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 WEINGUT KÖBELIN - SPÄTBURGUNDER - LÖSSWAND ★ ★ ★ SELEKTIONSWEINE - 
BARRIQUEFASS - 2020 
Duitsland - Baden 

 
Arndt Köbelin is een ervaren wijnmaker, die al sinds zijn zestiende in wijnkelders van bekende 
wijnbouwers te vinden is. In 2005 nam hij samen met zijn vrouw het wijnbedrijf van zijn ouders over 
en bouwde een eigen wijnmakerij aan de voet van de Eichstetter-wijngaarden. De wijngaarden van 
Weingut Köbelin liggen in het zonnigste deel van Duitsland op het meest oostelijke deel van de 
Kaiserstuhl. Op een hoogte van ongeveer 200 tot 350 meter boven zeeniveau. De belangrijkste 
druivenrassen zijn Spätburgunder, Grauburgunder en Weissburgunder. Ze werken zoveel mogelijk 
natuurlijk en duurzaam. Kaiserstuhl is een subgebied van Baden, de meest zuidelijke wijnregio van 
Duitsland. Het is één van de warmste gebieden met een bijna Mediterraan klimaat: warme zomers 
en milde winters.  
 
Wijnstijl: volle rode wijn met verfijnde tannines  

Druivensoort: spätburgunder 

Voorkomen: robijnrood van kleur met heldere schittering 

Geur & 
smaak: 

de 3 sterren selectie Pinot Noir van Arndt Köbelin schittert in het glas met een fijn 
en ongelooflijk helder Pinot Noir fruit. Typisch, donker bosbessenfruit met een hint 
van cassis en tabak, deze laatste indruk is het gevolg van de rijping in Franse eiken 
vaten die meerdere malen zijn gebruikt. Het hout wordt discreet gehouden, het 
fruit en de houtaroma's moeten altijd in harmonie zijn. Fijne kruidige tannine, 
goede zuren, discrete peperige tonen, zeer goede lengte met een duidelijke 
finish.... Zal erg leuk zijn bij gestoofde gerechten en zal zeker goed ouderen. 
 

Gastronomie: ideale begeleider van gerechten met rood vlees, varkensvlees, wild zoals fazant of 
patrijs, maar ook wilde eend komt uitstekend tot zijn recht bij deze wijn. Decanteer 
de wijn en serveer hem op een temperatuur van 15 tot 16 graden. Deze wijn heeft 
zéér veel potentieel naar veroudering. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 


