
LETH 

Fels amWagram 

 

60km ten westen van Wenen 

 

Franz Leth was in 1990  van vorige eeuw  als 'een missionaris op zending' een eerste keer te gast in 

de commanderij voor het bekend maken van de 'nieuwe' Oostenrijkse wijn en hij is blij om hier terug 

te zijn, fier als hij is  om te bewijzen wat er van het Weingut Familie Leth geworden is. 

 

Ondertussen is zijn zoon Franz al tien jaar als wijnmaker bezig, die vormt de derde generatie 

wijnbouwers, na zijn grootvader Franz, en zijn vader Franz, de spreker vanavond.

  

van links naar rechts: voorzitter Geert Huysentruyt, Franz Leth en Peter Tratsaert van Rabotvins 

Het wijnbedrijf Leth stelt vanavond 10 wijnen voor: 6 witte en 4 rode. In Oostenrijk wordt 80% witte 

wijn geproduceerd  en 20% rode. Amper 1% van de wereldproductie is Oostenrijks. Leth  voert 35% 

van de productie uit en België is de vijfde grootste klant.  



De voornaamste terroir is löss. Wagram is het mekka van de 

lösswijngaarden, ideaal voor finesserijke grüner veltliners.  

Leth  is gelegen in Wagram, een bekend wijngebied in het noordoosten van Oostenrijk.  De 

ondergrond bestaat uit “löss“ lagen van klei, zand en kalk op een rotsachtige ondergrond, zodat de 

wortels van de wijnstokken, water en mineralen moeten gaan zoeken op grote diepte wat de 

kwaliteit van de druiven ten goede komt.  Irrigatie en meststoffen zijn niet nodig.  De vruchtbare löss, 

het gevarieerde microklimaat (warm overdag en fris 's nachts) en de optimale zuidelijke oriëntatie 

van de Wagram zorgen voor grote, onderscheidende terroir wijnen.  

 

 

Ondertussen heeft de derde generatie van de familie Leth het heft in handen.  Dat is nog niet echt 

lang, maar lang genoeg om één van de belangrijkste wijnmakers in de regio te zijn.  

Te vermelden is ook nog dat Weingut Leth in « Hugh Johnson’s Wijngids » en in « Larousse Wijn 

Encyclopedie » geciteerd wordt als één van de betere producenten van de streek. 

 

 

Hét paradepaardje van deze streek is de grüner veltliner die zich hier in al zijn fruitige charme 

presenteert.  De roter veltliner, eveneens een witte druivensoort vind je bijna uitsluitend in deze 

regio. Maar ook in de rode rassen heeft Leth een stevige reputatie. De St-Laurent wijn heeft al 

menige liefhebber  verrast. Een absolute topper en prijs-kwaliteitswijn.  

 

Weingut Leth is een echt familiebedrijf dat we terugvinden in Fels am Wagram, het vroegere 

Donauland. Met Franz en Erich Leth en de zoon van Franz heeft nu de generatie het roer in handen. 

Opvolging is reeds verzekerd want zoon Franz Jr. is al tien jaar als  de wijnmaker in de voetsporen van 

zijn vader en oom  getreden. Het domein is dus  een nog vrij jong bedrijf dat werd opgericht in de 

jaren ’60. 

De diverse Wagramwijngaarden die Weingut Leth bewerkt zijn alle massieve vruchtbare lössbodems 



die naar het zuiden geörienteerd zijn. Wijnbouw en natuur zijn er één en gaan hand in hand. Het 

gebied is de thuishaven voor diverse fauna en flora. Deze diversiteit is één van de geheimen achter 

de successen van de wijnbouw in Wagram. Logisch ook dat Franz Leth de grootste zorg en respect 

draagt voor het behoud van wat de natuur de omgeving te bieden heeft. 

Het klimaat is uiterst gunstig door de extreme verschillen tussen dag en nacht. Overdag krijgt de 

omgeving warme lucht toevoer die beïnvloed wordt door de pannomische luchttoevoer uit het 

oosten, terwijl de noordenwinden uit het Waldviertel ’s avonds voor een koude luchtstroom zorgen. 

Ideaal om de druiven naar een optimale rijpheid te brengen. 

De bodem bestaat uit tot 20 meter diepe lagen van leem, zand, kalk en löss die rijk zijn aan mineralen 

en die het water goed kunnen bijhouden. Geen nood dus aan irrigatie en het verrijken van de bodem 

met minerale meststoffen.  De zuidelijke of zuidoostelijke oriëntatie zorgt voor de ideale opvang van 

het aantal zonne-uren. 

