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de proeftafel



Nu bij doos van 6:

€ 7,95 per fles
€ 8,90

Sylvie en Yann Jestin, trotse eigena-
ren van het charmante Château Vari 
in Monbazillac, bewerken de 22 hec-

tare aan wijngaarden sinds 2009 volgens 
de principes van biologische wijnbouw. Dit 
maakt de wijngaarden geliefd bij bloemen, 
die op hun beurt insecten als zweefvlie-
gen, roofmijten, sprinkhanen en sluipwes-
pen aantrekken. Zij houden de wijngaard 
gezond en zorgen ervoor dat potentiële 
gevaren buiten de deur blijven. Deze duur-
zame werkwijze geeft bovendien de garan-
tie dat ook de toekomstige generatie Jestin 
gezonde druiven kan telen! En de wijnen? 
Die zijn sinds de introductie van de biolo-
gische wijnbouw nóg zuiverder, schoner en 
karakteristieker!

2017 Bergerac blanc
Château Vari
De druiven (60% sauvignon blanc en gelijke 

delen semillon en muscadelle, afkomstig 

van kalkrijke wijngaarden) worden met de 

hand geplukt en in kleine bakken naar de 

kelder gebracht. Daar krijgen ze een zes uur 

durende schilweking, waarna een zachte 

persing volgt. Het druivensap vergist een dag 

of tien. Daarna verblijft de wijn zes maan-

den ‘sur lie’ op tank om aan structuur en 

complexiteit te winnen. Je ruikt de typische 

frisse tonen van sauvignon blanc, mineralen 

en steenfruit. De smaak is levendig en biedt 

een mooie spanning. Heerlijk als aperitief en 

bij fruits de mer!

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 7,95 per fles € 8,90

Een wijn 
vol leven

Hoe gezond is biologisch?
Wijn is een prachtig natuurproduct waar je enorm van kunt genieten en dat zelfs posi-

tieve gezondheidseffecten kan brengen. Maar het is en blijft een alcoholische drank. 
En (helaas) geldt voor alcohol (net als voor veel andere producten) dat het niet gezond is 
om er veel van te nuttigen. Verantwoord drinken en genieten is dan ook onze boodschap.

Op welke wijze de wijn gemaakt wordt, heeft niet direct invloed op onze gezondheid. Indi-

rect raakt het ons wel, doordat het productieproces invloed heeft op het milieu. Neem sulfiet 

(SO2), een additief dat wijn stabiliseert door de groei van bacteriën tegen te gaan. Het staat 

verplicht vermeld op het wijnetiket, omdat een klein percentage mensen er overgevoelig voor 

is. De toegestane dosering is echter al zo laag, dat het overgrote deel van de wijndrinkers er 

geen hinder van ondervindt. Bovendien werken de meeste wijnboeren met een totale hoe-

veelheid SO2 die nog lager is dan wat geoorloofd is. Toch wordt er gezocht naar producten die 

SO2 kunnen vervangen en hebben boeren methoden van werken ontwikkeld waarmee het 

gebruik tot een minimum kan worden beperkt. Natuurlijk moedigen wij dit bij Okhuysen van 

harte aan. Evenals het duurzaam werken. 

In deze editie van Vinée Vineuse zullen we stilstaan bij alle verschillende methoden van 

‘gezond’ wijn maken. En (bijna) alle wijnen die we hier aanbieden vallen in de categorie ‘biolo-

gisch’ of ‘biologisch-dynamisch’. Een gezonde, verantwoorde manier van wijnmaken is voor 

Okhuysen een vereiste binnen de samenwerking met onze producenten. Het predicaat biolo-

gisch niet per se. Van land tot land gelden hiervoor andere regels en er zijn volop producenten 

die zeer kwalitatief en duurzaam werken, maar zich niet kunnen vinden in de gestelde voor-

waarden van de biologische druiventeelt. Zij kiezen onder andere voor de aanpak van ‘lutte 

raisonnée'. Ze willen vrij kunnnen kiezen als het gaat om producten die zij bij het sproeien 

gebruiken, en zelf het moment van sproeien bepalen in plaats van verplicht een vastgestelde 

kalender te volgen. Biologische druiventeelt staat bovendien los van duurzaamheid. Er is in 

biologische wijnbouw ook niets vastgelegd over economische en maatschappelijke verant-

woordelijkheid, of over duurzame energiebronnen en waterzuivering. Er zijn daardoor volop 

biologische wijnen in omloop die een stuk minder duurzaam zijn dan niet-gecertificeerde 

wijnen. 

Wat vooral een hele positieve ontwikkeling is, is dat de seri-

euzere wijnboeren steeds bewuster omgaan met de pro-

ducten die zij inzetten. Ze gebruiken minder gif en 

minder synthetisch gemaakte pesticiden, werken 

met moderne sproei-installaties die efficiënter 

in hun verbruik zijn en kiezen voor de ploeg 

in plaats van voor onkruidverdelgers. De 

wijngaard komt zo weer meer en meer 

tot leven. In onze rubriek Wijnig 

nieuws (pag. 7) zetten we de ver-

schillende manieren van druiven 

telen op een rijtje. Wij moedigen 

u aan om te genieten van ‘goed 

gemaakte’ wijnen, maar beperk 

u daarbij niet enkel tot de biolo-

gisch gecertificeerde wijnen!

Op uw gezondheid!

