Wijngoed Keringer
Top-waarderingen met zelfs een wereldrekord

Het wijngoed Keringer is er recentelijk in geslaagd zich aan de top van de
Oostenrijkse wijnbouwers te positioneren. Dit jaar werden zij ook gelauwerd in het
Guiness-book of Records met de grootste gevulde fles ter wereld (1.590 Lit) en dit
met hun “Zweigelt 100 Days”.
Een weinig zuidwaarts, lang de Neusiedlersee in Mönchhof zijn Robert en
Marietta Keringer er in geslaagd een positie te verwerven waarvan vele collega’s
slechts kunnen dromen . Met veel ambitie, perfectionisme en liefde voor wijnbouw,
zijn zij er in geslaagd om in slechts enkele jaren toe te treden tot de top van het
Oostrenrijkse wijnfirnament.
Zij hebben dit jaar zelfs een wereldrekord behaald ! “Wij hebben de grootste glazen
wijnfles ter wereld gevuld” vertellen beiden gans fier. Enkele details: de fles is 3.4
meter hoog, weegt 770 kg en is gevuld met 1.590 liter Zweigelt 100 Days en werd
zorgvuldig afgesloten met een in 24-karaat bladgoud gedrengde kurk van 30 cm
doorsnede. Te bewonderen in het Chineesrestaurant Engel Wang Tu in Lustenau,
Voralberg, waar de fles met Silvester 2019/2020, ter gelegenheid van een
driedaags feest en ten voordele van een goed doel zal geopend worden.
Toch meer aandacht voor de inhoud !
Bij wijngoed Keringer is echter niet deze presentatie belangrijk (het gaat hier enkel
om een publicitaire stunt), veel meer belang wordt er gehecht aan de inhoud, nl.
wat er zich in deze fles bevindt. En dit is het geheime succes van Robert en Marietta.
“Wij trachten ons van wijn tot wijn, van jaargang tot jaargang nog te verbeteren” .
De topwijnen waaronder de Massiv Rot, de Massiv White, de Commander of evenzo
de Zweigelt 100 Days vinden in de 40 hectare wijngaarden de ideale groei
omstandigheden, de rest is talent van het wijnbouwersechtpaar, werklust en
perfectionisme. “Wij hebben circa 20 wijnen in ons sortiment, waarvan het
zwaartepunt ligt bij de rode wijnen”, vertelt Robert Keringer.
Met een mix bestaande uit Oostenrijkse klassieke druivensoorten met de Zweigelt
voorop enerzijds, anderzijds autochtone druivensoorten uit de regio zoals de

Rathaydruif , evenals internationale druiven zoals Cabernet Sauvignon, Merlot en
Shiraz, experimenteert men zorgeloos met verscheidene wijnen en worden
wijnliefhebbers zowel in binnen- als buitenland verwend.
Autochtoon gekoppeld aan perfectionisme
Voor de 6e maal reeds werd wijngoed Keringer als “Beste Oostenrijks
wijnproducent” uitgeroepen door de Berlijnse Wein Trophy, drievoudig “Golden
League Winnaar” tijdens de vorige jaren – maar winnen kan men hier slechts dan
wanneer men bij vier internationale Trophys samen de beste is. Ook werden
uitstekende resultaten geboekt bij de “Asia Trophy” in Daejeon (Zuid Korea) met een
Grote Gouden zege : 9-maal Goud en 2-maal Zilver staan hier in de galerij. Bij de
nationale westrijden scoren de Keringers met een 2e plaats bij de “Burgenländische
Ländesweinprämierung” evenals bij het “Salon Österreich Wein”. Top beoordelingen
werden nu ook geregistreerd in de recente uitgave van de A la Carte- Guide, als
volgt :
• Grande Cuvée (ZW/RA) 2015 : 92 Punten
• Zweigelt 100 Days 2015 : 92 Punten
• Cabernet 100 Days 2015 : 92 Punten
• White Massiv 2015 : 93 Punten
• Massive Rot (BF/ZW/RA) 2013 : 94 Punten
• St. Laurent Commander 2015 : 93 Punten