Weingut Leth maakt alle type van wijnen, van eenvoudige instapwijnen tot hun rijke ‘reserves’. De 

wijngaarden staan aangeplant met uiteraard grüner veltliner maar ook met roter veltliner, riesling, 

chardonnay, sauvignon blanc, weissburgunder, müller-thurgau, pinot noir, zweigelt, st-laurent en 

cabernet sauvignon. 

Zij hebben voor rode wijn 7ha zweigelt, 2ha pinot noir en 1ha st.-laurent. 

 

 

Roter Veltliner, Scheiben, 2015 12,5vol% (€7,12 ex btw)  

Roter veltliner is een witte druif, niet verwant met de grüner veltliner . Zeer zeldzame wijnstok. Het 

sap zweemt naar  oranje of koperkleur.  De wijngaarden Scheiben bevat stokken  van 40 jaar oud. De 

opbrengst roter  is beperkt. 



"Heel licht van kleur met een groene schijn, ruikt naar ananas met een lactische romige indruk,  in de 

mond witte kersen, de afdronk geeft een fijn zuurtje." Dieter Vanderlinden 

Grüner Veltliner 2015 klassik 12,5vol% (€6,94 ex btw) 

"schitterend voorkomen met aroma's van appel, citrus en meloen, met peper en mineralen, minder 

zuur als de vorige wijn, gekarameliseerde ananas, mooi te combineren met sushi of een hapje met 

geitenkaas" Hans Tack 

 

Grüner Veltliner Scheiben 2014, 13vol% (€11,03ex btw) 

Een veltliner van de oudste wijnstokken, heeft volgens de spreker veel kracht en elegantie met groot 

bewaarpotentieel. Door de strenge selectie is de opbrengst beperkt tot 30hl/ha. De oogst gebeurt 

pas in oktober. 

"Lichtgele kleur, redelijke viscositeit, licht schitterend, immobiel nogal gesloten, na walsen rijpe 

appels en ananas, evenwicht tussen zoet en zuur, lange persistentie, past bij eekhoorntjesbrood of 

wilde paddenstoelen, zal waarschijnlijk na wat tijd op de fles nog rijpen." Jos Daenekindt 

Riesling Wagramterrassen 2014, 13vol% (€10,89 ex btw) 

De wagramterrassen hebben een uitstekend terroir voor riesling: kiezel, ijzerhoudende aarde die een 

uitstekende bodem zijn voor minerale riesling en veltliner. De oogst gebeurt midden november. Het 

klimaat wordt nauwlettend in het oog gehouden, anders krijgen we 'eiswein'. 

"Mooie lichte strogele kleur met een mooie spiegel en licht waterige rand, met een petrolgeurtje dat 

na walsen verdwijnt voor diepe minerale  impressies, mooi zuur op de tong, na opwarmen in het glas 

meer aroma's met veel mineraliteit en mooi zuur, een geconcentreerde riesling." Jo Noppe 

 

Chardonnay Floss 2014, 13,5vol%(€11,05 ex btw) 

Oostenrijk heeft het perfect klimaat voor de chardonnaydruif: ligt op de zelfde breedtegraad als 

Bourgondië,  een lichte kalkbodem. De wijngaarden Floss zijn gericht naar het oosten en vangen goed 

de morgenzon op, ideaal voor de vroegrijpende chardonnay. De chardonnay krijgt een malolactische 

gisting, gaat op eiken vaten voor 1 jaar, deze wijn wordt zeer geapprecieerd op de Belgische markt. 

"Intens strogele kleur, een mooie schittering, opvallend is het rijp fruit in de neus, overrijpe appels, 

licht kruidig en een minerale toets, een fruitige aanzet in de mond ondersteund met zeer aangenaam 

zuur, krachtig en toch elegant, gemakkelijk toegankelijke chardonnay." Johan Vandamme 

 

Pinot Noir 2013, reserve, (11,47 ex btw) 14vol% 

 De wijngaard voor deze wijn is 3 ha groot  

( met ongeveer 3500 stokken / ha ) met een bodemstructuur van löss ( = door de wind gevormde 

afzetting waarvan het overgrote deel van de korrels klein is , rijk aan kalk (35 %). 

Die van 100 % pinot noir-gemaakte wijn is afkomstig van wijnstokken die gemiddeld 15 jaar oud zijn 

en de gemiddelde productie bedraagt 35 hl/ha. Herbiciden worden al 25 jaar niet meer gebruikt. 