Xavier Kat & team Okhuysen 
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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
w okhuysen.nl

POSTADRES
Postbus 501, 2003 RM  Haarlem

WINKEL/KELDERS EN PROEVERIJEN
Gierstraat 34, 2011 GE  Haarlem

OPENINGSTIJDEN WINKEL
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur
Zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur

INHOUD

08 12

2318

Advies nodig? Bel ons op 023-5312240

Het biodomein Fontalpino, gelegen in het 
prachtige Chiantigebied op een steen-

worp afstand van Siena, wordt bestierd door 
de familie Cresti. Zij maken hier al meer dan 
honderd jaar wijn. Lang voordat de term ‘bio-
logisch’ in de wijnbouw werd geïntroduceerd, 
werkten de Cresti’s al volgens biologische 
principes. Simpelweg uit liefde voor de natuur. 
De natuur moet je met respect behandelen en 
zo min mogelijk verstoren, zo luidt hun filoso-
fie. Toen ze merkten dat de stap van hun mili-
eubewuste werkwijze naar een officiële biolo-
gische certificering maar klein was, was-ie 
snel gezet. Dat de familie Cresti de natuur 
op waarde weet te schatten, proef je 
terug in hun wijnen. Carpineta Fon-
talpino staat voor pure wijnen, 
waarin alles draait om elegantie 
en harmonie. 

2016 Chianti Colli Senesi
Carpineta Fontalpino
Oenologe Gioia Cresti stelt: de basis 

voor deze wijn ligt in de wijngaard 

Montaperti. De wijngaard is een 

paradijs voor insecten en kleine 

organismen, en een geweldig ‘nest’ 

voor de sangiovesedruiven. Het 

gezonde fruit wordt met de hand 

geplukt en zeer streng geselec-

teerd; alleen de allermooiste drui-

ven gaan de fles in. Na de vinificatie 

rijpt de wijn acht maanden op bar-

riques en drie maanden op de fles. 

Heerlijke sangiovesetonen stuiven 

op uit het glas en we proeven bos-

aardbeitjes, kersen, bramen, spe-

cerijen en licht aardse tonen. Zeer 

levendig, met een elegant bittertje 

en verleidelijke, soepele tanninen. 

Een schot in de roos!

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 12,50 per fles 
€ 13,95
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Op vrijdag 20 en zaterdag 21 april 2018 staan de deuren van de magazijnen aan de Küppersweg 
19 (in de Waarderpolder te Haarlem) wijd open voor Proeven tussen de Stellingen. We nodigen 

u en uw wijnvrienden van harte uit voor deze grote en gratis toegankelijke overzichtsproeverij.
Tijdens deze grandioze proeverij presenteren wijnmakers en vinologen van Okhuysen 

maar liefst tweehonderd wijnen die perfect zullen smaken in de lente en zomer. Daarmee 

is de proeverij dé gelegenheid om nieuwe wijnen te ontdekken, nieuwe oogstjaren te proe-

ven en uw seizoensinkopen te doen. Des te meer omdat u 10% factuurkorting krijgt. Bij 

aankoop van iedere 36 flessen mag u bovendien een greep doen in de ‘altijd prijs’ Tombola. 

Misschien wint u zo een fles van de meest kostbare wijn die er is, de Pétrus!

U bent van harte welkom op Proeven tussen de Stellingen 
Küppersweg 19, Haarlem

Aanmelden
Aanmelden kan via de site, het Vinée Vineuse bestelformulier of met een e-mail aan 

vineus@okhuysen.nl. Wij horen graag met hoeveel personen en op welke dag u komt proe-

ven en kijken ernaar uit u te mogen begroeten op 20 of 21 april! Mensen die graag in alle rust 

proeven, raden we aan om vroeg te arriveren.

KOM PROEVEN TUSSEN DE STELLINGEN
20 & 21 APRIL 2018

Proeftijden
Vrijdag 20 april: van 12:00 uur tot 19:30 uur 

(entree tot 18:30 uur)

Zaterdag 21 april: van 10:30 uur tot 17:00 uur 
(entree tot 16:00 uur)

UITNODIGING

Begrippenlijst 
Duurzame wijnbouw
Biologisch is in. Mensen denken vaak dat biologisch beter is voor de gezondheid en 
voor het milieu. Ook heerst het idee dat biologisch synoniem is met hogere kwaliteit. 
Dit is niet altijd waar. Daarom staren wij ons niet blind op keurmerken, maar letten we 
vooral op de werkwijze en de kwaliteit. Hieronder de termen die je vaak tegenkomt als 
het gaat om duurzame wijnbouw.

In duurzame wijnbouw (Franse benaming: lutte raisonnée) wordt het milieu voor mens, plant en dier 
zo veel mogelijk gespaard, met aandacht voor de economische rentabiliteit voor de wijnmaker. Op ver-
schillende momenten tijdens het groeiseizoen worden problemen met ziekten en ongedierte in de wijn-
gaard en uitdagingen in de kelder op een duurzame manier aangepakt om het gebruik van chemische 
fungiciden, insecticiden en pesticiden zo veel mogelijk te voorkomen. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en de ‘carbon foot print’ zijn ook 
belangrijke aandachtspunten.

Biologische wijnproducenten gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen (insecticide, herbicide 
en fungicide) en geen kunstmest. Tevens zetten ze geen genetisch gemodificeerde stoffen in. Het 
gebruik van zwavel en koper (zoals Bordeauxse pap) voor het beheersen van respectievelijk valse meel-
dauw (peronospora) en meeldauw (oïdium) is wel toegestaan. Als je officieel als biologisch geregis-
treerd wilt staan, moet je gecertificeerd worden. Dit is vastgelegd in Europees geldende richtlijnen. 
Buiten Europa gelden andere richtlijnen. Biologische wijnbouw is gericht op de gezondheid van en het 
leven in de bodems. Bij biologische wijnbouw worden alleen contactmiddelen gebruikt die zelden resi-
duen achterlaten in de wijn.

