
Weingut Tement, Oostenrijk 

Het domein 

Het familiewijngoed Tement is een van de beste wijngoederen van Oostenrijk en scoorde als 

enige wijngoed van de Steiermark alle 5 sterren in de gerenommeerde Falstaff wijngids. Het 

wijngoed ligt in Berghausen in de Südsteiermark, aan de grens met Slovenië op een klein 

bergplateau, dat 20 miljoen jaar geleden een koraalrif was. Hier werd een wijnkelder in de berg 

uitgehouwen, die in 2002 na 3 jaar bouwtijd in gebruik werd genomen. Vanaf het terras kun je 

genieten van een adembenemend vergezicht tot in het buurland Slovenië. Direct daaronder ligt 

een van de beroemdste percelen van de zuidelijke Steiermark, de Riede ‘Zieregg’, het 

visitekaartje van het bedrijf. 

 

De ontwikkeling van het wijngoed tot één van de beste adressen van de Südsteiermark en 

Oostenrijk begon in 1979. De toen 19 jaar jonge Manfred Tement krijgt de leiding over het 2,5 

ha kleine wijngoed. Hij breidde het continu uit en werkte tegelijk aan de kwaliteit. In 1986 richt 

hij samen met negen andere wijngoederen de groep van de ‘Steirischen Klassik-Winzer’ op. Vanaf 

1993 staat ‘Steirische Klassik’ voor frisse, fruitige witte wijnen van de traditionele regionale 

druivenrassen. Tegenwoordig heeft de groep ‘Steirische Terroir- und Klassikweingüter’ (STK) 

een eigen wijn- en perceelclassificatiesysteem met kwaliteitssymbolen op de fles. De basis vormt 

de lijn Steirische Klassik, het daaropvolgende niveau zijn de Dorfweinen, daarna komt de 1.STK 

Lage, de hoogste klasse is de Große STK Lage. 

Inmiddels heeft het wijngoed Tement circa 80 hectare op een hele reeks uitstekende locaties 

zoals Zieregg, Sernau en Grassnitzberg. Tegenwoordig wordt Manfred Tement bijgestaan door 

zijn zonen Armin en Stefan, de 3de generatie. Er worden vrijwel uitsluitend witte wijnen 

gemaakt. Met een aandeel van 60% is de sauvignon blanc de belangrijkste. Daarnaast verbouwt 



men de rassen welschriesling, gelber muskateller, morillon (zo wordt chardonnay hier genoemd), 

weißburgunder en gewürztraminer. Voor de rode wijnen worden zweigelt en pinot noir verbouwd. 

Ten slotte moeten we nog vermelden dat Manfred Tement samen met Illa Szemes en F.X. Pichler 

de maker van de legendarische Arachon uit het Mittelburgenland is, een van de beste rode 

wijnen van Oostenrijk. 

 

Sinds kort is het wijngoed actief aan de Sloveense kant van het historische hertogdom 

Steiermark, waar de Zieregg-locatie (Ciringa in het Sloveens) zich verder uitstrekt. De 

afgelopen jaren plantte de familie Tement hier opnieuw druivenstokken; ook werd er in Slovenië 

een nieuw wijngoed opgericht, Domaine Ciringa. Hiervandaan komt sinds 2009 een markante, 

mineralige sauvignon blanc, die de naam ‘Fosilni Breg’ (fossielenberg) draagt.  

Zieregg 

Tement en Zieregg... die namen hebben in de Südsteiermark een magische klank. Zonder Manfred 

Tement zou de Südsteiermark nu waarschijnlijk niet gelden als een van de beste sauvignon-blanc-

wijnbouwgebieden. Hij voerde rigoureuze kwaliteitscriteria in. Door te oogsten in meerdere 

rondes was hij zijn tijd ver vooruit en zette hij nieuwe maatstaven die nog steeds gelden. 

Manfred Tement maakt een hele reeks uitstekende wijnen. De Zieregg steekt daar met kop en 

schouders bovenuit. Deze wijn is een ideaalbeeld van een grote Steiermarkse sauvignon blanc. Dit 

is een monumentale witte wijn van een van de beste locaties van de regio, zeer gelaagd en met 

een lange levensduur. 

De op het zuidwesten gerichte ligging van de Lage Zieregg vereist een speciale wijnbereiding. De 

bodem bestaat hier uit Muschelkalk. Met deze warme plek kan alleen met behulp van vele 

oogstrondes, 6-12 uur moststandtijd en een lange rijping (18 maanden) in grote houten vaten een 

gelaagde, complexe wijn worden bereikt. De minimale leeftijd van de druivenstokken is 15 jaar. 

De opbrengst werd beperkt tot 3.500 l/ha. Het perceel Zieregg is geclassificeerd als STK Lage 

(Steirische Terroir- und Klassik-Weingüter). Samen met de strenge Oostenrijkse wijnwetten is 

deze classificatie een grote uitdaging voor de wijnmakers. Bron: wineinblack.nl 


