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DIVINO Nordheim Thüngersheim eG 

Osoba do kontaktu: 

Nicola Blanchard (angielski, niemiecki) 

DIVINO Nordheim Thüngersheim eG 

Langgasse 33 

97334 Nordheim/Main 

+49 179 590 10 97 

n.blanchard@german-wine-group.com 

www.divino-wein.de 

 

Profil działalności: 

DIVINO Nordheim Thüngersheim eG jest nowoczesną winnicą o długiej tradycji sięgającą 1930 roku. 

Winnica o powierzchni 400 ha jest drugim do wielkości producentem wina we Frankonii. Co roku DIVINO 

Nordheim Thüngersheim eG zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia za swoje wina. W latach 2015, 2017   

i 2018 wygrała konkurs Mundus Vini na najlepszą spółdzielnie winiarską w Niemczech, a w 2018 zdobyli 

nagrodę Mundus Vini - Best of Show Silvaner. Ich wina zdobywają także nagrody na międzynarodowych 

konkursach winiarskich. W 2017 roku podczas targów Enoexpo w Krakowie otrzymali srebrny medal za 

Franconia Silvaner Spätlese Feinherb. DIVINO Nordheim Thüngersheim eG produkuje rocznie około 3,5 

mln litrów wina i słynie z między innymi typowego frankońskiego Silvanera oraz Müller-Thurgau. Winnica 

eksportuje swoje wina do Holandii, Chin, Łotwy, Singapuru, Irlandii i wielu innych państw na świecie. 

 
Branża: 

Winiarska 

 
Produkty: 

Wina czerwone, białe i różowe, secco, sekt 

 
Poszukiwani partnerzy: 

Firma DIVINO Nordheim Thüngersheim eG jest zainteresowana rozmowami z importerami, 

dystrybutorami, kupcami z handlu detalicznego, jak również odbiorcami z branży gastronomicznej. 

mailto:n.blanchard@german-wine-group.com
http://www.divino-wein.de/
http://www.divino-wein.de/
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MEIER SCHMIDT Weinerlebnis GmbH 

Osoba do kontaktu: 

Lukas J.B. Schmidt (niemiecki) 

MEIER SCHMIDT Weinerlebnis GmbH 

Ulsenheim 114 

91478 Markt Nordheim 

+49 9842 2479 

ls@meier-schmidt.de 

www.meier-schmidt.de 

 

Profil działalności: 

Winnica MEIER SCHMIDT Weinerlebnis GmbH powstała w 2019 roku w wyniku połączenia dwóch 

mniejszych, rodzinnych firm o długoletniej tradycji sięgającej XVII wieku. Markus Meier z Ulsenheim i 

Lukas Schmidt z Bullenheim prowadzą winnicę MEIER  SCHMIDT Weinerlebnis GmbH - jedną z 

największych rodzinnych winnic we Frankonii o łącznej powierzchni uprawy około 50 ha. MEIER SCHMIDT 

Weinerlebnis GmbH słynie ze znakomitej lokalizacji swoich upraw. Aż 15 ha jej całej powierzchni 

znajduje się na terenie Bullenheimer Paradies. Z szacunku dla tego, co ich przodkowie tworzyli przez 

setki lat, starają się zachować i pielęgnować rodzinne tradycje przez kolejne pokolenie. 

 
Branża: 

Winiarska 

 
Produkty: 

Wina czerwone, białe i różowe, perlwein 

 
Poszukiwani partnerzy: 

Firma MEIER SCHMIDT Weinerlebnis GmbH jest zainteresowana rozmowami z importerami i kupcami 

z handlu detalicznego i gastronomii. 

mailto:ls@meier-schmidt.de
http://www.meier-schmidt.de/
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Weingut Christine Pröstler 

Osoba do kontaktu: 

Christine Pröstler (niemiecki, angielski) 

Weingut Christine Pröstler 

Obere Hauptstraße 100 

97225 Retzbach 

+49 93 64 817 8895 

kontakt@cproestlerweine.de 

www.cproestlerweine.de 

 

Profil działalności: 

Weingut Christine Pröstler jest młodą, dynamiczną i innowacyjną winnicą z Frankonii powstałą w 2012 

roku. To młode przedsięwzięcie założone zostało przez Christine Pröstler, której w 2013 roku DLG 

(Niemieckie Stowarzyszenie Rolnicze) przyznało tytuł "Młodego winiarza roku". Obecnie winnica zajmuje 

6 ha upraw winorośli, z czego niewielka ich część leży u podnóża bardzo jałowej skały wapiennej 

Benediktusberg. W winnicy Christine Pröstler uprawia się głównie klasyczne odmiany, takie jak Silvaner, 

Pinot Blanc, Pinot Gris, Riesling czy Domina. Korzystna lokalizacja winnicy Christine Pröstler, bliskość do 

rzeki Men oraz ręcznie zbierane uprawy sprawiają, że wina tego producenta są szczególnie wyjątkowe   

i pełne pasji. 