Biologisch-dynamische wijnbouw werkt ook zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, 
maar gaat nog een stap verder dan biologische wijnbouw. Dit is gebaseerd op de antroposofische prin-
cipes voor landbouw van de Oostenrijker Rudolf Steiner (1861-1925). De wijngaard wordt gezien als 
een levend organisme. Werkzaamheden in de wijngaard en kelder worden afgestemd op de ritmes 
van de kosmische cycli. Ook werkt men met natuurlijke infusies en fermentaties, de zogenaamde 
‘500’ preparaten, op basis van verschillende planten, kruiden, mineralen en dierlijke mest. Deze 
preparaten worden verdund met water en daarna in de wijngaard op de wijnstokken of de bodem 
aangebracht. 

Vin nature is een benadering waarbij met name in de kelder een minimale interventie is. Er mag het 
liefst niets van buiten de natuurlijke omgeving worden toegevoegd aan de druiven, most of wijn. Dit 
houdt overigens niet in dat er bij conventionele wijn zomaar alles mag worden toegevoegd. Dit is streng 
gereguleerd vanuit de Europese wetgeving. De toegestane technieken of procedés en de toegestane 
hulpmiddelen (toegevoegde stoffen) staan uitgebreid beschreven. Op dit moment is de term vin nature 
nog niet gebonden aan specifieke regels of certificering. Waar biologisch en biodynamisch zich voorna-
melijk afspeelt in de wijngaard, is dat voor vin nature de kelder. Met name het niet toevoegen van sulfiet 
is een van de belangrijkste struikelblokken voor veel wijnmakers. Ook probeert men te werken zonder 
toevoeging van gecultiveerde gisten en enkel de ‘wilde’ gisten hun werk te laten doen. Dit brengt de 
nodige risico’s met zich mee; het kan leiden tot ‘foute’ smaken in de wijnen.

Het is lastig om een objectieve definitie van conventionele wijnbouw te geven. Het is de gangbare 
manier van wijnbouw, waarbij chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Dit is 
zeker niet zonder regels. Er is in de Europese wet precies vastgelegd welke producten mogen worden 
gebruikt en in welke mate. Vooralsnog is conventionele wijnbouw onmisbaar voor de wijnen in het 
laagste prijssegment.

PROEF, 
SELECTEER 
EN BESTEL 
UW WIJNEN 
VOOR HET  
VOORJAAR

Houd okhuysen.nl in de gaten voor nieuws 
over de aanwezige wijnmakers en de te proeven wijnen!
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I
n 2013 liep ik tijdens de oogst stage bij Thierry Germain op 

zijn Domaine des Roches Neuves in het gehucht Varrains, 

niet ver van Saumur. Het oogstjaar 2013 kende een zeer 

uitdagend groeiseizoen en de condities tijdens de oogst 

waren moeilijk. Toch had ik mij geen beter oogstjaar kunnen 

wensen om van dichtbij de enorme gedrevenheid van Thierry 

mee te maken. De kwaliteit van zijn cabernet franc en chenin 

blanc was van uitzonderlijk hoog niveau. Gezonde trossen met 

rijp fruit kwamen de kelders binnen en werden evengoed aan 

rigoureuze selecties op de table de tri (sorteertafel) onder-

worpen. Blaadjes, gekneusde druifjes en andere oneffenhe-

den werden met aandacht verwijderd voordat de trossen in de 

égrappoir ontsteeld werden. 

Thierry werkt met veel overtuiging biologisch-dynamisch. 

Hij bewerkt zijn bodems in de wijngaard, produceert zijn eigen 

biologisch-dynamische compost om de grond te voeden en 

stemt zijn werkzaamheden in de wijngaard en kelder zo veel 

mogelijk af op de kosmische cycli. 

Naast de biologisch-dynamische werkwijze heeft Thierry 

een langetermijnvisie. Om in de noordelijk gelegen Loirevallei 

tot een betere rijpheid van zijn cabernet franc te komen, zorgt 

hij voor een hogere plantdichtheid van zijn wijnstokken. Dit 

leidt tot meer competitie, met lagere opbrengsten per wijn-

stok als resultaat. Daarnaast vervaardigt hij voor de nieuwe 

aanplant zijn eigen stekken, waarvoor hij in zijn wijngaarden 

de beste wijnstokken met kleinere trossen selecteert. Juist in 

dat laatste zit zijn grote geheim. Kleinere trossen geven drui-

ven met meer concentratie en behalen eerder en beter hun 

rijpheid. 

Tijdens mijn stage zag ik hoe de cabernet franc perceel 

voor perceel werd geoogst en gevinifieerd. Thierry is constant 

aan het proeven van de druiven en de most, om in te schat-

ten welke stappen hij moet ondernemen tijdens de vinificatie. 

Voor de basiswijn wil hij zachte extracties van de tannine op 

een lage temperatuur om de maximale fruitexpressie en ele-

gantie van de cabernet franc tot zijn recht te laten komen. De 

best gelegen percelen en druiven van oude stokken worden op 

een hogere temperatuur met een wat langere extractie gevini-

fieerd voor structuur, complexiteit en kracht.

Het is indrukwekkend om te zien hoe Thierry zijn biolo-

gisch-dynamische werkwijze als middel gebruikt om tot een 

betere kwaliteit te komen. Daarnaast volgt hij de wetenschap 

en gebruikt hij zijn gezonde verstand om de kwaliteit van zijn 

wijnen verder te verbeteren! 

 JOOSSE ON THE JOB 2015 Saumur Champigny
Het oogstjaar 2015 is in de Loire exceptioneel 

goed voor de rode wijnen van cabernet franc! 

Een droog en warm groeiseizoen zorgde voor 

prachtig rijpe druiven. Een vinificatie op lage 

temperatuur zorgt bij deze cuvée voor een 

heerlijke expressieve stijl cabernet franc.

Op de neus cassis en rijp bosfruit. De smaak 

is geconcentreerd met wederom het rijpe 

zwarte fruit, een elegante structuur en schit-

terende spanning door de subtiele fraîcheur!

