
Ze komt niet uit een wijnbouwfamilie, maar werd heel bewust wijnproducent: Eva Fricke. Haar 

Rieslings – puur, intens en spannend – horen bij de Duitse top. TEKST: LARS DANIËLS MV   FOTOGRAFIE: EVA FRICKE
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Haar redenen voor dat vertrouwen waren divers. 
‘Leisteen geeft wijnen met spanning, smaakdiepte 
en een bepaalde zoutigheid.’ Ook de Wisperwind, 
vernoemd naar het zijriviertje de Wisper dat bij 
Lorch in de Rijn uitmondt, ziet ze als een gunstige 
factor, want die blaast de druiven snel droog. Uiter
aard zijn exposities op het zuidwesten een groot 
voordeel in minder warme jaren, want dan profite
ren de wijngaarden optimaal van de warme na
middagzon. In jaren als 2018, toen er serieus ge
brek was aan water en de zon intens brandde, kan 
het echter een nadeel zijn. ‘De extreme droogte 
leidde tot een blokkade van de rijping in augustus, 
met zonnebrand bij de druiven. Ook kunnen de 
zuren dan snel afnemen.’ Maar in ‘normale’ jaren 
– als die er nog zijn – zijn de omstandigheden voor 
riesling in Lorch heel gunstig, zoals August Kesseler, 
een andere topproducent, bevestigt.

TRAMINEREXPRESSIE
Ook de vele oude stokken in de wijngaarden van 
Lorch ziet Eva als pluspunt. Zeker die in een wijn
gaard als Krone, die stammen van net na de Twee
de Wereldoorlog. ‘Dat zijn massale selecties van 
planten uit het begin van de twintigste eeuw, toen 
riesling hier meer ‘traminerexpressie’ had (traminer 
is een ouderaandeel van riesling, red.). Die druiven 
hadden meer fenolen, die van pas kwamen als  
extra bescherming tegen ziekten. En de wijnen 
hadden dus meer bitterheid’, legt Eva uit. ‘De latere 
klonen, van de jaren 70, waren geselecteerd op 
fruitige aroma’s, zoals perzik, appel en peer, en 
hebben minder fenolen.’ Interessant! In Kiedrich is 
de gemiddelde leeftijd van de wijngaarden veel lager. 
‘Kiedrich was altijd meer commercieel en verving 
de planten eerder’, aldus Eva. 

VOM FEINSTEN
Met alle aandacht voor terroir, biologische wijn
bouw en oude planten, spreekt het voor zich dat 
Eva Fricke het wijnmaken simpel en puur houdt. 
Afhankelijk van jaar en druivenkwaliteit worden 
hele trossen of ontsteelde druiven geperst; de 
gistingen zijn doorgaans spontaan. Alle wijnen 
gisten en rijpen in rvs en blijven lange tijd op de 
gisten. De wijnen hebben bescheiden alcoholper
centages en doorgaans beduidende zuren, waar
door de toevoeging van sulfiet ook beperkt kan 
blijven. 

Heel belangrijk is dat Eva niet corrigeert: ‘Ik wil dat 
mijn wijnen ook hun jaargang weerspiegelen.’ Dus 
zal ze niet ontzuren noch aanzuren, en ook geen sta
bilisatietechnieken ter voorkoming van wijnsteen
vorming gebruiken. Ze zijn wat ze zijn, Eva’s Ries
lings. Vom feinsten, wat mij betreft. En ik ben lang 
niet de enige die dat vindt.
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EVA FRICKE
 LEISTEEN IS LEIDEND

