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Zomerwijnentest

Sauvignon Blanc (Oude Wereld)
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Koel
en
zwoel
Proefpanel

We krijgen vast een prachtige zomer en daar heffen
we graag het glas op! De
trend is koel en zwoel. Dat
geldt zowel voor wit en rosé
als rood.
Door Ronald de Groot en Pieter Nijdam

I

n onze jaarlijkse zomerwijnentest
hebben we gekozen voor sappige wijnen met finesse en niet te veel alcohol. Wijnen die we op zo’n heerlijke
zwoele avond probleemloos kunnen
doordrinken, maar die ook aan tafel hun
mannetje staan.

Sauvignon Blanc
Voor wit verenigt sauvignon blanc uit de
Oude Wereld zo’n beetje alle kwaliteiten
waarnaar we op zoek zijn: fris, vief, verteerbaar en soms met een beetje rondeur. Kortom: karakter, elegantie en lengte.
Sauvignon werd lang geleden geboren in
de Loire en dat is niet voor niks. Met liefst
drie wijnen bij de laatste vijf uit de test bewijst deze terroir zijn klasse voor een van ’s
werelds meest populaire witte druiven. In de
koelere regio’s van Italië blijkt sauvignon
trouwens ook fantastisch te gedijen, net als
in hogere delen van Duitsland en Oostenrijk.

Het Telegraaf
Proefpanel
bestaat uit
Lars Daniëls
MV (redacteur
Perswijn),
Ronald de
Groot (hoofdredacteur
Perswijn),
Johan Kragtwijk (sommelier van het
jaar, restaurant Karel V),
Nienke Munnik (vinoloog),
Pieter Nijdam
(wijncolumnist De Telegraaf) en Marga van Winsen
(wijnimporteur Rhone
Value Wines).
De wijnen
werden blind
geproefd uit
glazen Riedel
Vinum chianti/
riesling.
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Rosé (Provence)
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Rosé
Vorig jaar schreven we al dat rosé steeds
beter wordt en dan bedoelen we die uit de
Provence. Ze zijn misschien een paar euro
duurder dan die uit de Languedoc of Spanje,
maar dat proef je dan ook. Toch hoeft deze
typische zalmkleurige wijn niet altijd prijzig te
zijn, zo bewijst een verrassende outsider van
een grote slijtersketen.
Goede rosé drink je zowel op het terras als
aan tafel. Zo is de winnaar van onze test een
typische eetrosé. Het liefst bij iets mediterraans zoals gegrilde sardientjes. Dan is de zomer pas écht begonnen!

Cabernet Franc
In de categorie rood gaan we dit keer exclusief voor cabernet franc. Een blauwe druif die
nog altijd niet de waardering krijgt die hij eigenlijk verdient. Vooral als die komt uit de
Loire, de oerbodem.
Vroeger was het daar lastig cabernet franc
rijp te krijgen, waardoor hij vaak wat groenig
en paprika-achtig overkwam. Met dank aan de
klimaatverandering en verbeterde kennis van
het juiste plukmoment komt dat nog zelden
voor.
Cabernet franc uit Saumur-Champigny is het
meest rond en rijp van karakter. Chinon, Bourgueil en Saint-Nicolas de Bourgueil bieden wat
meer stevigheid en karakter. Om de fijnen
zuren en elegantie van deze prachtige blauwe
druif uit de Loire het meest tot hun recht te
laten komen, serveren we hem lichtjes gekoeld.

1. Pouilly-Fumé Tinel Blondelet Génetin 2015
Breed, exotisch, kruisbessen, peer, asperges, rijp en weelderig, tikje hout, sappig, elegant. andrekerstens.nl, €20,50
2. Winkl Cantina Terlan 2016, Alto Adige
Peer en perzik, buxus, bloemig, zacht en rijp, licht grassig
met goede zuren. henribloem.nl, €15,95
3. Pouilly-Fumé Jean Pierre Bailly 2016
Subtiel en ingetogen, wit fruit, limoen, fijn, elegant, schoon
en puur. okhuysen.nl, €14,95
4. Ronco dei Tassi 2016, Collio
Kruisbessen, perzik, exotisch, mild, mooie balans tussen rijp
en groen. enoteca-sprezzatura.nl, €15,35
5. La Chapinière de Chateauvieux 2017, Touraine
Spetterend met kruisbes, citrus, goede zuren, sappig, mooie
vulling, heel vief. sauterwijnen.nl, €9,95
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1. Rimauresq Cru Classé 2017, Côtes de Provence
Rozen, aardbeien, frambozen, amandel, fijne bitters, weelderig met zachte finale, lengte. lesgenereux.nl, €15,50
2. Château Pigoudet Classic 2017, Côtes de Provence
Lichte zalmkleur, subtiel, fijn fruit: aardbeien en frambozen,
sappig, goede zuren, lengte. henribloem.nl, €9,95
3. Domaine de la Chapelle Saint Victor 2017, Coteaux
d'Aix en Provence
Zacht en open, frambozen, goede zuren, droog, lekker fruitig en sappig. Zéér betaalbaar. DirckIII, €6,99
4. Domaine du Deffends Rosé d'une Nuit 2017, Coteaux Varois
Mooi sappig en krachtig, weelderig, fijn fruit: kersen en aardbeien, zacht en smaakvol. okhuysen.nl, €13,60
5. MiP* Classic 2017, Côtes de Provence
Bloemen en frambozen, opwekkend, goede zuren, lichte
kruidigheid, écht Provence. kwastwijnkopers.nl, €12,95

Cabernet Franc (Loire)
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1. Chinon Bernard Baudry Les Granges 2016
Verleidelijk, rijp en intens, mooi pittig, rood fruit: viooltjes,
kruidig, rond en opwekkend, fris. delogie.nl, €13,50
2. Chinon Charles Joguet Silènes 2015
Kruiden, pruimen, cassis, vanille, zwoel, elegante frisheid,
finesse, zachte tannines. okhuysen.nl, €15,25
3. Saint-Nicolas de Bourgueil Domaine du Mortier Dionysos 2014
Zwoel en breed, kersen, laurier, zoethout, tabak, krachtig en
stoer, opwekkend. emortier.nl, €11
4. Saumur-Champigny Chateau de Chaintres Les Sables
2016
Rode bessen, pit en frisheid, elegant, fris, mooi zuur, puur en
vief. wijndijck.nl, €10,50
5. Chinon Baudry Dutour Réserve 2015
Rode kersen, tikje peperig, rood fruit, kaneel, sappig brede
stijl met ronde tannines. sligro.nl, €9,67

