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Sinds 1867

Het voorjaar is voor een wijnkoper de prettigste en meest
inspirerende periode van het jaar. De aandacht verschuift
van de verkoop weer naar de inkoop. Er wordt veel
gebeld, gereisd, gelezen, gestudeerd, geproefd, gewikt
en gewogen. Hoe zijn de nieuwe oogstjaren? Zijn er
nieuwe ontwikkelingen in de wijnwereld? Welke wijnen
doen het goed bij onze klanten en van welke wijnen gaan
onze eigen harten sneller kloppen? Zitten er hiaten in
ons assortiment of hebben we uit sommige gebieden
misschien wel te veel wijnen? Een ding staat vast: in
deze pittige tijden zoeken de meeste mensen vooral naar
wijnen die veel waar voor hun geld bieden.
Daarnaast is er een duidelijke terugkeer naar de Franse wijngebieden en dan met
name naar de plekken waar wijnen met frisheid, verteerbaarheid en spanning vandaan
komen. Het Loiregebied is hier misschien wel het meest sprekende voorbeeld van.
Maar ook de Beaujolais en Bordeaux hebben op dit vlak veel te bieden, al is een
strenge selectie hier wel van levensbelang. 2012 was voor veel wijnboeren in Europa
een moeizaam en bewerkelijk jaar (zie ook oogstberichten pag. 26-27). Grillige
weersomstandigheden zorgden voor veel extra werk in de wijngaard en leidden
bovendien tot een recordkleine oogst. En dat terwijl we in Europa in een diepe crisis
verkeren en er ons allemaal veel aan gelegen is dat de prijzen stabiel blijven. Voor
veel producenten is dit echter een onmogelijke opgave. Het water staat hun tot de
lippen en 50% minder productie (wat geen uitzondering is) zal hen noodzaken hun
prijzen naar boven bij te stellen. Bij Okhuysen prijzen we ons gelukkig dat we met
kwalitatief uitstekende bedrijven samenwerken die deze problemen redelijk onder
controle hebben en er een goede langetermijnvisie op na houden. Hierdoor hebben
we verhogingen goed in de hand weten te houden of zelfs geheel tegen kunnen
houden. Ander goed nieuws is dat de wijnen die wij tot nu toe uit 2012 proefden
van een uitstekend niveau waren. Een absolute bevestiging van de kwaliteit van
de producenten waar we mee werken! Overal is keihard gewerkt om de moeilijke
omstandigheden het hoofd te bieden. De productie is dan wel klein, maar ook zeer
fijn. De stijl van het jaar, als je hierin mag generaliseren, is die van elegantie, frisheid,
fruitigheid en mooie zuren. En daarmee biedt 2012 ons eigenlijk heel veel, en veel
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Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
ING Bank te Haarlem No. 67.08.13.958
Te bestellen aantallen
Bij uw bestelling dient u steeds rekening te houden met de
verpakking van 6 of 12 hele flessen en 24 halve flessen.
Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een
minimale afname van 24 flessen of een minimum
factuurwaarde van €175,- per zending.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt met eigen
bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een minimale
afname van 36 flessen en een minimum factuurwaarde
van €350,- per zending.
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Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
31 mei 2013.
Okhuysen wijngarantie
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan wordt deze
door ons retour genomen en krijgt u desgewenst een
creditnota of uw geld terug. Voldoet een wijn om andere
redenen niet aan uw verwachting, dan nemen wij de
ongeopende flessen van u retour en ontvangt u voor deze
retourflessen van ons een creditnota of uw geld terug.
Kantoor/verkoop/bestellen/opslag/expeditie
Küppersweg 19-21-23
2031 ea Haarlem
t 023 531 22 40
f 023 532 48 15
e vineus@okhuysen.nl
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Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 ge Haarlem

We beginnen het jaar in ieder geval goed met een paar heerlijke nieuwe ontdekkingen,

Openingstijden winkel
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur
Zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur

12-13

wijn van Torre Raone uit de Abruzzen (pag. 16-17) en verrukkelijke landwijnen van
Château Beauregard Mirouze uit Corbières (pag. 20-21).
Vergeet u vooral ook niet in te schrijven voor de Openflessendagen op
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19 en 20 april, die weer een groot proeffestijn beloven te worden!
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Xavier Kat & team Okhuysen

Ophalen van vooraf bestelde wijnen
Dit kan uitsluitend op de Küppersweg.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
(Op zaterdag kunnen geen extra wijnen worden bijgepakt.)
Belangrijk!!! Gelieve uw bestelling zo mogelijk
24 uur van tevoren aan ons door te geven.

Wijnig Nieuws
In deze Wijnig Nieuws vindt u de aankondiging van
onze voorjaarsproeverij op 19 en 20 april,
informatie over andere Okhuysen-evenementen en
overige wetenswaardigheden.

16-17

Coups de Coeur
Speciale selectie van een zestal wijnen, vermeld in deze
Vinée Vineuse, die wij sterk aanbevelen. U kunt deze
wijnen als proefpakket bestellen.

18-19

Huiswijnen
Onze visitekaartjes. Wijnen die nooit vervelen en met
een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Oostenrijk
Aan de oevers van de Neusiedlersee, vlak bij de
Hongaarse grens, liggen de wijngaarden van Birgit
Braunstein. Zij maakt niet alleen wit, maar ook
schitterend rood. Uit het Kremstal in Niederösterreich
heerlijk zuivere witte wijnen van Stadt Krems.

14-15

Witte Loire
De Loire heeft zo veel moois te bieden. De uitstraling van
dit gebied, zijn ongekende diversiteit en de zuivere wijnen
zullen ons eeuwig doen terugkomen. In deze editie
prachtige witte wijnen uit de Pays Nantais, Touraine en
Valençay.

Spaans wit
Spanje is het land dat in ons assortiment de laatste
decennia de grootste groei heeft doorgemaakt. We
kruisten dan ook het hele land door. Hier verbluffend
mooi wit uit het noorden.

het robuuste af. Beauregard Mirouze is hier een
toonaangevend domein en koppelt kracht aan elegantie.
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Aloïs Lageder
Het mooiste wit uit het noorden van Italië vinden we
bij Aloïs Lageder. Van zijn Hirschprunn-wijnen zetten we
hier de Pinot Grigio in het zonnetje.

Vino Nobile di Montepulciano
Deze Toscaanse wijn heeft niet alleen een schitterende
naam, ook de smaak is meer dan prachtig!

Duitse Riesling

24-25 De echte liefhebber van Riesling weet waar hij moet zijn.
In Duitsland en dan in het bijzonder in de Rheingau en
de Nahe. Wij selecteerden zes Rieslings van Weingut
Altenkirch en Gut Hermannsberg.

26-27

Oogstberichten
Uitgebreide oogstberichten van belangrijke wijngebieden
in Frankrijk.

Château Roques Mauriac
Een nieuwe vondst uit het Entre-deux-Mers-gebied.
Onder meer dankzij een bodem die overeenkomsten
heeft met Saint-Emilion wordt hier een wijn gemaakt die
zijn herkomst ontstijgt….

Italiaanse wijnen zijn nogal eens aan de prijs. Toch
worden er ook veel prachtige betaalbare wijnen gemaakt.
Je moet ze wel weten te vinden. Zo vonden wij Torre
Raone uit de Abruzzen en Conti di Buscareto uit de
Marken…

Beauregard Mirouze

Cru’s uit de Beaujolais
De renaissance van de Beaujolais is in volle gang.
Nieuw bloed timmert aan de weg en inspireert.

Betaalbaar Italiaans

20-21 De wijnen uit Corbières zijn karaktervol, soms op

Drie stijlvolle cru’s van Gilles Gellin, Clos du Fief en
Louis Claude Desvignes.

Postadres
Postbus 501, 2003 rm Haarlem

meer dan wat we vooraf hadden durven hopen!

zoals Château Roques Mauriac uit Bordeaux (pag. 14-15), een bijzondere nieuwe witte

Inhoud

Côtes du Rhône rouge
Achter

Domaine Oratoire Saint-Martin uit Cairanne in de
zuidelijke Rhône maakt jaarlijks een kleine hoeveelheid
Côtes du Rhône, die puur op fruit wordt gevinifieerd.
Een superwijn!

Okhuysen Vinée Vineuse

Terug naar de oorsprong

28ste jaargang nummer 1
voorjaar 2013
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wijnig nieuws

wijnig nieuws
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De beroemde wijnjournalist en ‘Master of Wine’ Tim Atkin –die ook voor Robert Parker’s
Wine Advocate beoordeelt- heeft de Fonterutoli Chianti Classico 2010 een uitzonderlijk
hoge score toebedeeld. “De Fonterutoli Chianti Classico 2010 laat de essentie van de
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0 wijnen, uitgekozen
selectie van ongeveer 20

geproduceerd op dit domein.” Ook wijnmaker en eigenaar Francesco Mazzei is lyrisch
over oogstjaar 2010…
“Een oogstjaar dat u niet mag missen!”

2010 Chianti Classico
Fonterutoli
Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,50 per fles (normaal € 18,75)
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Wederom is een wijn van ‘ons’ domein in Chili, Viña Casa Marín, in de prijzen gevallen.
Op het prestigieuze concours ‘Annual Wines of Chili Awards’, is de Sauvignon Cipreses
2011 gekroond tot beste wijn van Chili!