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 14,50 per fles € 16,10

2015 Saumur Champigny Terres Chaudes
Om de druiven perfect gaaf te houden wordt 

er handmatig geoogst, in kleine bakjes. Na een 

strenge selectie vindt de vinificatie plaats op 

lage temperatuur. De wijn wordt twaalf maan-

den opgevoed op zijn fijne gistsporen op vaten 

van 600 liter en op grote ovale houten vaten, 

gevolgd door een ongefilterde botteling. 

Een prachtige neus van rijp zwart en rood 

fruit, kruiden, specerijen, iets van cederhout 

en iets licht floraals. De smaak is krachtig en 

geconcentreerd, met een mooi rijp fruit, spe-

cerijen, aanwezige, maar mooie tanninen en 

een heerlijke frisheid.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2025+

Nu per fles: € 23,95 € 26,60

2015 Saumur blanc l’Insolite
De vinificatie vond plaats op grote Oosten-

rijkse ovalen eikenhouten vaten en de opvoe-

ding gedurende twaalf maanden op eiken-

houten barriques van één, twee en drie jaar 

oud.

De neus is krachtig, fris en mooi complex, met 

zowel florale tonen als mineralen, wit en geel 

fruit, iets exotisch en wat citrusfruit. In de 

mond veel kracht, maar ook souplesse, rijp 

fruit en mineraliteit.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2025+

Nu per fles: € 21,95 € 24,80Job Joosse, die zijn loopbaan begon als sommelier, werkt sinds 2006 
bij Okhuysen, waar hij particuliere en horecaklanten adviseert en ook 
betrokken is bij de inkoop. In 2016 behaalde hij het hoogste Nederlandse 
wijnexamen, Magister Vini. Job is bovendien expert op het gebied van 
wijn-spijscombinaties.

Domaine 
des Roches 
Neuves

Dit was de reactie van een vriend van mij die ik een glas 
vin nature liet proeven. Zonder het te beseffen raakte 

hij meteen de kern van het probleem van vin nature en 
biologische wijnen: het gebrek aan informatie/kennis over 
de ingrediënten, toevoegingen en het vinificatieproces van 
wijn. Het lijkt alsof de algemene gedachte is: druiven ver-
gisten, in de fles doen en klaar. Er zitten nogal wat stappen 
tussen, maar dat is niet zo bekend bij het grote publiek. 

Neem de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde over 

wijn. Die begint met twee zinnen die de tendens vormen van de 

hele uitzending. ‘Ik zie ineens staan dat er melk en ei in deze wijn 

zit’ en ‘er mogen zestig stoffen worden gebruikt bij het maken 

van wijn’. Shocking!

Als het over cola, likeur, olijfolie of vruchtensappen zou gaan, 

dan zou bijna niemand zijn wenkbrauwen fronsen, maar bij wijn 

dus wel. Persoonlijk vind ik het een beetje naïef om te denken 

dat er in wijn niets anders zit dan druivensap. Er bestaan nau-

welijks producten die (lang) goed blijven zonder toevoegingen.

Maar goed, het is misschien niet zo gek dat er de afgelopen 

jaren een flinke hype is ontstaan rondom biologische wijnen en 

vin nature, zeker onder sommeliers. Ik heb de wondere wereld 

van deze wijnen ontdekt door proeverijen en wijnreizen, en 

ben door schade en schande wijs geworden. Er is namelijk veel 

rommel op de markt als het gaat om vin nature. Wijnen die 

instabiel zijn, waarbij de kwaliteit per fles veel verschilt, wijnen 

die de volgende dag ‘kapot’ zijn en fouten vertonen. Met fouten 

bedoel ik bijvoorbeeld een rode wijn die is gaan nagisten op de 

fles en daardoor veel koolzuur bevat. Of wijnen met azijnachtige 

‘vluchtige’ zuren. Als ik op een drukke zaterdagavond keer op 

keer een ‘foute’ nieuwe fles wijn open, dan word ik daar begrij-

pelijkerwijs niet vrolijk van. Naar mijn mening is er dan gewoon 

een slecht en inconsistent product gemaakt onder de noemer 

vin nature.

Toen Xavier mij vroeg om een wijn te proeven en er daarna 

wat over te schrijven, was ik meteen geïntrigeerd. Hij gaf me 

namelijk een fles ‘Nature pur Terroir’ van het domein Soalheiro, 

een producent waar ik graag mee werk en van wie ik niet wist 

dat zij ook een vin nature maakten. 

Soalheiro produceert wijnen in het noorden van Portugal, 

om precies te zijn in Monção e Melgaço. Dat is een van de negen 

subdistricten van de Vinho Verde, wat letterlijk ‘groene wijn’ 

betekent. Hun Soalheiro Nature Pur Terroir (100% alvarinho) is 

ongefilterd en er is geen sulfiet aan toegevoegd. Zet jezelf hier 

even overheen: ook kromme komkommers zijn lekker. De geur 

van de wijn geeft tonen van citrus, ananas, buxus, kruisbes en 

lychee. Waar ik verwacht had harde, ‘puntige’ zuren te proeven, 

zijn ze juist zacht en afgerond. De wijn heeft sappigheid en een 

fijne fruitexpressie. Ook de zilte structuur, de fijne bitters en 

lage alcoholgraad in de wijn vallen op. De zijkant van de tong 

wordt geprikkeld en elke slok is spannend. In de afdronk zijn 

de zuren mooi geïntegreerd met het fruit en de wijn heeft een 

goede lengte. 

De temperatuur is bij deze wijn erg belangrijk. Bij een te lage 

temperatuur worden de zuren wat hard. Maar bij 8 à 9 graden 

proef je een vetje en wordt hij ronder en breder. 

De balans is dan perfect en de wijn heeft zo vol-

doende ‘body’ om hem bij gerechten te schenken. 

