
 

Producent Sinds 2006 is Carolin Spanier de druivende kracht achter het fami-
liedomein Kühling-Gillot. In de wijnproductie verzamelde ze heel 
wat kennis bij elkaar in zowat de hele wereld, maar vooral bij 
Comte Lafont in Meursault.  Haar wijnen, vooral Riesling en Pinot-
Noir, zijn stuk voor stuk pareltjes waar de identiteit van de wijn 
altijd haarfijn afgelijnd staat door zijn origine.  

Specifiekaties Grauer-Burgunder (Pinot-Gris) is een zeldzaamheid voor deze re-
gio in Duitsland.   
 
Carolins’ vader beplantte begin de jaren negentig een wat eigen-
zinnige wijngaard aan in Bodenheim als experiment.  Nu dertig 
jaar later tekent de bodem van kalk (met heel wat fossielen) en 
marmer deze buitensporige Pinot-Gris.  Het resultaat is een prach-
tig gepolijste wijn met een duidelijk eigen charmerend karakter. 
 
Een restsuikergehalte van slechts 0.8 g/L en toch zo mondvullend! 
 
R staat voor Reserve of verwijst naar de houtlagering. 

Vinificatie De wijn verbleef zes maanden op Franse eikenhouten vaten van 
500 liter (tonneaux) van drie tot vijf jaar oud voor zowel de gisting 
als de lagering.   
Geen oversteek, of batonnage.   

Degustatief Het resultaat is een zeer gepolijste, verfrissende stijl Pinot-Gris.   
Discreet aromatisch met fel feestende zachte zuren.  
Een prachtig gepolijste versie waarin aantrekkelijk fruit van witte 
perzik en lichte citrus-impressies aanwezig zijn. In finale een licht 
boterig kantje door de houttoets.  

KUHLING-GILLOT 
Grauer Burgunder R 2018 

 Rheinhessen (Duitsland) 

• Pinot-Gris op hout gevinifiëerd en gelagerd. 

• Malse fluweelzachte wijn met een overdosis aan charme. 

• Carolin Spanier kreeg in 2017 de titel “wijnbouwer van het 
jaar” door Gault & Millau (eerste vrouwelijke wijnbouwer 
sinds het ontstaan van de gids). 

Cultuur Bio - biodynamie 

Regio Rheinhessen 

Gemeente Bodenheim 

Land Duitsland 

Druiven Grauer Burgunder (Pinot-Gris) 

Bodem Kalk (met veel fossielen) en marmer. 

Alcohol % 13% 

Vinificatie Tonneaux van 3 tot 5 jaar oud. 

Acciditeit g/L 6.0 g/L 

Restsuiker g/L 0.8 g/L 

LesVerresBavards T 052 42 84 42  
info@lesverresbavards.be 

Prijs per fles 16.84 € 

Prijs /fles/karton 15,32 € 

http://www.lesverresbavards.be/
mailto:info@lesverresbavards.be


 

Producent Sinds 2006 is Carolin Spanier de druivende kracht achter het fami-
liedomein Kühling-Gillot. In de wijnproductie verzamelde ze heel 
wat kennis bij elkaar in zowat de hele wereld, maar vooral bij 
Comte Lafont in Meursault.  Haar wijnen, vooral Riesling en Pinot-
Noir, zijn stuk voor stuk pareltjes waar de identiteit van de wijn 
altijd haarfijn afgelijnd staat door zijn origine.  

Specifiekaties De wijnen van Kûhling-Gillot zijn letterlijk gebrandmerkt door de 
unieke terroir aan de oever van de Rijn ten Zuiden van Mainz.   
Een bijzondere bodem getekend door rode leisteen (uniek in de 
wereld).    

QVINTERRA Wijngaarden gelegen in vijf verschillende gemeenten binnen Rhei-
nessen, met vijf specifieke karakters.  

Scheurebe Scheurebe wordt ook wel de Sauvignon uit Duitsland genoemd.  
Het is een kruising van Riesling met Sylvaner gecreëerd door prof. 
Herr Scheu in 1916.   

Degustatief Scheurebe - Kühling-Gillot is expressief, speels en exotisch met 
een aantrekkelijk en fijn karakter.  Accenten van kruisbes, een 
pittige pompelmoes, witte perzik, rabarber en groene lentekrui-
den.  
 
Fantastisch als aperitief, bij diverse zomerse slaatjes, frisse kazen, 
een cheviche, witte vis, een paella, wit gevogelte, ... 
 

KUHLING-GILLOT 
Scheurebe - QVINTERRA 2019 

 Rheinhessen (Duitsland) 

• Progressief, Innovatief. 

• Carolin Spanier kreeg in 2017 de titel “wijnbouwer van het 
jaar” door Gault & Millau (eerste vrouwelijke wijnbouwer 
sinds het ontstaan van de gids). 

 

Cultuur Bio - biodynamie 

Regio Rheinhessen 

Gemeente Bodenheim, Nackenheim, Nierstein, Oppenheim, Dienheim. 

Land Duitsland 

Druiven Scheurebe 

Bodem Rode en grijze leisteen, kalk, leem, graniet, porfier. 

Alcohol % 12% 

Vinificatie Inox. 

Acciditeit g/L 6.7 g/L 

Restsuiker g/L 2.7 g/L 

LesVerresBavards T 052 42 84 42  
info@lesverresbavards.be 

Prijs per fles 13.44 € 

Prijs /fles/karton 12.22 € 

http://www.lesverresbavards.be/
mailto:info@lesverresbavards.be