2011 Sauvignon blanc Viñedo Cipreses - San Antonio
Viña Casa Marín
Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,85 per fles (normaal € 14,90)

Okhuysen Bezorgservice wordt uitgebreid
Service staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom werken wij buiten de regio Haarlem aan een extra bezorgservice: wij
kunnen u in de toekomst per sms of e-mail een tijdsindicatie van de wijnlevering geven. Wenst u gebruik te maken van
deze nieuwe service? Dan ontvangen wij graag uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer via het bestelformulier,
via een e-mail aan vineus@okhuysen.nl, door u op www.okhuysen.nl te registreren of uw reeds gemaakte internetprofiel
uit te breiden. Natuurlijk kunt u ook even met ons bellen op 023-5312240.

Wijnevenementen

Frans Hals wijnen

Wijn is niet alleen ons vak, het is ook een passie die we graag

Okhuysen is de eer ten deel gevallen twee wijnen te mogen

met andere wijnliefhebbers delen. Daarom organiseren we vele

selecteren ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van

wijnevenementen, in het hele land! Houd de agenda op

het Frans Hals Museum.

www.okhuysen.nl en de nieuwsbrieven in de gaten voor alle

We kozen voor twee

informatie over:

schilderachtige wijnen
uit het Franse wijngebied

-

-

Wijn-spijs diners in mooie restaurants, vaak met de

Limoux, gecreëerd door de

wijnmaker en altijd met vinologen van Okhuysen!

meesterwijnmakers Collovray

De stoomcursus wijn, een kennismakingscursus en een

& Terrier uit de Bourgogne.

‘officiële’ wijncursus op SWEN2-niveau.

De ‘Grande Réserve du

Een must voor iedere wijnliefhebber!

Frans Hals’ blanc en rouge

Themaproeverijen in onze historische wijnkelders.

zijn complex en verleidelijk,

4

Ook voor uw persoonlijke wijnevenementen zijn wij graag

Een substantieel deel van de

beschikbaar. Zo bieden wij een ‘vinoloog op locatie’ voor uw

opbrengst doneren wij aan

eigen diners en verzorgen wij wijnproeverijen op locatie voor

het Frans Hals Museum.

vriendengroepen, als bedrijfsuitje of als netwerkevenement.

Lees meer over deze
bijzondere samenwerking op
www.okhuysen.nl.

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

elegant en zeer verfrissend.
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Coups de Coeur

huiswijnen

Bestel een proefpakket
Coup de Coeur-wijnen
Bij het samenstellen van ons aanbod voor Vinée Vineuse proeven wij de wijnen altijd eerst uitgebreid door. Tijdens zo’n
proeverij vallen er altijd een paar wijnen extra op. Ze ontvangen van ons dan ook terecht het predicaat ‘Coup de Coeur’.
U herkent deze wijnen aan het Coup de Coeur-logo.

(normaal € 6,90)

2011 La Grande Réserve du Moulin
Muscadet Sèvre et Maine
Domaine Gadais
Speciale prijs: € 6,70 per fles

2011 Steillage Riesling Trocken
Rheingau
Weingut Altenkirch
Speciale prijs: € 8,95 per fles

Zie pagina 20-21

(normaal € 7,90)

(normaal € 10,25)

Zie pagina 12-13

Zie pagina 24-25

2010 Blaufränkisch Heide
Weingut Birgit Braunstein
Speciale prijs: € 8,95 per fles

Om dagelijks van te genieten!
De Okhuysen huiswijnenselectie omvat de beste wijnen voor alledag. Ongecompliceerd, maar wel
boordevol karakter en kwaliteit. Bovendien eerlijk geprijsd en vooral erg lekker!
Kortom, wijnen waar u blind op kunt varen…

(normaal € 10,20)

2012 Verdicchio dei Castello di Jesi
Conti di Buscareto
Speciale prijs: € 7,95 per fles

Zie pagina 8-9

(normaal € 9,40)

2010 Morgon ‘La Voûte
Saint-Vincent’
Domaine Louis Claude Desvignes
Speciale prijs: € 10,75 per fles

Zie pagina 16-17

(normaal € 12,25)

2012 Colagón - Rueda
Palacio de Bornos

Zie pagina 10-11

Speciale prijs per pakket van 6 flessen: € 49,95
(normaal: € 59,90) Slechts één pakket per bestelling mogelijk.

2011 Amant Novillo Tinto - Toro
Bodegas Toresanas

De aromatische verdejo en verfrissende

2011 Chardonnay
Vin de Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier

viura staan aan de basis van onze favoriete

De chardonnaydruiven komen in de

daardoor geschikt als aperitief en bij

huiswijn.

Zuid-Franse zon prachtig tot rijping, maar

lichtere gerechten.

Proefnotitie: Exotisch fruit stuift het glas uit.

behouden hun frisheid.

Proefnotitie: Levendig en fris van smaak, vol

Rijk, spannend en zeer verkwikkend door de

Proefnotitie: Rijp geel fruit, veldbloemen,

rijp fruit en een kruidige finale!

mooie zuren.

mooi fris, prima structuur en rijke afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,50 per fles (normaal € 6,45)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,65 per fles (normaal € 6,60)

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,60 per fles (normaal € 6,55)

2012 Cuvée Première
Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne

2011 Guilhem Rouge
Vin de Pays de l’Herault
Moulin de Gassac

Deze Cuvée Première van Lalanne is

Deze ‘vin comme autrefois’ van de

merlot en syrah vormt de basis van deze

een spannende en frisse wijn die nooit

vermaarde wijnmaker Aimé Guibert blijft

veelgeprezen landwijn.

verveelt.

boeien!

Proefnotitie: Prachtig fruit, met iets aardse

Proefnotitie: Frisse kruisbes, grapefruit,

Proefnotitie: Rijp rood fruit en een fijne

tonen, mooi geconcentreerd en een sappige

exotische accenten en een zuivere,

kruidigheid, elegant en goed gestructureerd.

finale.

verfrissende finale.

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,15 per fles (normaal € 6,05)

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,80 per fles (normaal € 6,75)

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 4,45 per fles (normaal € 5,25)
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Een Toro-wijn op fruit gemaakt en

2011 Vin de Pays de Vaucluse
Mon Petit Pétrus
Domaine du Pesquier
Een ideaal huwelijk tussen de druiven

Speciale korting huiswijn
Voor onze gehele selectie huiswijnen
en uitgebreide wijninformatie gaat u
naar www.okhuysen.nl

Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5%
Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%
Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u
‘de beste wijnen voor alledag’ in combinatie bestellen.
Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!

Okhuysen Vinée Vineuse

2011 Le Grangeot rouge
Château Beauregard Mirouze
Speciale prijs: € 5,95 per fles
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oostenrijk

oostenrijk

Tertiair was dit gebied een grote binnenzee, die door de eeuwen heen voor een groot deel

2012 Grüner Veltiner Lössterrassen
Weingut Stadt Krems

gevuld werd met gesteente uit de omringende bergen en bedekt met zand en leem. Dit

De gerenommeerde wijnmaker Fritz

maakt de bodemstructuur van het gebied enorm divers en interessant, zeker ook voor

Miesbauer maakte ook dit oogstjaar weer

wijnbouw. Het meer heeft bovendien een matigende invloed op de temperatuur en de

een fantastische basiswijn. De druiven

weerspiegeling zorgt voor extra lichtintensiteit. Dankzij het meer, en het nabijgelegen

komen van de lössterrassen en rijpen ‘sur

Leithagebirge dat de wijngaarden tegen regent beschermt, ontstaat dus een perfect

lie’ (op de fijne gistsporen) tot aan het

microklimaat met veel zon (wel tweeduizend uren per jaar), weinig regen en lange

moment van botteling.

nazomers.

Proefnotitie: Prachtig zuivere Grüner

Het prachtige wijndomein van Birgit Braunstein is gelegen aan de Neusiedlersee. In het

Veltliner. Mooi gestructureerd en zeer fris

2010 Blaufränkisch Heide
Weingut Birgit Braunstein

2010 Zweigelt Mitterjoch
Weingut Birgit Braunstein

van smaak, met sappig rijp wit fruit en een

Het inheemse blauwe druivenras

Ook deze inheemse druif is bij Birgit

biedt heerlijk knisperende zuren. Een echte

blaufränkisch excelleert op de kalkrijke

Braunstein in goede handen. Zij plantte

voorjaarswijn!

hellingen van het Leithagebirge! Na een

de zweigelt aan op een van de oudste

Op dronk: tussen nu en 2015

handmatige oogst en selectie genieten de

wijngaarden, dicht bij de Neusiedlersee.

perfect rijpe druiven een opvoeding van

Proefnotitie: Intense robijnrode kleur en een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,25 per fles (normaal € 8,10)

tien maanden op eikenhouten barriques

aantrekkelijke neus van fris rood fruit, iets

voor extra complexiteit.

van laurier en een zweem van vanille. De

Proefnotitie: Diepe, purperrode kleur.

smaak is soepel en mondvullend, met tonen

2011 Riesling Steinterrassen
Weingut Stadt Krems

Zeer uitgesproken aroma van zwart fruit,

van rijpe kersen en verfijnde kruiden.

