
                                          

 

 

Wijnimport 
Divino 

 

  

  Land : Oostenrijk 

Regio : Wagram 

Vinificatie : natuurlijke – 

biologische wijnbouwer 

Druivensoorten :  

Frühroter Veltliner 

Grüner Veltliner 

Riesling 

Chardonnay 

Zweigelt 

 

Bioweingut 
Diwald 
 

 Chagrü 2020 

Frühroter Veltliner 2020 

Grüner Veltliner Gösing 2019 

Luft&Liebe Grüner Veltliner 2019 

Riesling Fuchtentanz 2020 

Zweigelt von Löss 2019 

Luft&Liebe Zweigelt 2018 

 

 



 

  
Martin Diwald  

 
  

Het familiebedrijf Diwald wordt gerekend tot een van 
de pioniers van de Oostenrijkse biologische wijnbouw. 

De Grüner Veltliner is een typische Oostenrijks 
druivenras en is dan ook het meest voorkomende ras. 
Dit heeft uiteraard ook veel te maken met het klimaat 
waar deze druif het erg goed doet. 

Dit familiebedrijf is één van de pioniers van biologische 
wijnbouw in Oostenrijk. Het is gelegen in de regio 
Wagram-Donauland, ongeveer 60 kilometer ten 
noorden van Wenen. Tachtig procent van de 
wijngaarden is gelegen op lössgronden en twintig 
procent op zogenaamde rode “Schotter” (gesteente). 

Martin Diwald wil met deze combinatie de 
wijnliefhebbers die Chardonnay drinken laten 
kennismaken met de Grüner Veltliner. De Grüner 
Veltliner is een typische Oostenrijks druivenras en is 
dan ook het meest voorkomende ras. Dit heeft uiteraard 
ook veel te maken met het klimaat waar deze druif het 
erg goed doet. 

De Chardonnay zorgt voor de rondheid in de wijn en 
geeft de wijn 'body' en de Grüner Veltliner zorgt voor de 
aangename frisse zuren. Een aangename frisse wijn met 
een zachte rondheid en aroma's van lychee en mango. 

Wat de Riesling betreft, Fuchsentanz is een zeer 
kiezelrijke bodem, ietwat hoger gelegen met grote 
temperatuurverschillen tussen dag en nacht. Lagering 
gebeurt op de lies wat de wijn zeer mineraal maakt en 
hem wat body geeft om de fantastische aciditeit te 
ondersteunen. Zeer complex. 

De Zweigelt wordt enorm op fruit gevinifieerd. Kersen, 
jeneverbes enz. Medium body zonder overconcentratie 
en extractie. Drink- en plezierwijn. Mag je bij hetere 
buitentemperaturen zelfs iets koeler. Gelagerd op grote 
houten foeders. 

 

 

 
Hun Grûner Veltliner is een klassevoorbeeld. Hoge 

aciditeit maar zeer mooi verweven in de wijn. Complex 

mineraal en weinig storend sulfiet zoals spijtig genoeg 

bij de meesten van hun collegas. Gelagerd op inox. 

 

             

 


