter van de 
wijnen die afkomstig zijn uit Vigna Castel Ringberg.

ALTO ADIGE: 
WAAR HET NOORDEN EN HET ZUIDEN SAMENKOMEN 
Alto Adige is een van de kleinste wijnbouwgebieden van Italië. Toch is het, 
dankzij zijn geografische ligging, ook een van de meest veelzijdige. De 
regio staat voor authentieke wijnen met een eigen karakter. In het noorden 
wordt het gebied door de Alpen beschermd tegen koude luchtmassa’s, ter-
wijl warme, vochtige luchtstromen vanaf het Gardameer en de Middelland-
se Zee hun weg vinden naar de regio. Dit zorgt voor unieke Alpiene wijnen 
met een warme, mediterrane ondertoon. 

In de wijngaarden floreren ongeveer twintig verschillende druivenrassen. 
Denk aan pinot grigio, gewürztraminer en chardonnay, maar ook van 
pinot noir en de inheemse lagrein wordt zeer succesvol wijn gemaakt. Het 
meest unieke aan het gebied? Dat 98% van de wijnproductie van DOC-kwa-
liteit is. Nergens anders in Italië vind je dermate wijnen van zo’n goede 
kwaliteit. 

ELENA WALCH
Elena Walch stond aan het hoofd van de kwaliteitsrevolutie die Alto Adige 
de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. Haar naam is synoniem gewor-
den voor de prachtige Alpiene wijnen die Alto Adige voortbrengt. De wijnen 
van Elena Walch hebben karakter, elegantie en een grote persoonlijkheid.
In de jaren 80 bouwde ze haar bekende wijnhuis in Tramin rondom het ‘ter-
roir’-concept, waarmee ze haar tijd ver vooruit was. Door de wijngaard in te 
delen in single vineyards, kon ze het terroir laten spreken in de wijn – een 
ongehoord idee dertig jaar geleden!

De terroir-traditie heeft Elena inmiddels overgedragen aan haar doch-
ters Julia en Karoline. Sinds 2015 runnen zij samen met hun moeder het 
familiebedrijf waarmee ze internationaal veel succes oogsten. Met de 
komst van de nieuwe generatie blijft de visie van het wijnhuis ongewijzigd: 
‘vooruitgang boeken zonder het respect voor traditie te verliezen’. En met 
vooruitgang zit het zeker goed. Zo kocht de familie in het kader van kli-
maatopwarming een aantal jaren geleden wijngaarden aan op grote hoogte 
(>600m) zodat ze de optimale condities voor hun hoogstaande pinot bianco 
kunnen behouden. Andere, onontdekte gebieden zullen zeker volgen en ook 
de eerste mousserende Trentodoc is al onderweg.



KERMESSE
De Cuvée Kermesse is het ‘rode broertje’ 

van Elena Walch’s iconische wijn 
‘Beyond the Clouds’. Kermesse is een 
selectie van de beste druiven van het 

oogstjaar, grotendeels samen verwerkt 
tot een zeer complexe cuvée met een 

groot bewaarpotentieel. De wijn rijpt 18 
maanden op barriques van vrijwel geheel 

nieuw Frans eikenhout. Daarna volgen 
nog enkele maanden op fles voordat de 
wijn het domein verlaat. De Kermesse-

blend valt op door zijn krachtige, intense 
paarsrode kleur met een complex 

bouquet: kruidig met lichte, rokerige 
tabakstonen, wat peper en chocolade, 

fruitig met rode bes, wilde bes en 
gedroogde vijg. Krachtige wijn maar toch 

zeer elegant met een lange afdronk. 

Grande Cuvée
PINOT NERO LUDWIG

Pinot nero wordt al eeuwenlang verbouwd 
in Alto Adige. Het is dus niet voor niets 

dat de beste pinot noirs van Italië uit het 
alpiene klimaat van Alto Adige komen. 

Van de Pinot Nero Ludwig worden slechts 
10.000 flessen per jaar gemaakt waarbij de 
druiven, afkomstig van oude wijnstokken, 

een zeer strenge selectie ondergaan. 
Daarna vergisten ze gedeeltelijk in 

grote Sloveense eikenhouten vaten en 
gedeeltelijk in RVS-tanks. Vervolgens 
wordt de wijn geblend en rijpt hij nog 

eens 12 maanden op Franse eikenhouten 
vaten. Het is een zeer complexe wijn met 

frisse fruittonen van kers en rode bes 
in combinatie met een kruidige hint van 
peper en geroosterde noten. In de mond 
is het een krachtige wijn met pakkende 
tannines, elegante frisheid en een zeer 

lange afdronk. De Ludwig is een prachtige 
begeleider van voorgerechten of lichte 

hoofdgerechten zoals gevogelte.

