Voor de ware wijnliefhebber: exclusief Riedel Crystal
Riedel Crystal biedt het summum aan kristallen glazen. De vorm en grootte van de kelk
beïnvloeden in hoge mate de ‘neus’ en smaak van wijn. De familie Riedel maakt al 250 jaar kristal
en was de eerste om kristallen wijnglazen te ontwerpen die een wijn optimaal tot zijn recht laten
komen. Voor elk wijn type is een glas ontwikkeld. Wij nodigen u uit om deze fascinerende en
unieke ervaring te delen.
Een ontdekking die de wijnwereld op z’n kop zette
Professor Claus J. Riedel was de eerste ontwerper die ontdekte dat aroma, smaak, evenwicht en
afdronk van wijn worden beïnvloed door de vorm van de kelk van het wijnglas.
In de jaren '50 begon Riedel met de productie van wijnglazen die tot een ontwerprevolutie
leidden. Dun geblazen, onbewerkt, teruggebracht tot het ontwerp in zijn essentie: kelk, stam en
voet. Werkend met ervaren proevers, ontdekte Riedel dat wijn die uit zijn glazen werd gedronken
van meer diepte en beter evenwicht getuigden dan wanneer geschonken uit andere glazen.

Claus J. Riedel legde zo de grondslag voor glaswerk dat net zo functioneel als mooi is, volgens
het ontwerpprincipe van Bauhaus: vorm volgt functie. Dit revolutionaire concept werd in 1961
geïntroduceerd toen Riedel zijn eerste lijn van wijnglazen produceerde in verschillende groottes
en vormen. Tot dat moment had conventioneel glaswerk één enkele kelk vorm gebruikt, slechts
variërend in grootte.
Het concept bereikte na de introductie van de Sommeliers-serie in 1973 wereldwijde erkenning.
Het glas was geboren dat een slokje in een feest verandert – “a ‘wine' s best friend” – volledig
aangepast aan het karakter van de wijn!
Aanbevolen door Robert M. Parker, Jr. The Wine Advocate & TIME Magazine
"The finest glasses for both technical and hedonistic purposes are those made by Riedel. The
effect of these glasses on fine wine is profound. I cannot emphasize enough what a difference
they make." (Bron: Robert M. Parker, Jr. The Wine Advocate)
"The Riedel family has never stamped its name on a single bottle of wine. But over the past 50
years, this Austrian clan of master glassmakers has done more to enhance the oenophile’s
pleasure than almost any winemaking dynasty". (Bron: TIME MAGAZINE)

