
Zwavelarme en zwavelvrije wijnen  van enkele domeinen 

 

Weingut Peter Veyder-Malberg te Spitz an der Donau 
 

De Magiër uit de Wachau! Peter is afkomstig uit Salzburg en startte zijn eigen domein in Spitz 

op in 2008. Hij kocht oude percelen op topliggingen met 

oude wijnstokken op. De leeftijd van de wijnstokken ligt 

tussen de 30 en 70 jaar. Op het domein werkt men 

volledig gecertificeerd ‘Biodynamisch’. De ‘lagenweine’ zijn 

volledig manueel bewerkt zonder enige tussenkomst van 

een tractor. Deze staan gekenmerkt door het 

schouderlabel “handarbeit” op de fles.  

 

De oude terrassenmuren bouwt hij terug manueel op 

volgens de oude manier. Traditie draagt hij hoog in het 

vaandel. Alle wijnen hebben een ongekende zuiverheid, 

frisheid en zijn nooit zwaar of hoog in alcohol. Hij is 

tevens geen voorstander voor oogst met edele rotting, 

iets waar Franz Hirtzberger gekend voor is. Als je bij 

Peter half oktober voorbijstapt om hem bezig te zien bij 

het oogsten, dan is de kans groot dat je al te laat bent. 

Waar vele domeinen pas starten half oktober, is bij hem 

alles al binnen. Alle wijnen worden spontaan vergist en 

krijgen een neutrale vatlagering die praktisch niet 

waarneembaar is. Voordat hij zijn eigen domein had, reisde Peter zowat de ganse wereld rond om 

ervaring op te doen waarna hij terecht kwam in Weinviertel bij Graff Hardeg. Hier maakte hij 

gedurende 14 jaren alle wijnen en schakelde hij dit domein volledig om naar de Biodynamie. 

Binnen Wachau is Peter tevens geen volgeling van Vinea Wachau, de groepering die bekend staat 

voor hun classificatie in Steinfeder, Federspiel en Smaragd. Op deze manier weet hij zich te 

onderscheiden van de rest. Zijn wijnen zijn een machtige weerspiegeling van de super bodems die 

hij in bezit heeft en die gemaakt zijn op het scherpst van de snede. 

 

Weingut Claus Preisinger – Gols 

 
Een korte omschrijving van Claus: Low-

profile, No-Nonsense en toch, ongelooflijk 

precies... Claus zijn cuverie is, net als 

Nittnaus, gelegen in Gols, het centrum van 

de Pannobile producenten. Ook Claus is lid 

van deze associatie, al zijn zijn wijnen toch 

van een totaal andere stijl. Waar Nittnaus 

reeds wijnen produceert die zeer 

genietbaar zijn in hun jeugd, heeft Claus 

het vooral voor structuur en maakt hij 

wijnen die de tand des tijds zullen 

doorstaan. Hiernaast doet hij 



experimenten met amforen en werkt hij zeer natuurlijk in de wijngaard door bijvoorbeeld een 

infusie van kamille te gebruiken om de wijngaarden te ontstressen. Voor een prille dertiger een 

heuse ontdekking… 

 

 

Domaine Matassa – Calce 

 
Het domein werd opgericht in 2002 door Thomas Lubbe, Nathalie Gauby (dochter van Gérard 

Gauby, een icoon in deze regio) en Sam 

Harrop. Na aankoop van de wijngaard “Clos 

Matassa” volgden stuk voor stuk andere 

wijngaarden met vooral oude Carignan 

stokken. Al deze wijngaarden liggen rond het 

dorp Calce op een hoogte van 500-600 

meter. De rendementen hier zijn extreem 

laag, het gemiddelde ligt op 15hl/hectare 

wat overrenkomt met ongeveer 1800 

flessen. Het domein gebruikt tevens de 

biodynamische werkwijze. In de kelder 

werkt men zeer traditioneel en komt men zo 

weinig mogelijk tussen in de vinificatie. 
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