Mijn eerste gedachte voor een wijn-spijscombi-

natie was: rauwe vis. Samen met keukenchef Frank 

Bakkenes bedacht ik een gerechtje met rauwe zee-

baars gegaard in citrus. Zilte elementen en die hele 

frisse citrus voerden de boventoon, en daarmee 

bleken we de wijn te onderschatten. Die werd zuur 

en schraal; hij heeft ter ondersteuning juist subtiele 

vettige tonen nodig. Crème van mierikswortel, dille 

en mosterd geeft de gewenste kruidigheid en vet-

tigheid. Er is een heel duidelijke zoet/zuur en zilt/

vet balans in een gerecht nodig om de combinatie 

met deze vin nature tot een succes te maken.  

Voor iedereen die zichzelf wil uitdagen op het 

gebied van wijn en een spannende gebalan-

ceerde vin nature wil proeven, kan ik deze wijn 

van harte aanbevelen!

2017 Alvarinho Nature - Vinho Verde
Quinta de Soalheiro
Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 17,25 per fles € 19,25

PROEVEN MET MILTON

‘Hoezo natuurlijke wijn?
Wijn is toch altijd natuurlijk?’

Milton Verseput werd door Gault Millau uitgeroepen tot Meest Talentvolle Sommelier van Nederland 2015. Hij begon zijn 
carrière in de Nederlandse gastronomie bij Restaurant de Bokkedoorns in Overveen (M**), waar hij onder de vleugels 
van Peter Bruins werd ingewijd in het vak van sommelier. Na zes jaar De Bokkedoorns vertrok Milton naar zijn huidige 
werkgever: De vrienden van Jacob (M*), alwaar hij hoofdsommelier is en verantwoordelijk voor de wijnselectie.

Thierry Germain en Job Joosse
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2017 Sauvignon - Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Deze wijn wordt door de familie Lorgeril met veel 

toewijding gemaakt en heeft een fris en toegankelijk 

karakter. De wijn heeft een fijne geur van citrus-

vruchten, grapefruit, meloen en iets van buxus. De 

smaak is levendig en vol fruit, mooi in balans en 

heeft elegante zuren in de afdronk. Wat een heerlijke 

wijn. Genieten!

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 6,30 per fles € 6,95

Onalledaagse wijn voor elke dag

2017 Colagón – Rueda
Palacio de Bornos
Het is altijd feest als er nieuwe oogstjaren ons maga-

zijn binnenkomen. Zeker als het een nieuw oogst-

jaar van dé favoriete huiswijn van Okhuysen betreft. 

Helder goudgeel van kleur. Heerlijke, levendige tonen 

van tropisch fruit en bloesem stuiven het glas uit. De 

smaak is rijk en gul, biedt fruit als mango en citrus en 

heeft een lekkere bite.

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 12: € 6,40 per fles € 7,10

2016 Chardonnay - Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Op het beeldschone Château de Pennautier maakt 

de familie Lorgeril al sinds lange tijd uitstekende 

wijnen. Het geheim van deze wijn zit hem in de kal-

krijke bodem, de koude schilweking die de frisheid 

nog verder accentueert en de smaak- en geurstoffen 

optimaal naar voren laat komen. Rijp geel fruit en 

veldbloemen verleiden de neus. De smaak bezit een 

aangenaam vetje en biedt een zalige finale.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 6,40 per fles € 7,10

2017 Huerta del Rey Rosado
Palacio de Bornos
De wijnen van Palacio de Bornos vervelen nooit. Ook 

de Huerta – de meest gevraagde rosé bij Okhuysen 

– blijft onverminderd populair bij onze klanten. Het 

opwekkende fruit van tempranillo en grenache staat 

garant voor een zalige rosé voor alle seizoenen. In de 

mond is hij sappig en fruitrijk, en de afdronk is heer-

lijk fris.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 12: € 6,30 per fles € 6,95

2015 Hommage au Musicien Saint-Saëns
Pays d’Oc

Domaine de la Gineste
Gemaakt van merlot, aangevuld met een kleine hoe-

veelheid houtopgevoede cabernet-sauvignon voor 

wat extra pit en complexiteit. De wijn geurt naar 

bramen, bessen, laurier, kruiden en iets van leer. De 

smaak is zacht en soepel, maar tegelijkertijd pittig, en 

biedt een goede concentratie en heel puur fruit. De 

afdronk is kruidig en fris.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 6,30 per fles € 6,95

2016 Nero d’Avola - Terre Siciliane
Molino a Vento

De nero d’avola is de meest aangeplante druif van 

Sicilië. De familie Di Maria geeft deze wijn een korte 

opvoeding op eiken. Hierdoor komt het ‘warme’ karak-

ter van de druif schitterend naar voren. In de neus rijp 

rood fruit als kersen en aardbeien, verse kruiden en 

bloemen. De smaak is mooi geconcentreerd en sappig, 

met opnieuw rijp rood fruit en aardse aroma’s, gevolgd 

door een pittige, kruidige finale.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 6,30 per fles € 6,95

2016 Syrah - Terre Siciliane
Molino a Vento

Ook de syrah gedijt goed op de zacht glooiende heuvels 

van westelijk Sicilië en krijgt een opvoeding van vier 

maanden op eiken. In de neus ontdekken we tonen van 

klein rood en zwart fruit, kruiden en specerijen. De 

smaakaanzet is fris, waarna een sappige en smeuïge 

smaak volgt, vol rijp zwart fruit en kruiden. De lange 

afdronk brengt een verfijnd pepertje. Heerlijk! 

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 6,30 per fles € 6,95

2016 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier

Wijnmaker Guy Boutière beplantte een klein perceel 

met de merlotdruif, die zijn bekendheid dankt aan 

de grote wijn Pétrus. De wijn die hij ervan maakte, 

noemde hij dan ook grappend “mon petit Pétrus”. 