 
Branża: 

Winiarska 

 
Produkty: 

Wina czerwone, białe i różowe, secco, sekt, sok winogronowy 

 
Poszukiwani partnerzy: 

Winnica Christine Pröstler jest zainteresowana rozmowami z importerami i kupcami z handlu detalicznego 

i branży gastronomicznej. 

mailto:kontakt@cproestlerweine.de
http://www.cproestlerweine.de/
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Weingut Höfling 

Osoba do kontaktu:  

Thomas Beyer (niemiecki, angielski) 

Weingut Höfling 

Kellereigasse 14 

97776 Eußenheim 

+49 9353 7632 

info@weingut-hoefling.de  

www.weingut-hoefling.de 

 

Profil działalności: 

Weingut Höfling znajduje się w miejscowości Eußenheim w jednym z najbardziej znanych regionów 

winiarskich Niemiec, Frankonii. Sprzedaż wina rozpoczął Werner Höfling w 1988 roku. Jednak sama 

winnica jest znacznie starsza –pierwsze wzmianki o starej piwnicy winiarskiej pochodzą z 1559. Od 2009 

roku winiarnia Höfling jest zarządzana przez syna Wernera Höflinga, Klausa Höflinga. Z oddaniem i pasją 

Weingut Höfling uprawia winnice w czterech lokalizacjach na glebach pierwszej klasy (Eußenheimer 

First, Gössenheimer Homburg, Stettener Stein i Gambacher Kalbenstein), których powierzchnia wynosi 

obecnie 14 ha. Co roku firma zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia za swoje wina. W 2018 roku winnica 

Höflinga zdobyła pierwsze miejsce w kategorii „Basic” za wino 2018 Grüner Silvaner Qualitätswein 

trocken „First Class“ przyznane przez Silvaner Forum e.V. 

 
Branża: 

Winiarska 
 
Produkty: 

Wina czerwone i białe, wino musujące, perlwein, sok winogronowy 

 
Poszukiwani partnerzy: 

Winnica Christine Pröstler jest zainteresowana rozmowami z importerami i kupcami z handlu detalicznego 

i branży gastronomicznej.  

mailto:info@weingut-hoefling.de
http://www.weingut-hoefling.de/
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Weingut Schloss Hallburg 

Osoba do kontaktu: 

Georg Hünnerkopf 

Weingut Schloss Hallburg 

Schloss Hallburg 1 

97332 Volkach 

+49 9381 2415 

schlosshallburg@schoenborn.de 

www.weingut-schloss-hallburg.de 
 

Profil działalności: 

Weingut Schloss Hallburg to tradycyjna, średniej wielkości winnica, która jest również częścią 

pochodzącego z XIV wieku frankońskiego zamku Hallburg. Na powierzchni około 35 ha uprawiają 

winorośle, które wykorzystywane są do produkcji tradycyjnych win frankońskich, takich jak Silvaner, 

Riesling, Bacchus, Müller-Thurgau, Traminer, Pinot Blanc czy Pinot Noir. W winnicy pracuje około 20 osób, 

a zarządza nią od 1984 roku doświadczony winiarz i sommelier Georg Hünnerkopf. Winnica została 

nagrodzona podczas konkursu winiarskiego AWC Vienna złotym medalem za 2017 Grauer Burgunder 

trocken. 

 
Branża: 

Winiarska 

 
Produkty: 

Wina czerwone, białe i różowe, secco, sekt 

 
Poszukiwani partnerzy: 

Firma Weingut Schloss Hallburg jest zainteresowana rozmowami z importerami, dystrybutorami, kupcami 

z handlu detalicznego, jak również odbiorcami z branży gastronomicznej. 

mailto:schlosshallburg@schoenborn.de
https://weingut-schloss-hallburg.de/

