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יינות גרמניה  
טרואר מעל הכול

VDP, איגוד של כ-200 מגדלי יין ברחבי גרמניה, חותר בלי לאות להדגיש את 
הזיקה שבין יינות העל הגרמניים לכרמים הטובים ביותר. האיגוד הציג בסוף 
הקיץ יינות ריזלינג מבציר 2016 ויינות אחרים המביאים לידי ביטוי את מגוון 

בתי הגידול בחבלי היין של גרמניה

יאיר קורן

מחמירים עם עצמם
הסתירה שבין חוק היין הגרמני מ-1971 
לבין החתירה לאיכויות גבוהות, הביאה 
את חברי VDP לגבש מ-1984 שיטה 
משלהם לסיווג הכרמים כדי לתקן את 
היעדים  העיוותים שגרם המחוקק. 
היו לקבוע את פוטנציאל האיכות של 
הכרמים הטובים, להבטיח את עתידו 
של נוף הכרמים הייחודי, לשקם את 
התדמית של יינות גרמניה ולהחזיר 
לסיווג Prädikat את המשמעות של 
יין בעל מתיקות טבעית. צרכני היין 
עלולים להתקשות בזיהוי יינות הצמרת 
הגרמניים בשל החוק המיושן המאפשר 
לייצר "יינות איכות" בכל אתר ב-13 
חבלי היין במדינה. רבבות אתרי היין 
ברחבי גרמניה כונסו ל-3,400 בלבד, 
ולעתים האתר הנרחב נושא את שם 
הכרם הטוב ביותר שבתחומו. שמות 
של כרמים שנודעו בעבר באיכותם  VDP באדיבותRüdesheim- כרמים ב
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הגבוהה יכולים להופיע היום על יינות בכל רמות 
האיכות. המחוקק מבחין בין שני סוגי כרמים: 
Einzellage )אתר יחיד( ו-Grosslage )אתר 
משותף הכולל לעתים כרמים של כמה עיירות(. 
על התווית אין צורך לציין אם מקור היין באתר 
משותף או בכרם המתהדר במאפיינים ייחודיים. 
החוק גם אוסר להשתמש בהגדרה "טבעי" לציין 
יין שיוצר מענבים בשלים בלבד לעומת יינות 
שעברו תהליך של שפטליזציה, תוספת סוכר 
לתירוש. כמו כן נוספה קטגורית איכות חדשה 
QbA )יין מחבל ארץ מסוים( ואין בה מגבלות 
על תוספת סוכר. כל השינויים האלה גרמו לגידול 
 Prädikat ניכר בכמות היינות בסיווג הגבוה 
משום שאמת המידה העיקרית לקבלתו היא 
 Kabinett משקל התירוש. המונחים המסורתיים
ו- Spätlese שפעם ציינו איכות גבוהה במסגרת 
קטגוריית ה- Prädikat הוגדרו מחדש, כלפי 
מטה. עוד טכניקה מקובלת כיום היא המתקת 
יין באמצעות מיץ ענבים, מתיקות שבשעתה 

הייתה מושגת באמצעים טבעיים. 

מתמחים בריזלינג איכותי
חברי VDP בעלי כרמים באתרים הטובים ביותר 
בגרמניה ובד בבד הם מכבדים את המסורת 
ושיטות היצור המקובלות בחבלי היין השונים 
ומאפשרים לאיגודים האזוריים להביא זאת 
בחשבון בתוך המסגרת שקבע הגוף הארצי. 
העיקרון המוביל הוא שהייחודיות של האזור 
להצלחה  הסיכוי  את  מעצימה  היקב  של  או 
בשוק. חברי VDP מגדלים רק 3% מיבול הענבים 
בגרמניה על שטחים בהיקף של כ-53 אלף דונם, 
ואולם המכירות שלהם מגיעות ל-323 מיליון 
אירו, 7.5% מן ההיקף הכולל. היקבים שלהם 