Favorites Single Vineyard
VIGNA CASTEL RINGBERG

Single Vineyard
VIGNA KASTELAZ

High Altitude
KRISTALLBERG

SAUVIGNON BLANC
Sauvignon blanc voelt zich 
thuis op grote hoogte en dit 
exemplaar is dan ook een 
prachtig voorbeeld van de 
elegante wijnen die Vigna 

Castel Ringberg voortbrengt. 
De wijn is levendig en 

aromatisch met florale 
tonen van vlierbloesem en 
bergkruiden, een hint van 

kruisbessen en een alpiene 
frisheid. Doordat een deel 
(15%) van de wijn rijpt op 
barrique, is het een zeer 
complexe maar verfijnde 

wijn. Combineer hem met 
zeevruchten, vis, pasta of 

groentegerechten.

CHARDONNAY RISERVA
Deze single vineyard 

chardonnay vergist op Franse 
eikenhouten barriques 

waarbij een gedeeltelijke 
malolactische omzetting 

plaatsvindt. Vervolgens rijpt 
de wijn nog 10 maanden op 

zijn gistcellen met toepassing 
van bâttonage. Hierdoor is 
het een complexe wijn met 
een verscheidenheid aan 

aroma’s van exotisch fruit, 
waaronder papaja, kruidigheid 
met geroosterde amandelen, 

een hint van paardenbloem en 
honing. Het is een frisse en 

sappige wijn met een romige 
body. Serveer deze wijn bij 
wit vlees, gerookte zalm of 

gerechten met paddenstoelen.

LAGREIN RISERVA
In 1970 was het druivenras 
lagrein bijna uitgestorven 
maar gelukkig werd dit 

inheemse druivenras van een 
stille dood gered. Het is een 

prachtige druif die smaken van 
cranberry, aalbes, chocolade 

en zoete kers geeft. De Lagrein 
Riserva rijpt 20 maanden op 
nieuwe Franse eikenhouten 
barriques waardoor hij zeer 
complex is en fluweelzachte 
tannines heeft. Het minerale 

karakter van de wijn zorgt 
ervoor dat het de perfecte 

begeleider is van wild, 
bijvoorbeeld hertenvlees, rood 

vlees of zachte kazen.

GEWÜRZTRAMINER
Met zijn geur van 

rozenblaadjes, kruidnagel, 
lychees en ander tropisch 
fruit is de gewürztraminer 

een zeer interessante druif. 
Gewürztraminer is vernoemd 
naar het dorpje Tramin en kan 
dus met recht een inheemse 
druif van Alto Adige worden 

genoemd. De Gewürztraminer 
Vigna Kastelaz is zeer rijk, 

complex en elegant met een 
mooie zuurgraad en een 

mineralige afdronk. Een wijn 
met finesse en karakter! Het 

is de perfecte begeleider 
van schaaldieren, krab en 

kreeft, Aziatische gerechten of 
blauwschimmelkaas.

MERLOT RISERVA
De Merlot Riserva Vigna 

Kastelaz rijpt 18 maanden op 
Franse eikenhouten barriques 
die vrijwel allemaal nieuw zijn. 

Vervolgens rijpt de wijn nog 
ongeveer 8 maanden op fles 

voordat hij het wijnhuis verlaat. 
Het is een zeer complexe wijn 

met fruitige tonen van zure 
kers, pruim, hints van karamel 
en fijne geroosterde aroma’s. 
De tannines zijn fluweelzacht 
en een zachte, ronde textuur 

maakt het geheel perfect 
af. Goede begeleider van de 
meeste vleesgerechten, wild 

en hertenvlees of oude kazen.

PINOT BIANCO
In het kader van de klimaat-

opwarming kocht Elena Walch 
een aantal jaren geleden 

verschillende wijngaarden 
aan op grote hoogte (>600m). 

Hier verbouwt zij onder de 
ideale omstandigheden een 
frisse en mineralige pinot 
bianco. De wijn heeft een 

mooie mineraliteit, is strogeel 
van kleur en heeft aroma’s 
van verse peer, witte perzik, 
walnoot en verse kruiden. 

Zeer elegante en sappige wijn 
met mooie zuren. Heerlijk om 

te combineren met stevige 
voorgerechten, wit vlees, 
gevogelte of verse kaas.

100% sauvignon

12 - 14 °C

3 - 5 jaar

100% chardonnay

12 - 14 °C

10 - 12 jaar

100% lagrein

16 - 18 °C

15 - 18 jaar

100% gewürztraminer

11 - 13 °C

3 - 8 jaar

100% merlot

16 - 18 °C

15 - 18 jaar

100% pinot bianco

13 - 15 °C

3 - 6 jaar

100% pinot nero

16 - 18 °C

8 - 15 jaar

merlot, lagrein, cabernet 
sauvignon, petit verdot, 
syrah

16 - 18 °C

15 - 20 jaar