GEPROEFDE WIJNEN

Riesling trocken 2019, Rheingau  15,5 pnt
Uit Kiedrich, Martinsthal, Eltville en Lorch; heel zuiver, intens, citrusfruit, sappige 
perzik; mooie balans tussen zoet en zuur, energiek, indrukwekkend niveau. 
Riesling Verde 2019, Rheingau  15 pnt
Uit Kiedrich, Martinsthal, Eltville en Lorch; slechts 10,6% alcohol en 16 g rest
suiker, geïnspireerd op lichtvoetigheid van Vinho Verde; fijne wijn, spannend 
zoetzuur, iets petillant, opwekkend, groene appels, heel puur. 
Riesling trocken 2018, Kiedrich  16 pnt
Uit Sandgrub en Klosterberg, van lössleem, klei en kwartsiet; enorm aantrek
kelijke geur, rijp fruit, perzik, sinaasappel, zoete bloemen; vrij rond, heel fijn 
sappig, gul, veel charme. 
Riesling trocken 2018, Lorch  16,5 pnt
Uit Kapellenberg, Schlossberg, Krone en BodentalSteinberg; in de geur aan
vankelijk iets minder aantrekkelijk dan de Kiedricher, maar qua smaak span
nender, intenser, meer zoutig, met een heel gave textuur en goede lengte. 
Riesling trocken Elements 2017, Rheingau  17 pnt
Uit Schützenhaus in Hattenheim en Sandgrub in Kiedrich; vanaf 2018 heet 
deze wijn Melange, vanwege copyrightproblemen in de VS; prachtig rijk, abri
kozen, ook citruszeste en wat aardsheid; mooie textuur, zoutig, heel gave wijn 
met grote lengte, wordt steeds mooier vanaf nu. 
Riesling trocken 2016, Krone  17,5 pnt
Uit Lorcher Krone, aanplant uit 1948, 1950, 1955, massale selecties op grijze 
leisteen met kalkaandeel; vaak geproefd, blijft prachtig en heel boeiend, mis
schien ook door het aandeel kalk (dat geeft een bepaalde warmte, zegt Eva); 
wijn is rijp, rijk en heel licht ontwikkeld maar compact, compote van kweepeer, 
rijpe perzik, aards; zoutig en intens, prachtige zuren, enorme lengte. 
Riesling 2017, Lorcher Schlossberg  17,5 pnt
Van oude rieslingselecties in Lorcher Schlossberg, op grijze leisteen en kwart
siet, ± 30 g/l restzoet; ‘De wijngaard geeft veel zoutigheid en de wijnen zijn 
een mooi voorbeeld van hoe zout zuren en zoet in balans brengt en extra’s 
geeft’, aldus Eva; indrukwekkende wijn, een krachtige Spätlese, met perzik, 
wat honing en een rokerige toon; compact, rijk en lang, met grote toekomst. 

Importeur 
Karakter Wijnimport.

BELANG BIO
Eva Fricke hecht belang 
aan het biologisch wer
ken, ook met oudere 
wijngaarden. ‘Krone is 
nu negen jaar biologisch, 
en dat levert steeds 
betere resultaten op. De 
planten zijn beter in ba
lans, de wijnen hebben 
steeds meer diepgang 
en complexiteit, en ook 
de fruitexpressie neemt 
nog altijd toe.’ En dat is 
niet gevoelsmatig, maar 
iets wat Fricke kan vast
stellen op basis van ver
gelijking met haar wijnen 
uit Kiedrich, waar ze pas 
sinds 2014 biologisch 
werkt.

A an alles merk je dat Eva Fricke enorm gedre
ven en kundig is. Tijdens de proeverij heeft ze 
een duidelijk doel voor ogen en dwaalt nau

welijks af. Ze heeft veel te vertellen. Vooral hoe bijzon
der het werken met riesling op heel verschillende 
plekken in de Rheingau is. Ze praat met liefde en pre
cisie over haar wijngaarden, het biologische wijn
gaardbeheer, haar oude planten en hun bijzondere 
expressie. Haar wijndomein heeft ze zorgvuldig opge
bouwd en uitgebreid tot 17 hectare. Die omvang past 
goed, vertelt ze, want die stelt haar in staat een duur
zaam bedrijf van hoog niveau te runnen. 

EVA’S ROUTE
En dat heeft ze altijd gewild, ondanks dat ze niet uit 
een wijnbouwfamilie komt, en dus ook geen ouder
lijk wijngoed met bijbehorende wijngaarden kon 
overnemen. Eva’s route was anders. Na haar eind
examen in Oldenburg gaat ze wijnbouw studeren 
in Geisenheim. En na stages in binnen en buiten
land, onder meer bij Schloss Johannisberg in de 
Rheingau, Castello di Verduno in Barolo, Dominio 
de Pingus in Ribera del Duero en Pepper Tree in 
Hunter Valley, gaat ze in 2004 voor het prestigieuze 
Weingut Leitz werken. Tot 2011 blijft ze daar – de 
laatste jaren als wijnmaakster – maar daarna kiest 
ze voor haar eigen wijngoed, dat ze in 2006 al was 
begonnen naast haar werk voor Leitz. 

POTENTIE
De huidige wijnmakerij bevindt zich in Eltville am 
Rhein. Een deel van haar 17 hectare wijngaarden 
ligt vlakbij, in de Lagen Sandgrub en Klosterberg 
van Kiedrich. Ook in Eltville zelf en in Hattenheim 
heeft ze percelen. Maar de voor haar renommee 
belangrijkste wijngaarden (inmiddels 6,4 hectare) 
zijn in een heel ander deel van de Rheingau te vin
den: dat bij Lorch. Daar hebben de wijngaarden bo
dems van leisteen en kwartsiet, en liggen ze over
wegend pal op het zuidwesten. ‘Ik zocht vanaf het 
begin naar riesling op leisteen’, vertelt Eva. ‘Lorch 
was destijds niet zo populair als nu; er was veel 
oude aanplant waarvan te veel opbrengst werd ge
haald. Maar ik zag er wel potentie in.’

Eva Fricke