De rieslingdruiven groeien op de steile

specerijen en een klein pepertje. De smaak

Op dronk: tussen nu en 2015

hellingen van het Boheems Massief,

is vol donker fruit en specerijen, met rijpe

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per fles (normaal € 10,20)

op eeuwenoude bodemformaties. De

tanninen en een heerlijk pittige afdronk.

plezierige kruidigheid. De lange afdronk

druivenstokken moeten hier hard werken

Op dronk: tussen nu en 2016

om in de ruige gronden te wortelen, wat

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per fles (normaal € 10,20)

resulteert in druiven vol smaak en aroma.
Proefnotitie: Intense geur van appel,
citrus, passievrucht en bloemen. Ook in de
mond mooi fruitig, maar ook rond en rijk
van smaak, met een goede structuur en
uitstekende zuren in de lange afdronk.

Zuivere, schone en frisse wijnen!

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per fles (normaal € 13,35)

Oostenrijk is een bijzonder wijnland. Veel wijn wordt er niet geproduceerd, maar wat er wel wordt geproduceerd aan wijn,
is van een gemiddeld zeer hoge kwaliteit. Zuiver, schoon en fris zijn de kernwoorden van de Oostenrijkse wijnen.
De verschillende wijngebieden zijn allen gelegen in het oosten van het land, waar warme, zonnige zomers en een lange en
milde herfstperiode het klimaat bepalen. In totaal zijn hier zo’n 50.000 hectare aangeplant met wijnstokken, die door maar
liefst 32.000 wijnboeren worden bewerkt. Velen van hen werken voor coöperaties, voorzien van moderne technologieën en
geleid door ervaren wijnmakers. Dit alles, in combinatie met de strenge wijnwetgeving en bijbehorende kwaliteitscontroles,
verklaart het hoge niveau van de wijnen. Al vele jaren werken wij met succes met twee domeinen in Oostenrijk die - ondanks
dat zij op slechts anderhalf uur rijden van elkaar liggen - zeer verschillende en zeer karakteristieke wijnen maken:
Weingut Stadt Krems (zo’n zeventig kilometer ten noordwesten van Wenen) en Birgit Braunstein (even ten zuidoosten van
de hoofdstad).

B
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ligt in Niederösterreich. Het ‘Weingut’ is eigendom van de stad Krems en de 30 hectare wijnterrassen liggen dan ook binnen de

stadsgrenzen, in een vallei op een hoogte van zo’n 220 meter boven zeeniveau. Het gebied wordt vanuit het oosten beïnvloed door

Proefpakket

warme lucht uit de Pannonische vlakte. Het noorden van de stad grenst aan het Waldviertel, een prachtig bosrijk gebied waar de

U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen.

gemiddelde temperatuur zeker vijf graden lager ligt. Het contrast tussen de beide klimaten creëert een interessante wisselwerking, met

U ontvangt dan van iedere soort drie flessen.

grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht. Het komt het bouquet en de fruitintensiteit van de wijnen duidelijk ten goede.

Speciale prijs: € 112,50 per pakket van 12 flessen
(normaal € 125,55)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

eide domeinen profiteren van een geheel eigen microklimaat. Stadt Krems, één van de oudste wijndomeinen van heel Europa,

9

beaujolais

Drie schitterende cru’s
uit de Beaujolais

beaujolais

T

egenwoordig rijdt de streek in twee versnellingen. Een groep werkt op dezelfde wijze door, terwijl een andere, groeiende groep
drastische maatregelen neemt en puur voor kwaliteit gaat. Die laatste groep schroeft de productie terug, werkt op een gezonde -

veelal biologische - manier in de wijngaard en probeert het beroemde terroir weer te laten leven. Iets waar de Beaujolais in beginsel juist
onderscheidend in kan zijn, getuige ook de tien verschillende cru’s die allemaal beschikken over een voor de gamaydruif ideale bodem
van graniet en/of leisteen. Cru’s met bovendien hun eigen specifieke eigenschappen, wat zich vertaalt in wijnen met een eigen karakter.
Wij selecteerden voor u drie van de tien cru’s van drie toonaangevende producenten. Stuk voor stuk kanjers!

2011 Fleurie
Domaine Gilles Gellin

2010 Juliénas
Domaine du Clos du Fief, Michel Tête

Fleurie staat voor elegantie en finesse, en geurt naar bloemen

Samen met Saint-Amour de meest noordelijke cru van de

en rode vruchtjes. In deze cru bezit de familie Gellin zes hectare

Beaujolais. De bodem heeft hier naast graniet ook een vulkanische

wijngaard. De aanplant is gemiddeld 45 jaar oud. De ondergrond

oorsprong en is rijk aan kleiafzettingen. We werken hier al vele

bestaat voornamelijk uit verpulverde graniet. Een klein gedeelte

jaren tot volle tevredenheid met de wijnen van Michel Tête, die

van de wijn wordt gevinifieerd volgens de methode macération

altijd is blijven geloven in de weg van de kwaliteit. Zijn Juliénas

carbonique, waardoor het fruitige karakter goed naar voren

is een assemblage van verschillende ’lieux-dits’, met stokken van

komt, terwijl het andere deel traditioneel wordt gemaakt. De

gemiddeld vijftig jaar oud. De wijn werd traditioneel en ‘semi-

verschillende percelen worden los van elkaar gevinifieerd.

carbonique’ gevinifieerd en bezit zowel structuur als een heerlijke

Proefnotitie: De neus geurt naar rood en zwart fruit, is licht floraal

fruitexpressie.

met iets aardse tonen. De smaak is geconcentreerd en krachtig,

Proefnotitie: De neus geurt naar rode kersen, aalbes, zwarte

met een elegant fruit, stijlvolle tanninen en uitstekende zuren in de

bessen, kruiden en viooltjes. De smaak zit vol fruit, bezit een goede

afdronk. Top!

concentratie, met zachte tanninen, frisse zuren en een kruidige

Op dronk: tussen nu en 2016

afdronk.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,25 per fles (normaal € 12,80)

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,60 per fles (normaal € 12,10)
2010 Morgon ‘La Voûte Saint-Vincent’
Domaine Louis Claude Desvignes
Van de tien cru’s uit de Beaujolais brengt Morgon, met zijn
bodem van ijzerhoudende leisteen, de meest krachtige wijnen
voort. die ook het beste bewaarpotentieel bezitten. In het hart van
het dorp Morgon ligt het oude, bescheiden Domaine Louis Claude
Desvignes. Een combinatie van lage rendementen, oude stokken,
oogsten met volledige rijpheid en een organische werkwijze leidt
hier tot wijnen van zeer hoge kwaliteit. De vinificatie is volledig
traditioneel, met lange wekingen en lange opvoedingen op de
fijne gistsporen.
Proefnotitie: Dit is werkelijk een indrukwekkende Morgon, met
een prachtige concentratie, maar gemaakt in een toegankelijke
stijl. Schitterend donkerrood kersenfruit, met een zoetige zweem,
veel sap en zachte, rijpe tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2017
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Een tijdlang kregen de wijnen uit de Beaujolais nog slechts sporadisch aandacht van ons. Tot we vorig
jaar aan een hernieuwde ‘kennismaking’ met deze prachtige Franse streek begonnen.
Bracht de Beaujolais Primeur het gebied in eerste instantie veel welvaart, in later jaren tastte het
erbarmelijke imago van de wijn de gehele streek aan. Verworden tot een circus van geforceerd
geproduceerde, slechte wijn, kreeg de Beaujolais Primeur een steeds kwalijker reputatie. Om de slechte
tijden het hoofd te bieden, probeerde men goedkoper te produceren, waardoor de kwaliteit alleen maar
verslechterde.

Proefpakket cru’s uit de Beaujolais
U kunt deze cru’s uit de Beaujolais ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere wijn twee flessen.

Speciale prijs: € 66,50 (normaal € 74,30)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,75 per fles (normaal € 12,25)
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witte loirewijnen

witte loirewijnen

maanden ‘sur lies fines’ (fijne gistsporen) om aan balans en
complexiteit te winnen.
Proefnotitie: Het parfum geurt heerlijk naar wit fruit als peer en
meloen en ook iets naar passievrucht. De aanzet van de smaak is
heel fijn, prachtig droog en met een licht ziltige zetting, verder heerlijk
sappig, met goed fruit, een klein vetje en uitstekende, frisse zuren. De
afdronk is elegant, met veel fraîcheur en een delicaat fruit.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,70 per fles (normaal € 7,90)
2012 Sauvignon Touraine
Domaine Jacky Marteau
De wijngaarden, in totaal veertien hectare, liggen voornamelijk
op ‘La Côte’. De bodem hier is het bekende Kimméridgien: een
kalkrijke kiezelgrond met fossiele resten van kleine oesters die
ook in Chablis een belangrijke rol speelt. De sauvignon voelt zich
op deze grond uitstekend thuis. Eiken vaten gebruikt men niet,
omdat het pure sap van de druiven de voorkeur heeft. Van de

Oude liefde roest niet
Witte Loirewijnen van het zuiverste soort

druiven ondergaat 25% een koude weking alvorens pneumatisch
geperst te worden. Na de gisting rijpt de wijn op lage temperatuur
en ‘sur lie’ op inox.
Proefnotitie: Een prachtig geurend, stuivend parfum met kruisbes,
citrus en licht grassige tonen. De wijn heeft een zuivere aanzet en
heerlijk sappige zuren, met een goed fris fruit in de finale. Een perfect

