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Rotkäppchen – Bruisende momenten in het zuiden van Saksen-Anhalt  
 
De Saale-Unstrut-regio is met zijn akkerterrassen en romantische wijnberghuizen 
allang bekend. Een bijzonder hoogtepunt is de bezichtiging van de Rotkäppchen 
Sektkellerei met het proeven van sekt in de domkelder, waar het grootste cuvéevat 
van Duitsland staat.  
 
Helemaal in het zuiden van Saksen-Anhalt, aan de rivieren de Saale en de Unstrut, 
groeien sinds eeuwen druiven, waaruit een inmiddels in heel Duitsland gewaardeerde 
witte wijn wordt gemaakt. In de zogenaamde 'Straußwirtschaften' langs de Wijnstraat 
Saale-Unstrut schenken de wijnbouwers hun wijn zelf en creëren zo een bijzonder 
sympathieke, landelijke sfeer. Behalve de druivensoorten Bacchus, Grauer Burgunder, 
Grüner Silvaner, Müller-Thurgau en andere, groeien er op de 680 hectare 
wijnbouwgebied van de Saale-Unstrut-regio ook inheemse soorten zoals Blauer 
Silvaner, Weißer Elbling, Roter André en Weißer Heunisch. Het bekendste en grootste 
wijnlandgoed van de regio is Kloster Pforta in Bad Kösen. Het bestaat al sinds 1145.  
Nog een andere, edele druppel is buiten de deelstaat bekend aan het worden. Het 
sektmerk Rotkäppchen uit Freyburg aan de Unstrut bekoort de consumenten in Oost- 
en West-Duitsland: De mousserende sekt is intussen de onomstreden marktleider in 
heel Duitsland. In de sektwijnkelders bewonderen bezoekers niet alleen de onder 
monumentenzorg vallende binnenhof, een van de oudste en mooiste industriehallen 
van Duitsland en tegenwoordig toneel van uiteenlopende culturele evenementen – 
maar ook het monumentale handgesneden cuvéevat in de domkelder. Bij een 
bezichtiging hoor je alles over het ingewikkelde productieproces van sekt en kun je 
natuurlijk Rotkäppchen proeven.  
 
 


