DE CLASSIFICATIE VAN VDP
Hoe preciezer de herkomst, des te hoger de kwaliteit

DE VDP.CLASSIFICATIE
De wijngaard is de steunpilaar voor de VDP.classificatie en het kwaliteitskenmerk
voor topwijnen.
Wijngaardnamen zijn voorbehouden aan grote wijnen met een uitgesproken
bodemkarakter. Het doel van de VDP.classificatie is de waarde van Duitslands
beste wijngaarden als onderdeel van een uniek cultuurlandschap te onderstrepen.
Wijngaarden waaruit wijnen voortkomen die tot de beste van de wereld behoren.



De uit vier niveaus bestaande 		
VDP.classificatie wordt met ingang van
het oogstjaar 2012 toegepast.

VDP. GUTSWEIN

VDP. ORTSWEIN

SOLIDE BASIS

AMBASSADEUR VAN DE BESTE BODEMS

VDP.GUTSWEINE – basiswijnen van een wijngoed – vormen
de eerste kennismaking met het op herkomst gebaseerde
kwaliteitsmodel van de Prädikatsweingüter. Ze zijn in zekere
zin het visitekaartje van de producent. De wijnen komen uit
eigen wijngaarden en voldoen aan de strenge normen van VDP.

VDP.ORTSWEINE – gemeentewijnen – komen uit de beste wijngaarden
binnen een gemeente. Ze zijn daarmee de ambassadeurs van het
bewuste terroir. Voor het gebied kenmerkende druivenrassen
en beperkte opbrengsten zijn voor deze wijnen maatgevend.
VDP.ORTSWEINE vormen de verbindende schakel tussen de
VDP.GUTSWEINE en de wijnen uit individuele topwijngaarden.



In bepaalde gebieden wordt zo veel waarde aan de positie van
VDP.ORTSWEINE gehecht dat men er van het niveau VDP.ERSTE
LAGE® afziet.

VDP. ERSTE LAGE ®

VDP.GROSSE LAGE ®

EERSTEKLAS!

ABSOLUTE TOP!

VDP. ERSTE LAGE® staat voor eersteklas wijngaarden met eigen
profiel en optimale groeiomstandigheden. Deze wijngaarden zijn
beplant met de best passende druivenrassen. Met het oog op
kwaliteit zijn de opbrengsten sterk beperkt. De geschiedenis leert
dat uit VDP.ERSTE LAGEN® wijnen van buitengewone kwaliteit
voortkomen.

VDP.GROSSE LAGE® is de noemer voor de allerbeste Duitse
wijngaarden, die per perceel nauwkeurig begrensd zijn. Hier
ontstaan unieke wijnen met een groot rijpingspotentieel.
Alleen de allerbeste en bij de specifieke wijngaard passende
druivenrassen genieten het privilege hiervoor aangeplant te
worden. De strengst mogelijke productiecriteria staan garant
voor de top van de VDP.kwalificatiepiramide.
De droge wijn uit VDP.GROSSE LAGE® is het
VDP.GROSSES GEWÄCHS®.

DE KWALIFICATIEPIRAMIDE VAN VDP
VDP. GROSSE LAGE ®

DROOG:
VDP. GROSSES GEWÄCHS®

VDP. ERSTE LAGE ®

FRUITIG & EDELZOET:
klassieke predicaten*

DROOG:
Qualitätswein

VDP. ORTSWEIN

FRUITIG & EDELZOET:
klassieke predicaten*

DROOG:
Qualitätswein

VDP. GUTSWEIN

DROOG:
Qualitätswein

FRUITIG & EDELZOET:
klassieke predicaten*

FRUITIG & EDELZOET:
Qualitätswein & klassieke predicaten*

* De klassieke predicaten zijn: Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese en Eiswein.

VDP. DIE PRÄDIKATSWEINGÜTER
VDP, Verband Deutscher Prädikatsweingüter e.V., is de oudste nationale
vereniging van topwijngoederen ter wereld. In 1910 sloten vier regionale
verenigingen zich aaneen tot Verband Deutscher Naturweinversteigerer (VDNV).
Tegenwoordig, ruim honderd jaar later, verenigt VDP 200 topwijngoederen uit
alle Duitse wijnbouwgebieden. De VDP.leden werken volgens strenge, vrijwillig
opgelegde kwaliteitsnormen - van de druif tot en met de fles.

Keuze voor de beste wijngaarden op basis van bodem,
ligging en microklimaat.
Natuurvriendelijke productie ten gunste van wijnen met
individueel karakter.
Bescherming van unieke cultuurlandschappen.
Teelt van traditionele druivenrassen, in het bijzonder
Riesling, Silvaner en Burgunder.

De VDP druivenadelaar is het garantiezegel voor de VDP-wijnen
en -wijngoederen. Hij staat voor ambachtelijk gemaakte wijnen uit
uitstekende wijngaarden.

Beperking van de opbrengst ten gunste van de hoogste
kwaliteit.
Zorgvuldigheid en betrokkenheid bij de opvoeding om
uiteindelijk het beste uit de druif te kunnen bottelen.

Verband Deutscher Prädikatsweingüter e.V. (VDP)
Taunusstraße 61 · D-55118 Mainz · +49 (0) 6131/9 45 65-0 · vdp@vdp.de

Voor alle informatie over de vereniging en zijn leden: www.vdp.de

facebook.com/praedikatsweingueter

