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Luxembourg

1400 ha, noe som er 1 % av jordbruksland

I 1964 fantes det 1700 vingårder

I 1994 fantes det 788 vingårder

Druetyper : Rivaner, Pinot Blanc, Pinot Gris, Auxerrois, Riesling, 

Gewürztraminer og Pinot Noir

Vingårdene ligger i nærheten av elven Moselle (som skifter kjønn når 

den går inn i Tyskland)

AC Moselle Luxembourgoise er en 42 km lang stripe i landets 

sørøstlige flanke. Vingårdene ligger på vestsiden av elven

28 byer og landsbyer fra Wasserbillig til Schengen



Luxembourg



Luxembourg

Luxembourg's grape varieties 

Based on 2002 statistics 

Variety 
Rivaner 

Auxerrois 
Riesling 
Pinot Gris 

Elbling 
Pinot Blanc 

Pinot Noir 
Gewürztraminer 

Chardonnay 

Others 
Total 

Hectares 
411.62 

171.31 
169.08 
166.68 

143.03 
136.96 

81.67 
14.35 

11.77 

2.62 
13,09.11 

% of vines 
31.4% 

13.1% 
12.9% 
12.7% 

10.9% 
10.5% 

6.2% 
1.1% 

0.9% 

0.2% 
100.0% 

hl/ha 
140.44 

120.55 
97.62 
98.80 

144.98 
119.57 

90.42 
72.72 

95.94 

12.08 
121.25 

Hectolitres 
57,424 

19,397 
16,376 
15,686 

20,834 
15,744 

6,532 
925 

922 

32 
153,872 

% of wines 
37.32% 

12.61% 
10.64% 
10.19% 

13.54% 
10.23% 

4.25% 
0.60% 

0.60% 

0.02% 
100.00% 

 



LuxembourgRivaner
Maksimum avkastning: 140hl ha. 

Aka Müller-Thurgau. 

Står for 1/3 av vinranker som gror i Luxembourg. 

Rivaner er på retur

For 20 år siden var annenhver flaske i storhertugdømmet laget av Rivaner. 

Det blir laget søtlige Liebfraumilchlignende viner, noe som gjør den til Luxembourgs 

minst interessante drue, men den gir høyt salg (volum). 

Prisen på druen er lav og populariteten til druen, foruten hjemmemarkedet, finnes 

også i Belgia, som faktisk tar unna mer enn halvparten av den globale eksporten av 

Vins Moselle Luxembourgoise. 

Tom Stevenson sier : “Så lenge det kultiverte området for denne druen fortsetter å 

avta, er det ikke grunn til å tenke på avkastningen.

Lavere avkastning vil neppe gi en finere kvalitet på Liebfraumilch-viner”



Luxembourg
Pinot Gris

Maksimum avkastning:120hl ha. 

Luxembourg's Pinot Gris har ikke noe av krydderet man finner i Alsace, og er noe 

rikere på smak, likeså finnes en deilig versjon av Pinot Blanc - alt som den italienske  

Pinot Grigio burde ha, men som sjelden er. 

Det er trolig vanskelig for Pinot Gris å modne nok i Luxembourgs klima for å skape nok 

“terpenes” i druens skinn for å utvikle disse til krydderaktige flaskearomaer. 

Hvis noen vinbønder forsøker å minske avlingen i noen marker, så er det ingen som kan 

stoppe dem, men denne druearten er suksessrik nok som den er.

TS sier : “Hva er det å vinne på å redusere avkastningen ? Bortsett fra å senke 

profitten.”



Luxembourg
Riesling
Maximum avkastning :120hl/ha. 

Luxembourgs drue med potensiale nummer 1.

“De fleste Riesling dyrkerne burde bli stilt opp mot veggen og skutt” 

“Det er viden kjent at  Riesling bare kan bli suksessfullt dyrket på helt sørvendte 

steder i Luxembourg. Likevel kaster produsentene bort potensialet til landets beste 

steder ved å tyne ut den siste dråpe av vinrankene. 

Det er galskap at de stoler på at hvert år får en hetebølge som i 2003.

Luxembourg Riesling er tørr.

Hvis alle Rieslingranker som dyrkes på de beste stedene ble “plukket” på et maximum 

av 35hl/ha, så ville dette landet få et internajonalt ry for noen virkelige spesielle viner. 

Riesling er skreddersydd for Luxembourg: Den liker kalde oktobernetter og er den 

eneste druen som fortsetter å modne ved 12ºC (Pinot og Gewürztraminer stopper ved 

18ºC). 

Noen få speialister produserer glimrende viner ved redusert avkastning, men selv 

disse bør gå enda lengre ned i avkastning. 

I motsetning til Alsace, er det ikke fare for at overmodne druer vil bli søte”. 



Luxembourg

Pinot Blanc
Maksimum avkastning:120hl ha. 

Tom Stevenson sier :

“Den krystallklare, forfriskende, lette, tørre og fruktige begynnervin for hvilken 

som helst halvseriøs Luxembourg vindrikker.

Jo før plantingen av Rivaner og Elbling blir redusert til statistisk ubetydelige 

mengder, jo før vil Auxerrois viner bli begynnerviner for alle konsumenter og jo 

bedre vil Luxembourgs vinrykte bli.



Luxembourg
Appelasjoner :

KUN 1 (Moselle Luxembourgoise)

Statskontrollert Marque Nationale mini-etikett

For å oppnå Marque Nationale, må viner fremstilles for Institut Viti-Vinicole (IVV) for 

kjemisk analyse og blindtesting.

For å oppnå ordinær Marque Nationale Appellation Contrôlée, må vinen score mellom 12 

og 13.9 poeng av 20, fra smakspanelet. Viner som får mindre enn 12 poeng blir 

deklassifisert til  vin de table.

Denne ordinære Marque Nationale appellation er åpen for alle druetyper og vinstiler, men 

er det høyeste nivå Elbling, Pinot Noir og Crémant de Luxembourg kan aspirere til. 

Hvis en Rivaner vin scorer 14-15.9 poeng, blir den betegnet som en Vin Classé, og det er det 

høyeste nivå denne druen kan aspirere til. 

For alle andre druetyper, hvis en vin scorer 16-17.9 poeng, blir den klassifisert som en 

Premier Cru, mens en vin som scorer 18-20 poeng kan kalle seg en Grand Premier Cru. 



Luxembourg