מתמחים בד"כ ביינות ריזלינג - 55% מן הנטיעות 
שלהם הן של הזן הזה לעומת 23% בגרמניה כולה. 
ב-50 אחוזות יין של חברי הקבוצה מגדלים 
ענבים על פי עקרונות החקלאות האורגנית 
על שטח של 11,200 דונם. בסך הכול מייצרים 
חברי VDP י34 מיליון בקבוקים בשנה, 23% מהם 

מיועדים ליצוא, מחציתם יבשים. 
עם השנים שכללה VDP בהדרגה את שיטת 
ותוך  היין  חוק  את  להפר  בלי  שלה  הסיווג 
מילוי הדרישות הנוגעות בין השאר לכיתוב על 
התוויות. העדכון האחרון )2012( הגיוני ומחזק 
את הקשר ההדוק שבין יינות הצמרת ויינות 

הביניים הגרמניים לטרואר שלהם:
 

 VDP. GROSSE LAGE
מקביל לגרנד קרו בבורגון

 VDP. ERSTE LAGE
מקביל לפרמייר קרו בבורגון

VDP. ORTSWEIN
מקביל לוילאז' בבורגון

 VDP. GUTSWEIN
מקביל ליין אזורי או גנרי בבורגון

 VDP. GROSSE LAGE העליון  הסיווג 
יינות  כולל את   - - הקדקוד של הפירמידה 
VDP. GROSSES GEWÄCHS, קטגוריה 
המתייחסת ליינות יבשים מן הכרמים האיכותיים 
 VDP. ביותר בגרמניה. הסיווג השני בפירמידה
ERSTE LAGE נועד לאפשר בידול בין כרמי-

טעימת VDPעל לכרמים טובים מאוד.
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 VDP. GROSSES GEWÄCHS 2016 - המומלצים של קורן
בחרתי בקפידה את היינות, כולם מזן ריזלינג, ממאות יינות מבציר 2016 )ובודדים מבציר 2015( שטעמתי. מדובר ביינות 
 VDP. GROSSES כולל את יינות VDP. GROSSE LAGE הטופ של הטופ. כפי שנאמר קודם, הסיווג העליון ,world class
GEWÄCHS, קטגוריה המתייחסת ליינות יבשים מן הכרמים האיכותיים ביותר בגרמניה. הכיתוב כולל את שם העיירה, 

שם הכרם ושם היצרן:

MOSEL-SAAR-RUWER
Hatzenport Kirchberg - Heymann-Löwenstein
Winningen Blaufüsser Lay - Heymann-Löwenstein
Winningen Uhlen "Laubach" - Heymann-Löwenstein
Erden Treppchen - Dr. Loosen
Erden Prälat – Dr. Loosen
Graach Himmelreich – Dr. Loosen
Bernkastel Doctor – Geheimrat J. Wegeler
Brauneberg  Juffer-Sonnenuhr – Fritz Haag
Piesport Grafenberg – Reinhold Haart
Trittenheim Apotheke – Grans-Fassian
Eitelsbach Karthäuserhofberg – Karthäuserhof
Mertesdorf Herrenberg - Maximin Grünhaus
Kanzem Altenberg – van Volksem
Wiltingen Volz - van Volksem
Wiltingen Scharzhofberger - van Volksem
Ayl Kupp – Peter Lauer

RHEINGAU
Hochheim Hölle – Künstler
Hochheim Kirchestük – Domdechant Werner
Hochheim Königin Victoriaberg – Joachim Flick
Erbach Hohenrain – Jakob Jung
Erbach Siegelsberg – Jakob Jung

