Vervolgens wordt bij de witte wijnen een scherpe voorklaring
toegepast (door bezinking) en vindt daarna de gisting temperatuur
gestuurd plaats, gedurende enkele weken. Verdere rijping vindt in
de wintermaanden plaats in RVS-vaten.
De wijnen worden in het volgende voorjaar steriel gefilterd en
gebotteld op het wijngoed. We maken we gebruik van schroefdop
als afsluiting van de flessen. Gemiddeld produceren we per jaar zo’n
2000 - 3000 liter wijn.

De Daalgaard is een professionele wijngaard gelegen in St-Agatha,
gemeente Cuijk. De circa 1 hectare grote wijngaard is aangelegd in
1991 en ligt door beukenhagen beschermd op een mooie plek dicht
bij de Maas. De Daalgaard is één van de oudere wijngaarden in
Nederland waar zowel klassieke druivenrassen als nieuwe meer
schimmel-resistente rassen worden verbouwd.
Ontwikkeling wijngaarden in Nederland
In de middeleeuwen vond al wijnbouw in Nederland plaats. Door
omstandigheden is die toen volledig uit het land verdwenen. In de
laatste decennia van de vorige eeuw kwam de wijnbouw in ons land
weer terug. Eerst in Zuid-Limburg met pionier wijngaard Slavante
(rond 1970). Rond 1992 telde Nederland een tiental wijngaarden,
waaronder ook de Daalgaard in Sint Agatha.
Er werden toen veelal witte, klassieke druivenrassen geteeld. Vanaf
1995 kwam er een sterke uitbreiding in het wijnbouwareaal als
gevolg van de klimaatsverandering en het beschikbaar komen van
nieuwe meer resistente druivenrassen. Ook een aantal blauwe
druivenrassen werden toen met succes aangeplant.
Inmiddels zijn er in alle hoeken van Nederland al meer dan 180
wijngaarden te vinden. Gezamenlijk worden ca. 1 miljoen flessen
per jaar geproduceerd.
Druivenrassen en teelt
Er worden op onze wijngaard 5 soorten witte druiven verbouwd,
Riesling, Gewürztraminer, Bacchus, Schönburger en Johanniter.
Sinds 2013 ook de rode soort Zweigelt.
De grondsoort in onze wijngaard is zavel, een mengvorm van klei en
zand. Deze grond is evenals zand, löss en mergelgrond prima
geschikt voor (kleinschalige) wijnbouw.
De rijen zijn zuidoost – noordwest aangeplant, waardoor optimaal
gebruik wordt gemaakt van de zon (richting). Door de beukenhaag
wordt zoveel mogelijk warmte vastgehouden waardoor een optimaal
micro-klimaat ontstaat, zodat een snellere ontwikkeling en rijping
wordt bevorderd.

We verbouwen onze druiven op een milieuvriendelijke wijze. We
gebruiken daartoe onder meer organische meststoffen. Door een
goede mix van landbewerking en loofbeheer proberen we de inzet
van gewasbeschermingsmiddelen zo klein mogelijk te houden.
Wijn
De vinificatie van de wijn wordt volledig in eigen beheer op locatie
uitgevoerd.
De oogst gebeurt volledig handmatig, waardoor de druiven zo gaaf
mogelijk geoogst kunnen worden. Het verwerken van de druiven
(kneuzen, persen) vindt direct op locatie plaats.
Het persen van de druiven gebeurt met een moderne pneumatische
pers (RVS, 800 liter, type gesloten) van SKLRJ. Met deze
apparatuur kunnen we meer gecontroleerd en met veel zachtere
druk persen dan voorheen, zodat een hoogwaardiger sap wordt
verkregen. Daarnaast kan desgewenst gebruikt gemaakt worden
van pulpweking en mostkoeling.

Ons assortiment bestaat uit een viertal witte wijnen: St-Agather
(cuvée van Bacchus en Schönburger), Riesling, Gewürztraminer en
Johanniter, alsmede een “sparkling” (parel)wijn. Vanaf 2014 is er
tevens een beperkte oplage van rosé en rood van Zweigelt.
Kwaliteit
We trachten onze wijnkwaliteit continu te verbeteren door alle
aspecten van het wijnmaken en de teelt te optimaliseren. We laten
onze wijnen regelmatig blind beoordelen op nationale en
internationale wijnkeuringen, met in de laatste 10 jaar jaar diverse
zilveren en gouden medailles als resultaat.

Verkoop
De wijnen zijn te koop (op afspraak) op de wijngaard. Daarnaast
wordt de wijn verkocht bij een aantal slijters en speciaalzaken. De
wijnen worden eveneens geschonken bij diverse (gerenormeerde)
restaurants in de omgeving.
Raadpleeg voor de huidige adressen onze website.
Rondleidingen en proeverijen
U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen op de
wijngaard. Voor groepen vanaf ca. 10 personen verzorgen wij vanaf
april tot en met september een rondleiding en/of proeverij. Andere
mogelijkheden zijn uiteraard bespreekbaar.
Raadpleeg voor de exacte gegevens en actuele prijzen onze
website.
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tel. 024 3480740
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