Onze liefde voor wijnen uit het Loiregebied gaat ver terug. We hebben door de jaren heen dan ook met vele, uitstekende
domeinen gewerkt. Ieder jaar togen we naar de streek om nieuwe oogstjaren te proeven, nieuwe domeinen te ontdekken,
maar ook om oude bekenden te begroeten en soms hun domeinen te herontdekken. Ook al kregen de streek en zijn wijnen
als gevolg van het immense en interessante nieuwe aanbod uit andere (verre) oorden wel eens wat minder aandacht van
ons, het lonken bleef altijd. De wijnen die er vandaan komen, passen nu eenmaal zo goed bij de stijl die Okhuysen zoekt:
karakteristiek, fris, zuiver en elegant, met altijd een mooi aanwezig fruit en een zekere spanning. Bovendien is de diversiteit
die je in dit uitgestrekte gebied vindt, ongekend. De laatste tijd oriënteren wij ons weer meer en meer op deze boeiende
streek. Voor deze Vinée Vineuse kozen wij voor drie witte wijnen uit verschillende substreken: een Muscadet van nabij de
Atlantische Oceaan, een Sauvignon uit Touraine en een licht ‘gechardonneerde’ Sauvignon uit Valençay.

glas, door kenners wel eens bestempeld als kleine Sancerre!
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,15 per fles (normaal € 8,15 )
2012 Valençay blanc
Domaine Olivier Garnier
De druiven groeien op een kalkrijke kleigrond die vuursteen
bevat. Ze gedijen goed in het milde, tamelijk droge klimaat,
dat beïnvloed wordt door de Atlantische

De ziltigheid van Muscadet

grote aantal appellations en gebieden

de weg - in 2004 verkreeg het zijn eigen

westenwinden. De bodemsamenstelling

Stond men tot de jaren tachtig van de

met de VDQS-status is het een van de

AOC. Onze producent hier is Domaine

en het klimaat zijn bijna identiek aan die

vorige eeuw in de rij voor de Muscadet,

complexe wijngebieden van Frankrijk.

Olivier Garnier, een oud domein waar

van de beroemde ‘buur’ Sancerre. Door

toen de gemiddelde kwaliteit door

In de AOC Touraine is de sauvignon

gerenommeerde wijnmakers met veel

de toevoeging van 15% chardonnay geven

verschillende oorzaken terugliep, liet

dominant. Domaine Marteau is hier een

respect voor de natuur werken en ons

de broers Garnier hun wijnen echter een

men het gebied links liggen. Toch hebben

van dé referenties. Al zo’n 25 jaar maakt

prachtige wijnen leveren.

geheel eigen karakter: fris en fruitig, maar

de ware liefhebbers de wijnen van

men hier de heerlijkste Tourainewijnen,

Christophe Gadais altijd weten te vinden.

afkomstig van wijngaarden bij het gehucht

Zijn wijngaarden liggen in de gemeente

La Tesnière. Het is nieuws als hun wijnen

Saint-Fiacre, waar volgens deskundigen

eens géén prijs winnen.

In de neus vinden we exotisch fruit, honing en
licht minerale tonen van vuursteen. De smaak is

Na de oogst volgt direct een lichte persing

zacht en rond, tevens prikkelend en gul, iets vettig,

Valençay - een unieke appellatie

van de druiven van de verschillende

met een lekker fris fruit en verkwikkende zuren in de

menig sterrenrestaurant en oefenen

Als enige stad met twee verschillende

percelen. Het verkregen sap vergist

afdronk.

aantrekkingskracht uit tot in Japan.

AOC’s neemt Valençay een unieke plaats

vervolgens per perceel op inoxtanks

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,50 per fles (normaal € 8,50 )

in in Frankrijk. Al veel langer beroemd

(roestvrijstaal). De temperatuur wordt

De veelzijdigheid van Touraine

vanwege de Piramide AOC Valençay, een

hierbij laag gehouden om een mooie

Touraine kent een grote diversiteit aan

heerlijke rauwmelkse geitenkaas, timmert

frisheid en fruitigheid in de wijn te

druivenrassen en wijnsoorten. Met het

het als wijngebied ook al enige tijd aan

verkrijgen. De wijn verblijft enkele

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Proefnotitie: De wijn is goudgeel van kleur.

Gadais’ wijnen sieren de wijnkaart van

de allerbeste wijnen worden gemaakt.
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met tevens een zekere vetheid en rondeur.

2011 La Grande Reserve du Moulin
Muscadet Sevre et Maine sur Lie
Domaine Gadais
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bordeaux

bordeaux

Quelle trouvaille
I

n het voorjaar van 2011 waren we in Bordeaux om het jongste
oogstjaar - 2010 - ‘van het vat te proeven’. Tussen al het ‘geweld’

van de crus classés, stond daar opeens een wijn op de proeftafel
met de simpele herkomst ‘Bordeaux Supérieur’. De voortreffelijke
kwaliteit viel ons meteen op, maar ons enthousiasme nam pas
écht grote vormen aan toen we begrepen dat deze heerlijke wijn
bovendien heel betaalbaar was!
Om de wijn niet hoeven mis te lopen plaatsten we ter plekke een
reservering, maar wel onder de voorwaarde om de wijn in alle rust
en met een groter team op kantoor terug te proeven. In Haarlem
waren de reacties van ons proefteam onverminderd enthousiast.
De prijs van de wijn werd zelfs met enig ongeloof aangehoord.
Toen wij de reservering bevestigden, konden we deze helaas niet
meer verder verhogen: Robert Parker had de wijn maar liefst
89-91 punten gegeven en daarmee was de vraag op het château
geëxplodeerd. Wij prijzen onszelf dus maar gelukkig met wat we
hebben kunnen kopen.
Château Roques Mauriac ligt in het hart van het Entre-deux-Mers
gebied en bezit een terroir dat grote parallellen laat zien met
bepaalde zones in het prestigieuze Saint-Emilion. Eigenaar is de
familie Levieux; Vincent Levieux is de verantwoordelijke man op
het château.
Een aardig kenmerk van de wijn is dat er een dominante rol (50%)
is weggelegd voor de cabernet-francdruif, die gewoonlijk vooral
een ondersteunende rol heeft. Daarnaast bevat de assemblage
10% cabernet-sauvignon en 40% merlot. De druiven werden met
perfecte rijpheid geoogst en traditioneel gevinifieerd. De wijn
kreeg vervolgens een opvoeding van ruim een jaar op eikenhouten
vaten.

2010 Château Roques Mauriac
Bordeaux Supérieur
Proefnotitie: De wijn heeft een intens donkerrode kleur, tegen paars
aan. Het parfum geurt naar rood en zwart fruit, als kersen, bramen
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en vanille. De smaak is heerlijk sappig, met rijpe fruittonen, een mooi
volume, fluwelige tanninen en frisse zuren.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 9,50 per fles (normaal € 10,70)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

en frambozen, met ook iets van specerijen, peper en iets van mokka
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italië

italië

2012 Verdicchio dei Castelli di Jesi bianco
Conti di Buscareto

2011 Pecorino, Colline Pescaresi
Azienda Agricola Torre Raone

Een jong en dynamisch bedrijf dat inmiddels flink aan de

Pecorino is naast een bekende Italiaanse schapenkaas ook

weg timmert en een 100% focus heeft op kwaliteit. De

een lokale druif uit de Marken en de Abruzzen. Het is een

verdicchio wordt hier met de hand geplukt en in kleine

vroeg rijpende druif, met een lage opbrengst, die vooral

oogstbakken naar de kelders vervoerd. Vervolgens worden

houdt van hoger gelegen gebieden. Deze druif brengt rijke,

de druiven licht geperst en het sap op lage temperatuur

aromatische wijnen voort, met een nootachtig karakter.

vergist. Daarna rijpt de wijn ‘sur lie’.

Proefnotitie: De geur is uitbundig, met tonen van wit fruit,

Proefnotitie: Mooie, heldere groengele kleur. Het parfum

bloemen en kruiden. De smaak is rijk en in het bezit van een

is heel floraal met tonen van wit en rijp fruit. De smaak is

vette structuur, een levendig geel fruit, frisse citrustonen, iets

stuivend en spannend, met mooie, knisperende frisse zuren in

licht grassigs en een lange afdronk met prachtige zuren.

de finale.

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en zomer 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,25 per fles (normaal € 9,50)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,95 per fles (normaal € 9,40)
2012 Crimà - Marche rosso
Conti di Buscareto

2010 Lucanto - Montepulciano d’Abruzzo
Azienda Agricola Torre Raone

De witte verdicchio is verreweg de bekendste druif uit

Montepulciano - niet te verwarren met de gelijknamige

de Marken. Minder bekend zijn de rode wijnen die hier

plaats in het zuiden van Toscane - die zijn naam geeft aan

vandaan komen. Wat ons betreft zeer onterecht. Zo verdient

de Vino Nobile, is de belangrijkste druivensoort voor de

deze perfecte compositie van de druiven sangiovese (60%),

productie van rode wijnen in het gebied en geeft smaakvolle,

merlot (30%) en lacrima (10%) al uw aandacht!

kruidige wijnen.