Naast merlot bevat deze kleine grootheid ook wat 

syrah en marselan. In de mond sappig, met donker 

fruit en een heerlijke kruidigheid.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 12: € 6,75 per fles € 7,45

Wij presenteren u hier een greep uit de Okhuysen Huis
selectie. Ons gehele assortiment huiswijnen is te vinden  

op okhuysen.nl/huiswijnen. Deze wijnen zijn niet biologisch  
ge certificeerd, maar worden wel gemaakt met groot respect voor 
de natuurlijke omgeving. 

Nu
€ 6,30

Nu
€ 6,40

Nu
€ 6,40

Nu
€ 6,30

Nu
€ 6,30

Nu
€ 6,30

Nu
€ 6,30

Nu
€ 6,75
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Jean-Gui en Jean-Phi zijn de Bret Brothers. In 2000 namen zij, na hun 
universitaire wijnbouwstudies en verschillende stages, de wijngaar-

den van hun grootvader over en stichtten het Domaine La Soufrandière.
De wijngaarden zijn al die jaren conventioneel bewerkt en ogen doods; 
behalve wijnstokken is er geen leven in en op de grond. Als mannen van de 
natuur, geïnspireerd geraakt door biologisch-dynamische werkwijzen op 
hun stageadressen, hebben Jean-Philippe en Jean-Guillaume als eerste 
doel om het organische leven in hun bodems weer op gang te krijgen. Ze 
kiezen hierbij voor de biologisch-dynamische weg, volgens de filosofie van 
de antroposoof Rudolf Steiner. Dus volgen ze het ritme van de planeten-
stelsels en de maan, gebruiken speciale natuurlijke preparaten voor het 
voeden van de bodem en de wijnstokken en natuurlijke infusies en fer-
mentaties. In de jaren die daarop volgen komt de wijngaard weer tot leven 
en zien de broers de kwaliteit van de druiven en de wijnen toenemen.
De wijngaard van Soufrandière is echter klein en de gedreven broers 

willen meer. Ze hebben een boodschap te verkondigen en ze ontmoe-

ten veel wijnboeren die openstaan voor hun verhaal en willen leren. 

Ze richten hun handelshuis Bret Brothers op, met het doel om 

wijnboeren te helpen bij het biologisch(-dynamisch) werken 

en daarnaast druiven van hen te kunnen kopen. Op deze wijze 

helpen ze bij het gezond maken van de vele prachtige wijn-

gaarden in de Mâconnais en bouwen met hun handelshuis 

– waar ze van de gekochte (en zelf geoogste) druiven eigen 

wijnen maken – bovendien een prachtig extra wijnassor-

timent op. Pouilly-Vinzelles grenst aan de Beaujolais, 

wijnen waar Jean-Phi en Jean-Gui groot fan van zijn. 

Het duurt dus niet lang of de broers gaan op jacht 

naar enkele bijzondere percelen met blauwe gama-

ydruiven, liefst van oude stokken en natuurlijk bio-

logisch geteeld. Ze vinden deze in Morgon, Fleurie en 

Chénas en maken daar nu jaarlijks een kleine hoeveel-

heid waanzinnige beaujolaiswijnen.

2015 MIB (Men in Bret), Vin de Table
In 2015 konden de broers biologisch geteelde druiven kopen 

in Chénas en Morgon. Maar omdat de hoeveelheid zo klein was, 

besloten ze beide te assembleren tot beaujolais villages. 2015 was 

echter een warm en erg droog jaar, waardoor de rijpheid in de 

druiven hoog was en de zuurgraad laag. De hele trossen werden 

gevinifieerd en na twaalf dagen geperst, waarna de vinificatie 

werd afgerond op eikenhouten barriques. De wijn ontwikkelde 

zich anders dan verwacht, wat meer ‘funky’. Niet helemaal 

wat ze met hun beaujolais voor ogen hadden. Hij was echter 

wel heel spannend, een beetje wild en lekker, licht aards, met 

donker fruit en wat leertonen. Voor het frisse karakter lieten 

ze een klein beetje natuurlijk koolzuur in de wijn. De broers 

besloten de wijn te declasseren tot tafelwijn en doopten hem met 

een knipoog Men in Bret.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 16,65 per fles € 18,50

Jean-Philippe en Jean-Guillaume Bret behoren 
tot de belangrijkste verkondigers van de biolo-

gische boodschap in de Bourgogne. 
Niet alleen gaan zij bij hun eigen wijnen zo ver moge-

lijk als het gaat om gezond en duurzaam werken, 

maar ze proberen ook andere boeren te bekeren. Dit 

doen zij vanuit een diepgewortelde overtuiging, maar 

zonder opdringerig te zijn of er in door te slaan. Hun 

enthousiasme is juist aanstekelijk en hun verwor-

ven kennis en ervaring groot. Ook richting de poli-

tiek springen ze op de bres; ze trachten het gebruik 

van bepaalde schadelijke producten aan banden te 

leggen en wijzen op het gevaar van wijn als mono-

cultuur. Hun verhaal vindt steeds meer gehoor en de 

energie van de broers lijkt onuitputtelijk. Gelukkig 

maar, want er moeten ook nog mooie wijnen worden 

gemaakt. Dat dat wel goed zit bewijst deze verruk-

kelijke biologisch gecertificeerde mâcon uit de Bret 

Brothers-stal.

