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AOP – MOSELLE 
LUXEMBOURGEOISE

B.P. 50
L-5501 Remich
Tél.: +352 23 612 1
E-mail: info@aop.lu

WWW.AOP.LU
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LUXEMBURG,
DAT KLEINE 
LAND MET ZIJN 
GROTE WIJNEN…

10 %  
RODE & ROSÉ WIJN

DE LUXEMBURGSE 
WIJNBOUW IN EEN 
OOGOPSLAG

BEBOUWBARE OPPERVLAKTE :
1295 ha

AANTAL BEDRIJVEN :
340

MET WIJNGAARDEN BEDEKTE OPPERVLAKTE:
1246 ha ( 100 % )

WAARVAN VOOR WITTE WIJN :
1124 ha ( 90 % )

WAARVAN VOOR RODE / ROSÉ WIJN :
122 ha (10 % )

PRODUCTIE : 
125 000 hl, waarvan 25 % de Crémant de Luxem-
bourg

90 % 
WITTE WIJN

     KWALITEIT
   KWANTITEIT / ha 

= AOP



PREMIUMWIJNEN 
DIE TYPISCH ZIJN  

Wijnen met de herkomstaandui-
ding « Coteaux de » vertegen-
woordigen twee verschillende 
bodemtypes: schelpkalk (kan-
ton Grevenmacher), keuper met 
kalkmergel (kanton Remich). Met 
de hand geselecteerde druiven, 
beperkte opbrengsten, en een zor-
gvuldige verwerking maken deze 
herkomst tot een smaakbelevenis.

TERROIR WIJNEN

De zogenaamde « Perceelwij-
nen »  zijn afkomstig van de beste 
wijngaarden van de Luxemburgse 
Moezel. De wijngaard, beperkte 
opbrengsten, selectieve oogst die 
met de hand gebeurt en het zo 
natuurlijk mogelijk cultiveren van 
de wijngaard zijn slechts enkele 
criteria die de uitstekende kwaliteit 
van deze wijnen verklaren.

CRÉMANT  DE LUXEMBOURG

Dat is kwaliteitsschuimwijn van 
topniveau. Door de keuze van de 
druivensoorten, de samenstel-
ling van de cuvée en de duur van 
de gisting, ontstaan er unieke 
producten die van «Crémant de 
Luxembourg» een unieke smaak-
beleving maken.

RIVANER / 315 ha ( 25% )

RIESLING / 156 ha ( 13% )

DE WIJNEN VAN 
« AOP - MOSELLE LUXEM-
BOURGEOISE »

De philosophie van de « AOP - Moselle Luxembourgeoise» 
is makkelijk te verklaren: «hoe kleiner de geografi sche 
eenheid, hoe duidelijker je de herkomst kunt smaken».

EVENWICHTIGE 
BEGINNERSWIJNEN 

Wijnen met de herkomstaandui-
ding « Côtes de » zijn evenwichtige 
beginnerswijnen van hoog niveau. 
Fruitige, lichte wijnen om elke dag 
ongecompliceerd van te genieten.

AUXERROIS / 180 ha ( 14% )

PINOT GRIS / 189 ha ( 15% )

PINOT BLANC / 153 ha ( 12% )

ELBLING / 89 ha ( 7% )

GEWÜRZTRAMINER / 21 ha ( 2% )PINOT NOIR /112 ha ( 9% )

CHARDONNAY / 21 ha ( 2% )

ANDEREN / 11 ha ( 1% )

In Luxemburg vint u een hele waaier van 
druivensoorten en dat levert een brede 
reeks, erg uiteenlopende wijnen op. De 
consument is in zijn nopjes met een wij-
naanbod met karaktervolle en gevarieerde 
smaken.

WIJNEN
VOOR ELKE SMAAK

De door de staat gecertifi ceerde «Appella-
tion d‘Origine Protégée – Moselle Luxem-
bourgeoise» garandeert herkomst, kwali-
teit en controle van de wijnen.

GECERTIFICEERDE 
KWALITEIT

Het belangrijkste kenmerk van de « AOP – Moselle 
Luxembourgeoise » is de kwaliteitsgarantie op basis 
van de geografi sche oorsprong van het product. Het is 
de bedoeling het land de belangrijke wijn van de Lux-
emburgse Moezel te beschermen en ervoor te zorgen, 
dat hij een grotere toegevoegde waarde krijgt.