Proefnotitie: De kleur is donkerrood met een paarse rand. Hij

Proefnotitie: Mooie dieprode kleur met een paarse rand. In de

geurt naar rood fruit van rode bessen en naar bloemen (rozen).

geur ontdekken we heerlijk bessig fruit, kersen, kruidnagel en

In de mond is hij mooi in balans, voldoende stevig en zijdezacht

laurier. De smaak is vol, pittig en verleidelijk, met opnieuw veel

tegelijk, met terugkerend lichtrood fruit en een mooie frisheid in

sappig, rijp fruit, frisse tanninen en een lange, kruidige afdronk.

de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,70)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,75 per fles (normaal € 9,95)

2010 Raone Rosso, Colline Pescaresi
Azienda Agricola Torre Raone

Deze wijnen blijven
ons verrassen!

De meest bijzondere wijn die hier wordt gemaakt is deze
‘Lacrima’. De lacrimadruif stond op het punt van uitsterven.
Bijna alle resterende aanplant staat op de grond van
Buscareto. Gelukkig onderkent men hier de schoonheid van
deze druif en wordt de aanplant zelfs verder uitgebreid.
Proefnotitie: De wijn is intens van kleur, met een paarse
rand. De geur is bijna bedwelmend en doet denken aan rozen,
viooltjes, zwarte kersen en kruiden. De smaak is prachtig fris,
met een levendig fruit, bovendien een ferme structuur, veel sap,

Okhuysen Vinée Vineuse

sangiovese, merlot en cabernet-sauvignon. Vanwege deze
bijzondere samenstelling werd de wijn ‘gedeclasseerd’ tot
IGT. Wat ons betreft een van de pareltjes van het domein, in
het bezit van een ongekende prijs-kwaliteitverhouding.
Proefnotitie: De kleur is intens donkerrood, bijna paars. De
geur is complex, met tonen van een zoet donker fruit, kruiden,

talië blijft als wijnland nog immer ongekend

Dit zijn heerlijke bedrijfjes voor als je op

specerijen en bloemen. De smaak is vol en kruidig, mooi elegant,

populair. De wijnen die hier vandaan komen,

vakantie bent en voor een vriendelijk bedrag

met prachtig rijpe, iets zoete tanninen en een lange, frisse finale.

roepen bij veel mensen prettige associaties op

typische streekwijnen wilt kopen en drinken.

Op dronk: tussen nu en 2017

Op dronk: tussen nu en 2017

met schitterende landschappen, mooi weer en

Sommigen van deze producenten hebben

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,90 per fles (normaal € 12,50)

lekker eten. Daarnaast biedt Italië een grote

echter grotere plannen en stijgen boven

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,50)

variëteit aan terroirs en druivenrassen. Er is

het gemiddelde uit. Met twee van dit soort

geen land waar zo veel verschillende soorten

ambitieuze producenten werken wij al een

staan aangeplant als hier.

aantal jaar samen. En met veel succes: hun

Bovendien kent Italië veel kleine producenten,

wijnen zijn van een zeer hoge kwaliteit,

Proefpakket Italië

die er vaak een gemengd bedrijf op na houden

gemaakt van inheemse druiven en vriendelijk

U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen.

en vooral voor de lokale markt produceren.

geprijsd. Viva Italia!

U ontvangt dan van alle wijnen 1 fles.

fluwelige tanninen en prachtige zuren.

16

I

Deze wijn werd gemaakt van de druiven montepulciano,

Speciale prijs: € 56,00 (normaal € 62,55)

Okhuysen Vinée Vineuse

2012 Lacrima di Morro d’Alba
Conti di Buscareto

17

spanje

spanje

Dankzij een strenge selectie en zeer nauwkeurige vinificatie,
komt deze frisheid in het glas duidelijk naar voren.
Proefnotitie: Verkwikkende aroma’s van abrikoos, ananas, citrus
en iets van jasmijn, stuiven het glas uit. Heerlijk sappig en goed
gestructureerd. De smaak biedt naast fris fruit ook ronde tonen
van honing en abrikoos.
Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,60 per fles (normaal € 8,70)
2012 Chardonnay - Navarra
Bodegas Señorio de Sarría
Navarra, gelegen tussen de Pyreneeën en de rivier de
Ebro, wordt gekenmerkt door een extreem divers klimaat:
Atlantische- en mediterrane invloeden komen hier samen met
het landklimaat. Hoe divers ook, de omstandigheden blijken
perfect voor wijnbouw. Bovendien heeft Navarra een kalkrijke
bodem. In het noorden van de D.O., in een bosrijk gebied
halverwege de Pelgrimsroute van Santiago de Compostella,
werden meer dan zestig jaar geleden de eerste wijnstokken
van Bodegas de Sarría aangeplant. Dit ideale terroir zorgt voor
druiven met een grote intensiteit en veel structuur, alsmede
een fruitige frisheid. De druiven worden in de vroege ochtend
geplukt, kort daarna geperst en op lage temperatuur vergist.

Schitterend wit van het
Iberisch schiereiland
Hoewel Spanje vooral bekendstaat om zijn prachtige rode wijnen, heeft het land ook op het gebied van witte wijn veel
moois te bieden. Wij selecteerden vier verrassende witte lentewijnen uit vier zeer verschillende, maar zeer interessante
wijnstreken. Proef en ontdek de schoonheid van deze spannende Spaanse witte wijnen!

Zo blijven de frisheid en de delicate aroma’s behouden.
Proefnotitie: Aromatisch; florale, citrus- en tropische tonen vallen
op. In de mond een volle structuur, met een prettig vetje, een
lekkere ‘bite’ en heerlijk rijp, fris wit en geel fruit.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,25 per fles (normaal € 8,30)
2012 Verdejo - Rueda
Palacio de Bornos
Het wijngebied Rueda, gelegen rondom de historische,

De D.O. Valdeorras - ofwel ‘vallei van het goud’ - is een van de

Op dronk: tussen nu en 2014

gelijknamige stad Rueda op een hoogvlakte in de provincie

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,50 per fles (normaal € 14,35)

Vallodolid, staat vrijwel synoniem aan de verdejodruif. Hoewel

oudste wijnregio’s in Galicië. Het gebiedje heeft een bijzonder

Okhuysen Vinée Vineuse

en cabernet-sauvignon er goed gedijen, is het de verdejo die

2011 Picapoll - Pla de Bages
Bodegas Abadal

er excelleert. De druif is goed bestand tegen de lange, warme

samenkomen. De zomers zijn kort en heet, er valt vrij veel regen en
in de winters daalt het kwik vaak onder nul. Zo’n dertig jaar geleden

In de relatief jonge D.O. Pla de Bages, in het noordoosten van

van Palacio de Bornos weten als geen ander hoe het uiterste

stelde een groep wijnmakers uit Valdeorras zich ten doel hun lokale

Spanje, ligt het uit 1898 stammende wijndomein Bodegas Abadal.

uit de druif te halen is: vroeg oogsten, een snel transport naar

witte druif godello weer op de wijnkaart te krijgen. Dat is ze gelukt!

De wijngaarden, tezamen wel 127 hectare, werden lange tijd niet

de bodega, gevolgd door een koele en zorgvuldige vergisting.

De touwtrekkers van deze ‘Godello Revolutie’, Horacio Fernandez

ten volle benut. Dit veranderde toen in 1983 Valentí Roqueta zijn

Proefnotitie: Herkenbare ‘verdejoneus’ met tonen van exotisch

en Jose Luis Bartolome, stichtten in 1985 het prachtige Bodegas

intrede deed. Roqueta stamt uit een familie van wijnmakers en

fruit, bloemen en verfijnde kruiden. De wijn is zacht, mondvullend

Godeval. Als eerste huis ooit maakten zij hier vervolgens een wijn

had maar een doel voor ogen: moderne wijnen maken met een

en lekker sappig. De zuren zijn knisperend fris en het exotische,

van 100% godello. Sindsdien is de reputatie van de Godello-wijnen

sterke identiteit. De wijnkelders en vinificatieruimten werden

frisse fruit maakt de wijn nog spannender.

alleen maar beter geworden en staat deze Godello van Godeval

vernieuwd en de wijngaarden met beleid en visie op zorgvuldig

Op dronk: tussen nu en 2015

Proefpakket Spaans Wit

zelfs bij vele Spaanse sterrenrestaurants op de kaart.

aangelegde terrassen aangeplant. De druiven genieten van een
microklimaat met weinig regen, warme dagen en koude nachten.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,80 per fles (normaal € 7,80)

De Spaanse witte wijnen zijn ook als proefpakket (van 12 flessen)

Proefnotitie: Schitterende, droge wijn met een intens parfum van
appel, perzik, abrikoos, bloemen en fijne kruiden. Verfijnd van smaak,

Voor de lokale picapolldruif zijn dit de perfecte omstandigheden

fris maar ook complex, met prachtige zuren en een sappige afdronk.

om een ongekende frisheid te ontwikkelen.

microklimaat, door de Atlantische en continentale invloeden die er

18

ook de viura en sauvignon blanc en de blauwe tempranillo

zomers en de vrieskou die de winter brengt. De wijnmakers

te bestellen. U ontvangt dan van iedere wijn drie flessen.