2015 Mâcon-Villages Cuvée Éphémère
Bret Brothers
De wijn is een assemblage van twee prachtige per-

celen: een in Saint-Albain, met een ligging op het 

oosten en een rode kalkrijke kleigrond, de ander in 

Burgey, gelegen op het noordoosten, met een meer 

stenige grond. De stokken zijn vrij oud 

(tussen de twintig en zeventig jaar). 80% 

van de wijn werd gemaakt en opge-

voed op roestvrijstalen vaten, de andere 

20% op eikenhouten barriques. De 

wijn heeft een opwekkend parfum van 

ci trusvruchten, suikermeloen, bloemen 

en mineralen. De smaak is mooi slank 

en levendig, met een geconcentreerd 

sap en wit en geel fruit. De afdronk is 

lang en licht kruidig.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 18,40 per fles  
€ 20,40

Boegbeelden van
de biodynamieMIB

MEN IN BRET

too hot to handle…

Xavier Kat en Jean-Guillaume Bret
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De befaamde wijnjournalisten Bettane et Desseauve hebben Domaine Oratoire 
Saint-Martin onlangs uitgeroepen tot Biodomein van het jaar 2018. Een prach-
tige erkenning voor jaren van hard werken en slimme investeringen in de 25 

hectare wijngaard die volledig biologisch-dynamisch wordt bewerkt. Het domein is 
al sinds 1692 in handen van de familie Alary. François en Frédéric vormen de tiende 
generatie die hier, ten noordoosten van het dorpje Cairanne, voortreffelijke pure 
‘Villages’ wijnen maken en een voorbeeldfunctie hebben voor de regio. 
De wijngaarden zijn perfect gelegen, hoog op de coteaux (steile hellingen), waar de 

grond van hoge kwaliteit is, want rijk aan kalksteen en klei. De oude wijnstokken zijn 

gemiddeld meer dan zestig jaar oud, sommige zelfs meer dan honderd jaar, en worden 

bewerkt zonder pesticiden, chemische meststoffen en herbiciden. Bovendien gebruikt 

men organische compost (schapenmest) om de ontwikkeling van de wortels in de 

diepte te bevorderen. Dit alles doen ze al tientallen jaren om het microbiële leven van 

de bodem te bevorderen en de typische aard van de bodem te respecteren. Daarbij 

ploegen ze met behulp van paarden en laten schapen van het onkruid smullen. Het 

fruit ontwikkelt zich er prachtig op deze wijze.

Met zo'n gezonde basis hoeft er in de kelders weinig te gebeuren: Frédéric en François 

voegen geen additieven toe en gebruiken nauwelijks sulfiet, en ze bottelen de wijnen 

zonder ze eerst te filteren. Het domein is gecertificeerd door Ecocert (biologische land-

bouw) en door Demeter (biodynamisch).

2014 Cairanne rouge Réserve  
des Seigneurs
De Réserve des Seigneurs is al jaren een 

van onze lievelingen in het assortiment en 

weet kracht met elegantie te combineren. 

Het belangrijkste moment van het wijn-

maken begint net voor de oogst. François 

en Frédéric gaan een tot twee keer per 

dag door de wijngaard om te druiven te 

keuren. Pas bij optimale rijpheid wordt er 

geoogst.

Proefnotitie: Deze assemblage van gre-

nache, syrah en mourvèdre bezit een 

heerlijke, zwoele neus van klein rood 

fruit, zwarte kersen en fijne kruiden. De 

smaakaanzet is rijp en krachtig, met een 

kruidig fruit. Opvallend zijn de frisse zet-

ting en de elegante zuren in de afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 14,20 per fles € 15,75

2014 Cairanne rouge Les Douyes
Deze cuvée is gemaakt van oude stok-

ken grenache (60%) en mourvèdre (40%), 

afkomstig van de kalkrijke bodem van 

perceel Les Douyes. De opbrengsten zijn 

zeer laag – slechts vijftien hectoliter per 

hectare – en dat is terug te proeven in de 

wijn. Een opvoeding van achttien maan-

den in grote houten foeders (zonder enige 

filtratie) zorgt voor extra complexiteit. 

Proefnotitie: Een heerlijke geur van spe-

cerijen, bloemen, kersen en kreupelhout. 

In de mond vinden we zwarte bessen, 

bramen, iets van cacao en frisse zuren. 

Geweldige wijn! 

Op dronk: tussen nu en 2024

Nu bij doos van 6: € 19,35 per fles € 21,50

DOMAINE ORATOIRE SAINT-MARTIN
De familie Dirler interesseerde zich al lang voordat het ‘in’ raakte in biodynamie. Na een 

samenwerking met François Bouchet, een bekend adviseur op dit gebied, stapten zij al in 
1998 over op een biologisch-dynamische werkwijze. Binnen een jaar converteerden ze zes 

van de negen hectare naar biologisch-dynamisch, en de laatste drie hectare volgden in 1999. 
Tegelijkertijd maakten paarden hun entree in de wijngaard, ter vervanging van de zware ploegen. 
Of het te maken heeft met deze ambitieuze werkwijze vermelden de kronieken niet, maar kort 

daarna trouwde Jean (vijfde generatie Dirler) met wijnmakersdochter Ludivine Cadé. Dit huwelijk 

betekende dat het wijnbouwarsenaal met vier hectare uitbreidde. Inmiddels beslaat het domein zelfs 

achttien hectare, waarvan 42% is geclassificeerd als Grand Cru (dit zijn de wijngaarden Saering, Spie-

gel, Kessler en Kitterlé). Alle gaarden liggen rondom het domein, dat is gevestigd in het kleine dorpje 

Bergholtz. Het is in dit meest zuidelijke deel van de Elzas relatief gemakkelijk om gezonde druiven 

te telen, want het microklimaat is er bijzonder geschikt voor wijnbouw: de zon schijnt er uitbun-

dig en de grond is rijk aan mineralen. De Dirlers stoppen desalniettemin eindeloos veel energie en 

liefde in hun wijngaarden en wijnen; de principes van de biodynamie zijn er heilig. Zo vergroten ze 

de leefkwaliteit van de bodems met zorgvuldig samengestelde preparaten (500 en 501), volgen ze de 

maankalender en de complexe composttheorieën van Maria Thun en houden ze in alles rekening 

met de natuurlijke cycli. Het resultaat mag er zijn: de wijnen van Dirler zijn puur, expressief, complex 

en prachtig gestructureerd!

