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WINE + NEWS

WIJN versus BIER

DUITSLAND IS NIET ALLEEN EEN WIJNLAND, MAAR OOK EEN BIERLAND BIJ UITSTEK!
WIE WINT DE BATTLE OF THE JUICES?

1 De Romeinen brachten de wijnbouw naar
Duitsland. Ze plantten druivenstokken in de Moezel en
het Rijnland, om hun soldaten van wijn te voorzien.
2 Goed idee van de Aartsbisschop en vorst
van Trier: in 1787 bepaalde hij dat alle inferieure druivenrassen moesten worden
gerooid. Alleen kwaliteitsrassen als riesling mochten nog worden aangeplant.
3

Duitsland produceert zo’n 9 miljoen
hectoliter wijn per jaar en is daarmee de tiende op de wereldranglijst.

4

Wijnconsumptie per inwoner: 25 liter
per jaar (inclusief bubbels).

5

6

Er wordt jaarlijks zo’n 1.305.000 hectoliter
wijn geëxporteerd.

Het grootste wijnfeest ter wereld is in Bad Dürkheim,
in de Pfalz: de Dürkheimer Wurstmarkt. Jaarlijks
mag dit oogstfeest 700.000 bezoekers noteren.
De aftrap was al in 1417.

7

De duurste Duitse wijn is de Trockenbeerenauslese van Egon Müller Scharzhof. In
september 2015 wisselde één
fles (0,75 l) op de veiling van Trier
voor € 12.000 van eigenaar.

8

Duitse wijn drink je uit een roemer. Genau!
Er ligt er vast nog wel een bij oma in de kast.

9

Duitse wijn is zalig bij flammkuchen, sauerkraut,
schnitzel,schweinebraten, een berlinerbol, een stuk
apfelstrüdel en een concert van Brahms.

1 Het eerste bewijs van bierbrouwen in Duitsland stamt uit de
8e eeuw. Er was in elk geval sprake van gegist sap van gerst.
2

Het Reinheitsgebot van 1516 bepaalt dat
bier alleen mout, hop, water en gist mag
bevatten. Dit geldt nog altijd. Je mag best
kruiden en vruchten aan je gerstenat toevoegen, maar noem het dan geen bier!

3 94.365 miljoen hectoliter (!) bier wordt
er in Duitsland geproduceerd. Hiermee
is het land vierde van de wereld.
4

Bierconsumptie per inwoner: 107 liter per jaar.

5 Een dikke 15 miljoen
hectoliter bier verdwijnt
ieder jaar naar het
buitenland.
6 Het Oktoberfest, het
grootste bierfestival
ter wereld, trekt jaarlijks
meer dan 5 miljoen mensen. In 14 reusachtige tenten
draait alles om bier. Dit feest
wordt sinds 1810 gevierd.
7 Schorschbock 57 (het getal staat voor
het alcoholpercentage!) van Schorschbräu
is het duurste Duitse bier. Voor € 199
krijg je ‘t opgestuurd (0,33 cl). Het is een
collector’s item, snel bestellen dus!
8 Duits bier drink je uit een bierpul. Handig: met een inhoud
van een halve liter hoef je niet zo vaak bij te schenken.
9 Duits bier is niet te versmaden bij currywurst, bratwurst,
pretzels, pumpernickel, kartoffelsalat en een wedstrijd van
die Mannschaft.
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