Speciale prijs: € 104,00 (normaal € 117,45)

Okhuysen Vinée Vineuse

2011 Viña Godeval blanco - Valdeorras
Bodegas Godeval
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corbières

corbières

Vanaf de hoofdweg kronkelt een weggetje richting de plaats van bestemming. De aanblik van het prachtige Zuid-Franse
landschap, badend in warmte, de heerlijke stilte en de lekker makende geuren van de garrigues worden slechts verstoord
door een ronkende, spierwitte touringcar, met blazende airco en een enthousiast kwebbelend Okhuysen-team. Wanneer
de bus stopt en de deuren opengaan, zuigt de natuur ons bijna naar buiten. Karine en Nicolas Mirouze van Château
Beauregard Mirouze staan ons al op te wachten en begroeten ons allerhartelijkst. Het is de eerste bestemming van onze
lustrumreis en de sfeer overweldigt ons. Ergens op een muurtje onder wat bomen staan de later te proeven wijnen ons
al toe te lachen. Tussen de ontvangst en de uitgebreide rondleiding door de kelder en wijngaarden, staat een heerlijke
proeverij en lunch op het programma, alles in de stijl van de streek. We worden ons ineens sterk bewust van de nadelen
van de Randstad…

De rode Grangeot de Beauregard-Mirouze

midden in de wijngaarden staat en waar

is een assemblage van 50% cabernet-

vroeger onder meer graan was opgeslagen

sauvignon, 40% merlot en 10% syrah. Deze

om de paarden te kunnen voeren die in

druiven gedijen goed op de zanderige,

de wijngaarden werkten. Deze wijn staat

tamelijk arme bodem, die is gezegend met

symbool voor de filosofie van de Mirouzes

een goede waterhuishouding. Ze rijpen

om moderne, levendige, frisse en vooral

mooi geleidelijk en kunnen met een perfecte

zuivere wijnen te maken. De Grangeot blanc

rijpheid worden geoogst. Na de vinificatie

is een assemblage van 60% viognier en 40%

ontvangt de wijn een opvoeding op cuve

marsanne. De druiven worden bij aankomst in

gedurende negen maanden. Het resultaat is

de kelder direct geperst. Na een koude weking

een even heerlijke als krachtige wijn.

vergist de wijn op temperatuurgecontroleerde

Proefnotitie: De kleur is diep donkerrood. De

tanks, waar de wijn nog zes maanden verder

neus biedt aroma’s van onder meer fruit van

rijpt.

pruimen en verse kruiden. In de smaak is hij

Proefnotitie: De kleur is goudgeel, de neus is

lekker pittig; we vinden mooi rood kersenfruit,

zeer aromatisch, met exotisch fruit en perzik. De

een goede frisheid, een stevige structuur en

smaak is soepel, lekker sappig en fris, een vieve

soepele tanninen, alles mooi in harmonie met

wijn, met terugkerend fruit en een opvallende

elkaar. De afdronk blijft lang na.

lengte in de finale.

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,95 per fles (normaal € 6,90)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,95 per fles (normaal € 6,90)

2011 Cuvée Tradition
Corbières rouge
Château Beauregard Mirouze

2011 Lauzina - Corbières blanc
Château Beauregard Mirouze
Zo ver als het oog reikt zijn de

De wijn werd gemaakt van 50% syrah en

zandsteenheuvels begroeid met de holmeik

50% grenache, afkomstig van percelen die

of steeneik, een groen blijvende eik die

veel ijzerhoudende zandsteen bevatten en

als gevolg van de rotsachtige ondergrond

de beste zonexpositie hebben. De druiven

struikvormig blijft. De lokale naam voor deze

kwamen in dit net wat koelere en droge

boom is Lauzina, de naam die de Mirouzes

klimaat tot perfecte rijpheid, met behoud van

kiezen voor hun topwijnen. De witte Lauzina

zuren. De schilletjes weken vijftien dagen in

is een assemblage van de druivenrassen

het sap om de gewenste extra kleur, aroma’s

roussanne (40%), marsanne (40%) en

en smaak aan de schillen te onttrekken.

vermentino (20%), die groeien op een

De opvoeding geschiedt gedurende acht

kalkrijke en ijzerhoudende zandgrond. Na

naaldbossen. Het natuurlijke evenwicht is hierdoor zéér bijzonder.

maanden op cuve.

de vinificatie wordt de wijn deels opgevoed

na enkele omzwervingen terug te keren naar Zuid-Frankrijk om

Ziektes in de wijngaard komen dan ook nauwelijks voor. De

Proefnotitie: Purperrode kleur. De wijn geurt

op eiken vaten van 400 liter gedurende zes

het familiedomein dat al zeven generaties in hun bezit is, voort

grootste vijand van de druiven zijn de wilde zwijnen, die er gek op

naar rood fruit van bessen, bramen en kersen,

maanden. Een heerlijk fris kruidige wijn!

te zetten. Hun droom was om het prachtige land te cultiveren

zijn.

en tijm en rozemarijn van de garrigues. De

Proefnotitie: Bijna goud van kleur biedt de

smaak is intens en evenwichtig, bezit een mooi

wijn in de neus tonen van heerlijk wit fruit als

en unieke wijnen te maken, met respect voor de natuur. Tijdens

Okhuysen Vinée Vineuse

Een ’grangeot’ is een kleine schuur die

eiden landbouwkundig ingenieur, besloten Karine en Nicolas

B
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2011 Le Grangeot rouge
IGP Pays d'Oc
Château Beauregard Mirouze

de wandeling door de wijngaarden verhaalt Karine over het ruige

Bij de eerste kennismaking enkele jaren geleden werd ons de

puur en fris fruit, veel sap, tonen van bloemen,

peer, wat vanille en zacht kruidige aroma’s. In

massief, waarin Beauregard Mirouze ligt, dat luistert naar de

ambitie en dynamiek van Karine en Nicolas al duidelijk. Hun

mineralen, elegante tanninen en uitstekende

de mond is de wijn intens en mondvullend, ook

naam Fontfroide. Dit is een verwijzing naar de bronnen met koud

overtuiging en belofte destijds dat Beauregard Mirouze het

zuren. Een prachtige wijn!

verfijnd en elegant, met opnieuw een heerlijk

water die zich in het gebied bevinden en die voor een groot deel

mooiste was wat ons uit Corbières kon overkomen - what’s

Op dronk: tussen nu en 2016

wit fruit, subtiele houttonen en een langdurende

het koelere microklimaat bepalen. In totaal bezitten ze hier maar

in a name? -, hebben ze waargemaakt, zo blijkt weer. Uit hun
gepassioneerde verhaal en rondleiding én tijdens de proeverij:

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,25 per fles (normaal € 8,40)

finale.

liefst 250 hectaren land, waarvan er slechts 25 zijn beplant met
wijnstokken. De rest bestaat uit bosschages (kreupelhout) en

beslist de beste Corbières die wij ooit proefden!

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,90 per fles (normaal € 12,30)

Okhuysen Vinée Vineuse

Overweldigende wijnen uit
het Zuid-Franse land

2012 Le Grangeot blanc
IGP Pays d'Oc
Château Beauregard Mirouze
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alto adige

montepulciano

Noblesse oblige

Pinot Grigio op zijn allerbest
Al in de 19e eeuw was de familie Lageder actief in de wijnbouw. Maar liefst vier generaties legden de

Het middeleeuwse stadje Montepulciano kent een rijke historie en is de bakermat van een

basis voor bijzondere wijnen op een van de mooiste plekjes van Italië, het Alto Adige gebied.

beroemde Toscaanse wijn: de Vino Nobile di Montepulciano. Al in 1549 werd de wijn geroemd

De wijngaarden zijn gelegen op de hellingen van de Dolomieten in het uiterste noorden van het land,

door Paus Paulus III en in 1980 verkreeg hij, als één van de eerste Italiaanse wijnen, de

te midden van een prachtig natuurschoon. Beschermd door het gebergte is het hier zonnig en droog,

hoogste status van DOCG. De sangiovesedruif, lokaal bekend onder de naam prugnolo gentile,

terwijl de hoge ligging een verfrissende koelte garandeert.

gedijt goed in het warme en droge klimaat en is de voornaamste druif (minimaal 70%) voor

Hirschprunn, is natuurlijk Aloïs Lageder. De roem begon toen een nog jonge Aloïs met een

duidelijke visie en ambitie de domeinen naar een nieuw tijdperk loodste en ook Alto Adige als

Okhuysen Vinée Vineuse

wijnstreek op de kaart zette. Vandaag de dag staat de naam Aloïs Lageder niet langer meer voor traditie,

22

deze adellijke wijn.

