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Pannobile 2016
Dominique Crombé stelt PANNOBILE voor

`

Gastsprekers zijn Gerhard en Brigitte Pittnauer
Negen wijnbouwers uit Gols in het noorden van Burgenland, Oostenrijk

Pannobile wordt gecommercialiseerd: een kist met de wijn van elke wijnbouwer is in de
handel verkrijgbaar.

De degustatie verloop in trio’s, de wijnen worden blind geproefd. Alle wijnen zijn van het
oogstjaar 2016.

All different, all equal.

BURGENLAND - red
wine region of Austria!
*Blaufränkisch
*Zweigelt
*St. Laurent

All different, all equal.

NEUSIEDLERSEE
*northern part of Burgenland
*Europe’s westernmost steppe lake
*eastern shore until hungarian
border *warm, sandy soils with
some clay and
limestone
*continenatal pannonian an
mediterranean climate
*cool air from the north

HET EERSTE TRIO

All different, all equal.

ANDREAS GSELLMANN
*Founder PANNOBILE Group
Hans Gsellmann
*Born 1985, responsible since
2019
*vineyard area: 19 ha | 2006
*70% red – Blaufränkisch, St.
Laurent
*30% white – Pinot Blanc,
Traminer,
Chardonnay

Véronique Goethals:eerder paarse kleur, een gesloten neus, vlezig, animaal, peper, mooi
rood fruit in de mond, soepele tannine, aanwezig zuur, een mooie aciditeit en een soepele
wijn.

All different, all equal.

JUDITH BECK
*Founder PANNOBILE Group
- Mathias & Christine Beck
*Born 1978, responsible since
2004
*vineyard area: 18 ha | Gols
*biodynamic since 2007
*75% red – Blaufränkisch, St.
Laurent
*25% white – Neuburger,
Chardonnay

Jean De Crits: met weinig evolutie in de kleur en een lichte waterrand, geurt naar een natte
pels, een animale toets in het glas die redelijk aanwezig blijft na walsen, gemaakt met
finesse en rondeur, een stevige body.

All different, all equal.

PAUL ACHS
*Founder PANNOBILE Group
*Born 1969
*vineyard area: 25 ha | Gols
*biodynamic since 2006
*80% red – Blaufränkisch
*20% white - Chardonnay

Germain Lanneau: de geur is fruitig, gezonde rijpe druiven, de smaak verraadt veel fruit, een
fijne afdronk, goede verhouding tannine en zuur, een aangename wijn om te ontdekken.

HET TWEEDE TRIO

All different, all equal.

GERNOT LEITNER
*Founder PANNOBILE Group
Mathias Leitner
*Born 1974, responsible since
2011
*vineyard area: 11 ha | Gols
*organic since 2019
*80% red – Zweigelt, Blaufränkisch
*20% white – Pinot Blanc, Riesling

Gemma, medewerkster van Dominique: een diep kersenrode kleur, licht gekleurde rand,
wat animaals in de geur, iets lactisch, kruidigheid, witte peper. Groene kruiden, rijpe cassis
en pruimen aanwezig, met veel minerale invloeden, een zachte aanzet met mooi aanwezig
zuur, vanille en vers eikenhout, een goede lange afdronk.

All different, all equal.

MARTIN, ANDREAS,
ANITA&HANS NITTNAUS
*Founder PANNOBILE Group
*vineyard area: 42 ha | Gols
*biodynamic since 2013
*90% red – Blaufränkisch
*10% white – Chardonnay

Jos Daenekindt: mooie paarse kleur, intens en mooi tranend en een lichte waterrand, de
geur is immobiel al kruidig, zwarte peper en donker fruit, bramen en kersen, zeer
aangenaam en mond vullend in de start en mooi zuur, mooie fijne fluwelen tannine,
evenwichtig in de mond, het fruit blijft prachtig aanwezig in de afdronk. Een wijn met een
grote toekomst.

All different, all equal.

GERNOT HEINRICH
*Founder PANNOBILE Group
*Born 1964, owner
*vineyard area: 100 ha| Gols,
Leithaberg
*biodynamic since 2006
*85% red – Blaufränkisch; Pinot Noir
*15% white – Pinot Blanc,
Chardonnay

Lieve Christleven: mooie tranen, de geur is dierlijk, wat zwavel en wat stalgeur, geurt naar
turf en zwarte peper, zacht en versmolten tannine en zuur in de mond, de afdronk is zacht
warm.

HET DERDE TRIO

,

All different, all equal.

BRIGITTE & GERHARD
PITTNAUER
*@PANNOBILE Group since 1998
*Born 1965, owner
*vineyard area: 18 ha | Gols,
*biodynamic since 2006
*80% red – St. Laurent,
Blaufränkisch
*20% white – field blends

Geert Huysentruyt: De kleur is minder krachtig dan de vorige wijnen, transparant met enige
evolutie, granaatrood met paarse reflectie. De viscositeit is prachtig.
In de neus een beetje gesloten met een mengeling van verschillende bessen (framboos,
braambes, bosbes) en kers en pruim. Er is een dierlijke ruggengraat.
De aroma's hebben wat tijd nodig en dat is interessant: het eindigt complex ... zeer pittig,
mineraal, hints van chocolade, mokka, koffie met een zeste van sinaasappel.
De afdronk is prachtig.
Tot slot: dit is een wijn die je al het plezier geeft: in het oog, in de neus, in de mond. Ik weet
het niet zeker of het Pittnauer is, maar ik hoop het!

All different, all equal.

CLAUS PREISINGER
*@PANNOBILE Group since 2004
*Born 1980, owner
*vineyard area: 22 ha | Gols,
Leithaberg
*biodynamic since 2006
*90% red – Blaufränkisch, Pinot
Noir
*10% white –Pinot Blanc

Jos Leplae: een kleine waterrand en een paarse kleur, de tranen zijn licht en gekleurd, de
geur is mineraal met een vegetale kruidigheid, die evolueert naar zwarte peper en gedroogd
gras, soepele tannine in de mond en een goede aciditeit met een mooie en lange afdronk.

All different, all equal.

RENNER&rennersistas
*Helmuth = Co-Founder PANNOBILE
Group
*Stefanie&Susanne responsible since
2018
*Georg joined in 2020
*vineyard area: 12 ha | Gols
*biodynamic since 2012
*60% red – Blaufränkisch, Zweigelt
*40% white – Pinot Blanc

Jeroom Debaere:
noteerde ik een nog paars voorkomen op de rand, een schitterende spiegel tegen de
robijnrode intense kleur. Ook gecorseerd tranenverkeer in het glas.
Al in de immobiele fase een zeer open neus met rood fruit, wat animaal en goede
aciditeit met zuurtoetsen van jeneverbes. Na het opwalsen evolueerde het rood fruit
naar eerder zwartfruitgeuren van vlierbes en cassis. Verrassend in de mond was de

leuke overgang van het licht crispy naar zachte afdronk weliswaar van gemiddelde
duurtijd.
Een algemene vaststelling mocht ik niet ontwijken...ondanks de zeer gecontroleerde
alcoholgehaltes ( max 13.5%) doorheen de ganse avond waren alle wijnen zeer viscoos
wat volgens mij enkel kan door de speciale manier van extractie van het sap .

Verslag van Luc Van der Straeten
Foto’s van Inez Vandenbroucke en LVDS, met dankbaar gebruik van de power point
van Gerhard Nittnauer