Martinsthal Langenberg – Diefenhardt
Kiedrich Gräfenberg - Robert Weil
Hattenheim Hassel 2015 – Barth
Hattenheim Hassel – Kaufmann
Hattenheim Nussbrunnen – Balthasar Ress
Hallgarten Jungfer - Prinz
Hallgarten Schönhell – Prinz
Oestrich Rosengarten - Leitz
Winkel Jesuitengarten - Fritz Allendorf
Mittelheim St. Nikolaus – F.B. Schönleber
Mittelheim St. Nikolaus – Josef Spreitzer
Johannisberg Schloss Johannisberg - Domäne 
Schloss Johannisberg 
Rüdesheim Berg Rottland - Künstler
Rüdesheim Berg Rottland - Leitz
Rüdesheim Berg Roseneck - Fritz Allendorf
Lorch Kapellenberg – Graf von Kanitz
Geisenheim Rothenberg – Geheimrat J. Wegeler

FRANKEN
Würzburg Stein 2015 – Juliusspital Würzburg
Escherndorf Am Lumpen 1655 – Michael Fröhlich
Iphofen Julius-Echter-Berg 2015 – Hans Wirsching
Iphofen Kronsberg 2015 – Hans Wirsching

NAHE
Münster-Sarmsheim Dautenpflänzer – Kruger-Rumpf
Dorsheim Goldloch – Joh. Bapt. Schäfer
Norheim Dellchen – Dönnhoff
Traisen Bastei 2015 – Gut Hermannsberg
Traisen Bastei – Dr. Crusius
Traisen Mühlberg im Rotenfels - Dr. Crusius
Schlossböckelheim Felsenberg Felsentürmchen - 
Dönnhoff
Schlossböckelheim Felsenberg – Dr. Crusius
Monzingen Halenberg – Schäfer- Fröhlich

RHEINHESSEN
Bingen Scharlachberg – Kruger-Rumpf
Nierstein Ölberg – St. Antony
Nierstein Pettenthal - Gunderloch
Nierstein Pettenthal - Keller
Nierstein Hipping – Gunderloch
Westhofen Aulerde – K.F.Groebe
Westhofen Brunnenhäuschen – Wittmann
Westhofen Morstein - Gutzler
Oppenheim Herrenberg – Rappenhof
Dalsheim Hubacker – Keller
Dittelsheim Leckerberg - Winter

PFALZ
Zell Schwarzer Herrgott – Philipp Kuhn
Dirmstein Mandelpfad – Knipser
Laumersheim Saumagen – Philipp Kuhn
Forst Pechstein – Acham-Magin
Forst Pechstein – Bassermann-Jordan
Forst Pechstein – von Winning
Forst Jesuitengarten – Acham-Magin
Forst Jesuitengarten - Bassermann-Jordan
Forst Kirchenstück 2015 – Reichstrat von Buhl
Forst Freundstück 2015 - Reichstrat von Buhl
Forst Ungeheuer – A. Christmann
Forst Ungeheuer – Georg Mosbacher
Deidesheim Hohenmorgen – Bassermann-Jordan
Deidesheim Langenmorgen – A. Christmann
Deidesheim Kieselberg – von Winning
Ungstein Michelsberg – Fitz-Ritter
Birkweiler Kastanienbusch - Ökonomierat Rebholz
 
BADEN
Achkarren Schlossberg – Dr. Heger

WÜRTTEMBERG
Heilbronn Wartberg Sonnenstrahl 2015 – 

איגוד היצרנים Verband Deutscher Prädikatsweingüter או 
בקיצור VDP נוסד ב-1910 וכולל כ-200 יצרנים של יינות איכות בכל 
רחבי גרמניה. חברי האיגוד נדרשים לבעלות על יקב, בעלות על כרמים 
איכותיים, תפוקת יין עד 75 הקטוליטר/הקטר, זנים מקומיים, חקלאות 
ידידותית לסביבה, טכניקות יצור מסורתיות, משקל התירוש נדרש להיות 
 .Eiswein עד Auslese-מ - Prädikat גבוה מן המינימום הקבוע בחוק, הבציר אך ורק ידני בקטגוריות של יינות

צילום: יאיר קורן