E

nkele kilometers ten noordoosten van Montepulciano bevindt zich het beroemde domein
Avignonesi, dat na de overname door de Belgische Virginie Saverys weer in oude glorie

is hersteld. Virginie en haar team werken hard aan een volledig biologische aanpak in de

maar voor innovatie. Alles draait bij Lageder om biologische balans en duurzaamheid. Wanneer het

wijngaarden en ook in de kelder worden de technische ingrepen tot een minimum beperkt.

de kwaliteit van de druiven ten goede komt, breekt hij met de geldende tradities. Zo verkoos hij voor

Het paradepaardje van het domein is natuurlijk de Vino Nobile. Sangiovese op zijn best!

zijn aanplant het ´trellis-systeem´ (het leiden van de bladeren langs draden) boven de gebruikelijke

Bijzonder is dat Avignonesi als een van de weinige producenten bewust geen andere lokale

pergola. En werd er bij de bouw van de kelder alleen gebruikgemaakt van duurzame, natuurlijke en

druiven toevoegt aan de assemblage. Zo komt de pure schoonheid van de sangiovesedruif en

milieuvriendelijke materialen. Inmiddels zijn alle wijnen van Lageder volledig biologisch-dynamisch

de expressie van de unieke terroir van de geselecteerde ‘Vino Nobile’ percelen optimaal tot zijn

gecertificeerd en behoren met name de witte tot de beste van Italië!

recht. Bellissimo!

2011 Pinot Grigio - Alto Adige
Casòn Hirschprunn, Aloïs Lageder

2010 Vino Nobile di Montepulciano
Avignonesi

Vanwege zijn pure karakter en hoge kwaliteit is de Pinot Grigio is een van de meest geliefde wijnen van

De sangiovesedruiven zijn afkomstig van twee wijngaarden, Le Capezzine en I Poggetti,

het domein. De druiven zijn afkomstig van geselecteerde, hooggelegen wijngaarden in het zuidelijk

beide gelegen op een hoogte van 300 meter. Na een opvoeding van achttien maanden op

deel van de Alto Adige appellatie nabij Magré en Salorno. De grond bestaat uit zand en kiezels, met

eikenhouten vaten (80% kleine barriques en 20% grotere houten foeders), volgt nog een

een hoog gehalte aan kalksteen. Het klimaat is hier ideaal: de vele zonuren en hoge temperaturen van

rijping op fles van minimaal zes maanden. Het oogstjaar kende een langer groeiseizoen dan

de dag in combinatie met de vrij koele nachten zorgen voor een geleidelijke rijping van de druiven. Na

gebruikelijk met een relatief koel voorjaar en een warme, vochtige zomer eindigend in een

de oogst gisten de druiven op lage temperatuur op roestvrijstalen vaten, waarna een opvoeding op de

droog najaar met aangenaam hoge temperaturen. Dit gaf de druiven de tijd om langzaam te

fijne gistsporen (sur lie) volgt gedurende vier maanden. Het resultaat mag er zijn: de wijn is zuiver en

rijpen en resulteerde uiteindelijk in een prachtige balans.

prachtig in balans, levendig fris en onweerstaanbaar lekker!

Proefnotitie: Cériserode kleur. Een heerlijk parfum van rode bessen, rijp kersenfruit, pruim, specerijen

Proefnotitie: Strogele kleur met een groene glinstering. Het parfum is elegant met tonen van delicaat geel

en een vleugje vanille. De smaak is rijk en intens en kenmerkt zich door een goede structuur,

fruit, iets bloemigs en milde kruiden. In de smaak komt het sappige fruit mooi terug, met ook een klein vetje,

opnieuw gul, rijp, sappig rood fruit, iets van balsamico, elegante tanninen en een indrukwekkende,

eindigend in een intense, lange finale met knisperende zuren.

secondelange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,65 per fles (normaal € 14,35)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,95 per fles (normaal € 22,90)

Okhuysen Vinée Vineuse

D

e grote man achter het huidige succes van de domeinen van Lageder, waaronder Casòn
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duitsland

duitsland

2011 Steillage Riesling trocken - Rheingau
Weingut Altenkirch

2011 ‘Just Riesling’ trocken - Nahe
Gut Hermannsberg

Alhoewel je op dit niveau bijna niet meer van ‘instapwijnen’

Dit is de basiswijn van Gut Hermannsberg. Het prachtjaar

kunt spreken, is dit een van de basiswijnen van het domein.

2011 geeft de wijn nog meer kracht dan we tot nog toe

De druiven zijn afkomstig van verschillende percelen, met

gewend waren. De gebruikte druiven, afkomstig van zeven

bodems van leisteen (Grauschiefer en Quarzschiefer) en

‘Erste Lagen’-wijngaarden, werden na een inweking van vier

löss.

uur zachtjes gekneusd. Na de vergisting van het sap op lage

Proefnotitie: Het parfum is dat van wit fruit, met iets van

temperatuur, rijpte de wijn verder op roestvrijstalen tanks.

groene appel, meloen en citrusfruit. De smaak is heel zuiver en

Proefnotitie: Aroma’s van ananas en perzik komen als eerste

tegelijk rijk en rond, met een terugkerend wit fruit, mineralen en

naar voren. De aanzet is rijk, gevolgd door een stevige structuur.

een mooie frisheid in de finale.

De afdronk is mondschonend. Klasse!

Op dronk: tussen nu en 2016

Op dronk: tussen nu en 2017.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per fles (normaal € 10,25)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 12,25)

2011 Steillage Riesling feinherb - Rheingau
Weingut Altenkirch

2011 Niederhäuser Riesling trocken - Nahe
Gut Hermannsberg

Feinherb is een ander woord voor halbtrocken - de Fransen

Twee van de grootse ‘Erste Lagen’ zijn verantwoordelijk

noemen het ‘demi-sec’. Het geeft aan dat deze wijn net

voor de Niederhäuser: Steinberg en Kupfergrube. De grote

wat meer restsuiker bevat dan de Steillage trocken. De

variëteit in de bodemsamenstelling van beide wijngaarden,

aanwezige zuren worden wat verder verzacht. Verder kent hij

die slechts op honderd meter van elkaar liggen, doet denken

dezelfde kenmerken als de Steillage trocken.

aan de Bourgogne. De druiven werden apart geoogst en

Proefnotitie: Het parfum is dat van wit fruit, met iets van

gevinifieerd, deels op roestvrijstaal en deels op grote houten

groene appel, meloen en citrusfruit. De smaak is heel zuiver

vaten van 600 liter.

en ook rijk, met mooi wit fruit, mineralen en een uitstekende

Proefnotitie: Fijne tonen van limoen en grapefruit maken deze

balans tussen frisheid en restzoet.

wijn welhaast een ideale lentewijn. De mineraliteit van de

Op dronk: tussen nu en 2016

Steinberg wordt prachtig gecombineerd met de complexiteit

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per fles (normaal € 10,25)

afkomstig van de Kupfergrube. De afdronk is eindeloos en zuiver.
Op dronk: tussen nu en 2019.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,95 per fles (normaal € 17,80)

Zo’n 300 miljoen jaar geleden was deze nu zo steil gelegen
wijngaard, met een diepe bodem van leisteen, slik op de
bodem van de zee. Deze harde, gebarsten, stenige grond vol
mineralen brengt wijnen voort die uitblinken in finesse en
verfijning.
Proefnotitie: De neus biedt heerlijke rijpe fruittonen van
meloen, peer, abrikoos en ook iets kruidigs. De smaak is

E

2011 Steinterrassen Riesling trocken - Nahe
Gut Hermannsberg
Als gevolg van een extreem zorgvuldige selectie van druiven
van de akkers Steinberg, Altenbamberger, Rotenberg en
Kertz, verenigt deze wijn de typische kenmerken van al

legante, frisse, zuivere en minder alcoholische

De wijngaarden van Gut Hermannsberg uit de

deze ‘Erste Lage’-akkers in zich. Hij is daardoor qua niveau

wijnen genieten de laatste jaren steeds meer

Nahe zijn aangelegd in het bijzondere, oeroude

vergelijkbaar met een Großes Gewächs (grand cru).

de voorkeur, valt ons op. Wijnen met weliswaar

vulkanische gebied waar de gelijknamige rivier

Proefnotitie: In de neus vinden we zowel mineralen als tonen

krachtige structuur, veel mineraliteit, uitstekende zuren en een

concentraat en complexiteit, maar ook met een

ontspringt. De bodem zit hier vol mineralen

van rijk fruit. De smaak biedt veel complexiteit, elegantie,

loepzuivere, lange finale.

levendige zuurgraad. De Riesling, en zeker die

die vrijwel direct aan de oppervlakte liggen,

terugkerend edel rieslingfruit als citrus, een mooie kruidigheid,

Op dronk: tussen nu en 2016

uit Duitsland, geeft een ideale invulling aan deze

wat hem uiterst geschikt maakt voor wijnbouw.

veel mineraliteit en een heerlijke frisheid. De afdronk heeft een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,25)

nieuwe behoefte.

Bovendien liggen de wijngaarden ook hier op

grote lengte.

Voor de allermooiste expressie van de rieslingdruif

zeer steile hellingen, met een hoogwaardige

Op dronk: tussen nu en 2016.

moet je in de Rheingau zijn. We werken hier met

stenige ondergrond en een perfecte zonexpositie.

het uit 1826 stammende Weingut Altenkirch. Hun

Alle wijngaarden hebben vandaag de dag het

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 22,30 per fles (normaal € 25,10)

wijngaarden liggen op het zuiden, wat ideaal is voor

predicaat ‘Erste Lage’, vergelijkbaar met de grand

de riesling, en zijn zeer steil. De bodem bevat veel

cru-status in de Bourgogne.

leisteen, met kwartssporen en is dus moeilijk te

Van beide domeinen selecteerden we enkele

Proefpakket Duitsland

bewerken.

prachtige Rieslings voor u.

