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De DOC-oorsprongsbenaming voor de wijnen van Alto Adige bestaat sinds 1971. Tegenwoordig is meer dan 
98 procent van het totale wijnbouwareaal in Zuid-Tirol geclassificeerd als DOC. Naast de DOC-benaming 
‘Südtiroler’ zijn er zeven subzones: Südtiroler Kalterersee, Südtirol Eisacktaler, Südtirol St. Magdalener, 
Südtirol Terlaner, Südtirol Meraner, Südtirol Vinschgau en Südtirol Bozner Leiten.

De wijnbouw in Zuid-Tirol boogt op een lange traditie: met een wijnbouwgeschiedenis die 3.000 jaar teruggaat is 
dit de oudste wijnbouwregio in het Duitstalige gebied. Toch beleefde de wijnbouw hier pas in de jaren tachtig een 
duurzame opkomst door de modernisering, een consequente focus op kwaliteit en invoering van de DOC-regeling. 
Tegenwoordig behoort deze regio, die tegen de achtergrond van de besneeuwde Alpen in verschillende klimaatzones 
frisse en fruitige wijnen voortbrengt , tot de beste wijnbouwgebieden.
De DOC-status bepaalt voor elke soort de maximale oogst per hectare, definieert minimumwaarden voor alcohol, 
zuurgraad, suikervrij extract en nog veel meer. De wijnen worden daarom onderworpen aan de strengste kwaliteits-
controles: via monsterneming worden van elke partij wijn de ingrediënten geanalyseerd. Ook geur en smaak worden 
gecontroleerd op hun unieke kenmerken. Pas nadat beide proeven zijn doorstaan, wordt de wijn gecertificeerd en 
mag hij de oorsprongsbenaming dragen. Hoeder van de DOC-status is het Consortium Alto Adige Wines. 

TERROIR EN KLIMAAT ZORGEN VOOR VEELZIJDIGHEID

Dankzij de geografische ligging en het gematigde, alpine landklimaat is Zuid-Tirol een uiterst gevarieerde wijnregio. 
Op hoogtes van 200 tot 1.000 meter boven zeeniveau groeien hier twintig verschillende druivensoorten – ongeveer 
zestig procent daarvan is wit en veertig procent rood. 
Bij de witte wijnen staan Pinot Grigio, de inheemse Gewürztraminer, Chardonnay en Weißburgunder bovenaan met 
70 procent van het totale volume, gevolgd door Sauvignon, Müller-Thurgau, Sylvaner, Kerner, Riesling en Veltliner. 
Naast de twee autochtone rodewijnsoorten Vernatsch en Lagrein behoren ook alle andere klassiekers zoals Blau-
burgunder, Merlot, Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc tot de inheemse Zuid-Tiroolse druivensoorten.

TEELTGEBIED, PRODUCTIEVOLUME EN EXPORT

Verspreid over een afstand van ongeveer 90 kilometer en een wijnbouwareaal van 5.400 hectare liggen de wijngaar-
den van Zuid-Tirol in de zeven wijnbouwzones Unterland, Überetsch, Bozen, Etschtal, Meran, Vinschgau en Eisacktal. 
Langs de twee rivieren Etsch en Eisack strekt het wijnbouwgebied zich uit vanaf de Alpen tot in het mediterraan 
aanvoelende zuiden van de regio en brengt de meest uiteenlopende wijnsoorten voort. 
Met 330.000 hectoliter per jaar levert Zuid-Tirol bijna 1 procent van de totale wijnproductie van Italië.  
De kwaliteit van deze wijnen is bovengemiddeld: internationale wijngidsen onderscheiden de toprassen van Zuid-Tirol 
al jaren met de hoogste waarderingen. 
Ruim een kwart van de Zuid-Tiroolse wijn wordt geëxporteerd, met Duitsland als belangrijkste markt naast thuis-
markt Italië. 

Wijn Alto Adige DOC
Gecontroleerde oorsprongsbenaming sinds 1971
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WIJNBOUW EN VERMARKTING

De wijnbouw in Zuid-Tirol is zeer kleinschalig georganiseerd. Ongeveer 5.000 afzonderlijke bedrijven met circa 
10.000 medewerkers doen aan commerciële wijnbouw. De verwerking en vermarkting vindt hoofdzakelijk plaats in 
drie bedrijfsvormen: wijnbouwcoöperaties, particuliere wijngoederen en onafhankelijke wijnboeren. 
De wijnbouw dankt zijn succes aan gezamenlijke kwaliteitsinspanningen van de verschillende bedrijfsvormen onder 
het overkoepelende Consortium Alto Adige Wines. Het telt momenteel ongeveer 170 leden: 12 wijnbouwcoöperaties, 
33 particuliere wijngoederen en meer dan 100 onafhankelijke wijnboeren. Het Südtirol-signet op de kop van de 
capsule is het gezamenlijke herkenningsteken van wijnen van Alto Adige.

Contact:  
Konsortium Südtirol Wein
Crispistraße 15 
I-39100 Bozen
Tel. +39 0471 978528
info@suedtirolwein.com
www.suedtirolwein.com