De pluk gebeurt manueel en enkel de beste druiven worden gebruikt voor de topwijnen. 

De gisting gebeurt in inox-tanks met schilcontact, waarna de wijn nog 4 tot 5 weken bij de most blijft. 

Na het persen volgt de malolactaatgisting en vervolgens rijpt de wijn gedurende 24 maand in Franse 

eiken vaten ( 30 % nieuw en 70 % twee- en driemaal gebruikte vaten). Er is geen filtering voor het 

bottelen. Deze wijn is geoogst midden oktober. 

 

"Doorschijnend rood met een lichte evolutie, schitterend en met een redelijke viscositeit, immobiel 

ontdekken we de typische pinot noir-neus, verder vrij complex met aardbei, honing en een kleine 

houttoets,een zachte aanzet in de mond met versmolten tannine ,vrij evenwichtig met zuur-zoet en 

finaal een bittertje in de afdronk, een elegante wijn." Jos Leplae 

 

Blauer Zweigelt Tregrande reserve 2015  , 14vol%  (€9,49) 

Blauer zweigelt is een kruising. In 1922 slaagde professor Fritz Zweigelt uit de wijnschool 

Klosterneuburg er in deze druif te ontwikkelen als een kruising tussen een Blaufränkische - en een 

St.- Laurent druif. Blauer Zweigelt is de meest aangeplante rode wijnstok in Oostenrijk. 

Tregrande: van drie beste wijngaarden van huis Leth 

"Mooie kersenrode kleur met  licht paarse inslag, normale intensiteit, lichte rokerige toets met wat 

donker fruit op de achtergrond, daarna zachte kruidigheid met wat kruidnagel, in de mond lichte 

tannine, normale rondeur en een evenwichtige wijn met de charme van fruit en kruidigheid, met 

indruk van de houtlagering. Dat bevalt de proevers aan de tafel enorm." Dominique Crombé 

 

Gigama  Blauer Zweigelt grande reserve 2013, 14vol% (€20,60 ex btw)   

De absolute topwijn van Leth, wordt alleen in de beste jaren gemaakt. 

Gigama: gigantisch aromatisch. 

Meest bijzonder is dat er geen persing aan te pas komt, vier weken schilcontact,  alleen de lekwijn 

wordt gebruikt voor de rijping gedurende 24maanden in Franse eiken vaten (waarvan de helft nieuwe). 

Geen filtering vooraleer de botteling plaatsvindt. Intense geur met impressies van rhum, kruiden, 

bosbes en kers, een mooi evenwicht tussen zoete en geroosterde toetsen; krachtige maar perfect rijpe 

en zachte tannine in de mond en een zeer lange afdronk, bewaarpotentieel van minstens 10 jaar. 

" Heel donkere wijn met een jeugdig voorkomen, kersen en zwarte bessen, in de mond hetzelfde 

fruit ondersteund door een tabaktoets,  een evenwichtige aanzet met versmolten tannine, de 

afdronk is lang." Franz Lenz 

 



De proeverij wordt besloten met twee verrassingen: 

 

Franz Leth komt voor de  dag met twee jeroboams (vijf liter) die blind in het glas komen. 

 



Wij wisten dat we de wijn al in een jongere versie proefden, maar ...  over de jaargang werd niets 

gemeld. Toch werden de commentatoren soms op het verkeerde been gezet. De wijnmaker wil 

bewijzen dat het huis Leth wijn maakt die kan ouder worden. 

 

Gigama Scheiben reserve, jeroboam 2007 

"Karmijnrood, lichte kruidigheid in de neus, middellange tannine, lange afdronk, maar de druif vind  

ik niet." Germain Lanneau 

Grüner Veltliner Scheiben, jeroboam 2007 : van de oudste wijnstokken (60 jaar oud). 

"Als apotheose : intens gele wijn, de  mooiste kleur in wit  van vanavond. In de neus dachten we 

eerst aan riesling, maar weldra evolueerde de mening aan  tafel naar grüner veltliner, ananas in de 

neus, evenwichtig zuur- zoet. Wij denken 2009.  " Christophe Seyns 

Jean De Crits besluit de avond: " de wederopstanding van de Oostenrijkse wijn is een feit, wij wisten 

dit al lang, de wijnmarkt reageert hier zeer positief. Maar vanavond krijgen wij een ultieme 

bevestiging met de prachtige producten van Weingut Leth, proficiat!" 

verslag: Luc Van der Straeten 

foto's Chris Flament 



wijnmeester Chris 

bij zijn 'zware' taak.



 



 