U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen.

prachtig intens en geconcentreerd, met mooi rijp fruit, een

Okhuysen Vinée Vineuse

Waar de mooiste Rieslings
vandaan komen
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2011 Riesling Grauschiefer trocken - Rheingau
Weingut Altenkirch

U ontvangt dan van elke soort één fles.
24

Speciale prijs: € 78,50 (normaal € 87,90)
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oogstberichten

oogstberichten

Bourgogne

Loire

In de Bourgogne zijn dit jaar veel

In de omgeving van Saumur worden

parallellen te zien met Bordeaux (en

veel wijngaarden getroffen door de

andere streken). Moeder natuur was ook

hagelstormen in mei. Daar overheen

hier hard voor iedereen. Vorst, hagel,

komt een koude maand juni, die de in

brandende zon, overvloedige regen,

bloei staande wijngaard flink beschadigt.

meeldauw, alles behalve rot, kwam dit jaar

Daardoor hangen er bijna 50% minder

voorbij. Het klinkt als een paradox, maar

druiventrossen aan de planten dan het jaar

toch is wijnmaker David Croix van Camille

ervoor, een enorme afname. Net als in de

Giroud en Domaine des Croix zeer hoopvol

Bourgogne lukt het de serieuze boeren om

over het jaar. Boeren die er alles aan deden

de wijngaard ‘schoon’ te houden, vrij van

om hun wijngaarden gezond te houden,

ziektes en rot. De biologisch-dynamisch

hebben uiteindelijk alleen de rendementen

werkende Thierry Germain van Domaine

zien teruglopen door toedoen van het

des Roches Neuves, ziet in 2012 wel de

grillige weer; de kwaliteit bleef bewaard.

kracht van een gezonde wijngaard, met de

“Het is werkelijk een minimale oogst in

natuur in perfect evenwicht. “Op dit soort

omvang, maar de wijnen zijn prachtig puur

momenten is een gezonde wijngaard beter

en geconcentreerd. In tegenstelling tot wat

bestand tegen op de loer liggende ziektes

iedereen denkt, heb ik het gevoel dat we

en komt de rijping gemakkelijker tot stand.

fantastische wijnen hebben in 2012!”

Wij konden hierdoor vroeger oogsten dan
veel van onze buren en hadden minder last

Oogstberichten 2012
H

et boeiende aan wijn is ongetwijfeld de grote verscheidenheid. Druif, bodem, klimaat, ligging, wijngaardbeheer,
vinificatiemethode; allemaal hebben ze invloed op het karakter van de wijn. En daarbij kan één wijn het ene jaar weer
anders smaken dan het andere. Ieder oogstjaar heeft namelijk zo zijn eigen karakteristieken, wat weer in meer of mindere
mate invloed kan hebben op de kwaliteit van de druiven en daarmee op de wijn. Voor ons als wijnkopers is het daarom van
groot belang om zo snel mogelijk kennis te vergaren van het nieuwe oogstjaar en onze inkoop hier zo goed mogelijk op af te
stemmen. Al vroeg in het jaar beginnen wij met onze inkoopreizen, ontvangen we vele proefflessen en hebben we contact met
de producenten. Hierbij geven wij u onze eerste indrukken van het oogstjaar 2012 in Europa. Voor oogstinformatie over andere
wijngebieden en landen, verwijzen wij u graag naar onze blog op www.okhuysen.nl.

Rhône

van de hevige regen in oktober. Persoonlijk

Voor het zoveelste aansluitende jaar

denk ik dat wij in 2012 een van de mooiste

komen uit de Rhône hele positieve

jaren ooit hebben gemaakt!”

geluiden. Het zuidelijk deel heeft het zelfs

In het oostelijk deel van de Loire,

over een absoluut topjaar, in het noorden

rond Sancerre en Pouilly-Fumé, horen

is men meer dan tevreden. Fabrice Gripa

wij overwegend goede geluiden. De

uit Mauves in Saint-Joseph legt uit dat

groeiomstandigheden leidden niet

de afwisseling tussen droog en nat en

tot noemenswaardige problemen. De

warm en koud voor een continue groei

druiven bouwden een goede aromatische

van de planten heeft gezorgd. Half juli

complexiteit op en waren vanwege een

stabiliseerde het weer zich, de hitte die hier

wat dikkere schil niet erg gevoelig voor

zomers gewoon is, bleef uit. De rijping van

rot. De afwisseling tussen warmte en kou

de druiven verliep hierdoor wat langzamer

zorgde voor een geleidelijke rijping van de

dan gemiddeld, wat de ‘hangtijd’ van

druiven met behoud van een uitstekende

de druiven verlengde en de kwaliteit ten

zuurgraad. 2012 heeft hier wijnen gebracht

goede komt. “De wijnen hebben veel

met zowel vulling als frisheid.

definitie, met een perfecte expressie van

2012: het kleinste productiejaar sinds 1986

de terroir, prachtig fruit, uitstekende zuren

Terwijl op het zuidelijk halfrond een aanvang genomen is met de oogst van 2013, hebben wij net zicht op de eerste resultaten van het

en zijn tegelijkertijd zacht en sappig. We

jaar 2012 in Europa. 2012 was gemiddeld genomen een lastig jaar. Problemen als nachtvorst, hagel, overvloedige regen (met bijkomende

verheugen ons erop te zien hoe de jonge

ziektes) en extreme warmte tijdens het groeiseizoen, leidden tot een kleine oogst. De lage opbrengsten zorgden in sommige gevallen voor

wijnen zich nu op vat ontwikkelen! Jullie

een redelijke tot goede kwaliteit, maar ook voor extra financiële druk in een toch al moeilijke markt.

moeten maar snel komen proeven!”, voegt
Fabrice Gripa er enthousiast aan toe.

Bordeaux
De Bordelais zijn voor hun doen voorzichtig positief, maar ook in dit jaar lijkt in deze streek de nodige kwaliteit te zijn gemaakt. Onder
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beschikking, hier beter mee overweg. De kwaliteit van de wijn zal met name afhangen van die van de terroir, maar ook van de keuze van de
wijnmakers, zowel in de wijngaard als in de kelder. 2012 is daarmee in Bordeaux weer een jaar van de wijnmaker en daarmee ‘une année
jalouse’. De goede nazomer lijkt het jaar in ieder geval voor een groot deel te hebben gered. Wat zeker is, is dat de droge witte wijnen het
in 2012 uitstekend hebben gedaan. De zoete wijnen daarentegen, uit Sauternes en Barsac, zijn van een zorgelijk niveau. De ontwikkeling
van de edele rotting, de botrytis cinerea, kwam niet of nauwelijks op gang. Het beroemde Château d’Yquem besloot dan ook om geen
châteauwijn te maken.
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lastige omstandigheden moest veel werk verzet worden. Zoals wel vaker konden de topchâteaux, met grote financiële middelen tot hun
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côtes du rhône

Klein dorpje,
grootse wijn

De bescheiden broers Frédéric en
François Alary van Domaine Oratoire
Saint-Martin in de zuidelijke Rhône
zijn veel te druk in de wijngaard en de
kelder om zich bezig te houden met de
aandacht van de wereldpers. Maar het
is allang geen geheim meer dat hier
voortreffelijke wijnen worden gemaakt
die tot de beste van de zuidelijke Rhône
worden gerekend.

W

at maakt de wijnen van Oratoire
Saint- Martin nu zo uniek? Allereerst

de ligging van de wijngaarden op de steile
hellingen van de Coteaux Les Douyes en
Saint-Martin. De terroir is zeer rijk aan
stenen en kalk en heeft een bovenlaag van
gele en een onderlaag van blauwe klei. Om
deze unieke terroir zo goed mogelijk te
kunnen benutten, worden de wijngaarden
geheel natuurlijk bewerkt zonder gebruik van
pesticiden of chemicaliën. Daarnaast draagt
de grote passie en bevlogenheid van de
broers Alary bij aan het hoge kwaliteitsniveau
van de wijnen. Zo bezoeken ze ieder perceel
vlak voor de oogst minimaal eenmaal
per dag om de druiven te proeven en te
beoordelen. Pas bij optimale rijpheid gaan
ze over tot de oogst. Door het continue
streven naar kwaliteit boven kwantiteit zijn
de rendementen, met een gemiddelde van 28
hectoliter per hectare, extreem laag.
Deze prachtige ‘tout court’ Côtes du Rhône
is van zeer hoog niveau en ontstijgt de
appellatie. De assemblage bestaat uit 80%
grenache en 20% syrah, afkomstig van
wijnstokken van meer dan 35 jaar oud.
De druiven worden met de hand geplukt,
ontsteeld en vervolgens apart gevinifieerd.
Na de assemblage volgt een rijping van zes
maanden op cuve.

2011 Côtes du Rhône rouge
Domaine Oratoire Saint-Martin
Proefnotitie: Intens dieprode kleur. De neus is
complex met tonen van bramen, zwarte bes,
framboos en een aangename kruidigheid. De
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smaak biedt een rijk palet aan aroma’s met
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opnieuw sappig rijp rood en zwart fruit en een
pepertje en eindigt in een lange, zachte afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs per doos van 6:
€ 9,75 per fles (normaal € 11,10)