2016 Pinot Réserve
Domaine Dirler-Cadé
Het bijzondere aan deze voortreffelijke Pinot is de toevoeging van een aanzienlijk deel pinot auxer-

rois aan de pinot blanc. Het geeft de wijn extra body en complexiteit. Subtiele licht goudgele kleur. 

In de geur ontdekken we aroma’s van perzik, abrikoos, frisse mandarijn en een hint van kruiden. De 

smaak is rijk met opnieuw veel fruit en een vetje; in de afdronk proeven we milde zuren. Zeer ver-

fijnde en gastronomische wijn met een aangenaam restzoetje.

Op dronk: tussen nu en 2022

Nu bij doos van 6: € 10,95 per fles € 12,40

Elzas op zijn best!

MIS HET AANBOD OP PAGINA 24 NIET!

Biodomein 
van het jaar!
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2016 Lucanto – Trebbiano d’Abruzzo 
Azienda Agricola Torre Raone
De wijngaarden van Torre Raone liggen op zonnige heuvels op zo’n 

350 meter hoogte. Deze wijn werd gemaakt van 100% trebbiano 

d’Abruzzo, in dialect de bombino bianco geheten. De druiven 

worden net voor volledige rijpheid geoogst, voor een optimale 

frisheid. Een vergisting en opvoeding op inoxtanks resulteert 

in een zuivere, schone wijn met een sterke persoonlijkheid. 

Het bouquet is intens, met een uitbundig exotisch fruit, stro en 

bloemen. In de mond is hij prachtig zuiver en levendig, mooi in 

balans, bezit een aangenaam vetje en een uitstekende lengte.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 8,10 per fles € 8,95

2016 Lucanto – Montepulciano d’Abruzzo
Azienda Agricola Torre Raone
De 100% montepulciano-d’Abruzzodruiven werden juist 

laat geoogst bij een optimale rijpheid en vergistten en rijpten 

vervolgens alleen op inox om het frisse en fruitige karakter 

te behouden. Hierbij werd het sap langdurig in contact met 

de hoed van schillen gebracht ter bevordering van de kleur 

en smaak. In de geur heerlijk bessig fruit, rijpe zwarte kers en 

braambes, kruidnagel en laurier. De smaak is vol, pittig, ver-

leidelijk en harmonieus, met opnieuw veel sappig, rijp fruit en 

frisse tanninen. De afdronk is lang en kruidig.

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 9,25 per fles € 10,25

Biologisch wijnland Italië

CANTINA AVIGNONESI
Cantina Avignonesi uit Toscane is sinds 

2016 biologisch gecertificeerd. Het 

domein besloot vervolgens om nog een 

stap verder te gaan en een biodynami-

sche benadering van hun wijngaarden 

toe te passen, waarvoor ze nu in de certi-

ficeringsperiode zitten. Dit holistische en 

regenererende landbouwsysteem richt 

zich op de gezondheid van de bodem, 

de integratie van lokale flora en fauna en 

biodiversiteit. 

AZIENDA AGRICOLA TORRE RAONE
Azienda Agricola Torre Raone ligt in de Abruzzen. Dit ruige gebied bestaat uit bossen en 

steile bergen, wat het bijzonder geschikt maakt voor biologische teelt. Eigenaar Luciano Di 

Tizio is een bevlogen wijnmaker die het domein in 1997 samen met zijn jeugdvriend Anto-

nio d’Emilio kocht. De vrienden richtten de liefst dertig hectare wijngaard opnieuw in en 

tilden het domein met een biologische aanpak naar een hoger niveau. 

Wijnland Italië kent een enorme diversiteit aan wijnregio’s, autochtone druivenrassen en 
wijnen. In navolging van Frankrijk neemt het aantal biologisch en biologisch-dynamisch 

gecertificeerde domeinen in Italië steeds meer toe. Frankrijk mag dan een voorsprong van 
dertig jaar opgebouwd hebben als het gaat om wijnwetgeving, Italië is altijd dicht bij de oor-
spronkelijke wijnbouw gebleven. Een wijnbouw die van nature al veel biologische kenmerken 
bevatte. Wij werken inmiddels alweer jaren met twee domeinen die voor hun biologische werk-
wijze het felbegeerde certificaat mochten ontvangen. 

2016 Rosso di Montepulciano 
Cantina Avignonesi
Deze ‘Rosso’ is de eerste jaargang die 

volledig biologisch gecertificeerd is. Hij 

is hoofd zakelijk gemaakt van prugnolo 

gentile oftewel sangiovese, afkomstig 

van acht verschillende wijngaarden. Na 

een alcoholische gisting en malolactische 

gisting op Slavonische eiken vaten, rijpte 

de wijn nog negen maanden op eiken en 

voor verdere verfijning minimaal drie 

maanden op fles. Hij geeft een heerlijk 

parfum van rode kersen, frambozen, 

bloe men, rozemarijn en specerijen, en 

de smaak is mooi intens, bezit een zachte 

structuur, rijpe fruittonen, specerijen 

en elegante tanninen en een heerlijke 

frisheid in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2022

Nu bij doos van 6: € 13,25 per fles € 14,75

Hoorn met preparaten - Cantina Avignonesi

Avignonesi zit nu in het certificeringsproces voor biodynamische wijnbouw.
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NARBONNE

MONTPELLIER

BÉZIERS

Montpellier 
Montpellier is een van de gezelligste steden 
van Zuid-Frankrijk. Er is veel te bezichtigen 
en te bezoeken (o.a. Musée Fabre), je kan er 
heerlijk winkelen en overal zijn restaurantjes 
en terrassen. 

Eten in Montpellier 
Restaurant Le Terminal, van de broers 
Pourcel, 1408 Avenue de la Mer

Le Pré Vert, een gezellig theehuis met 
groot terras, 10 Rue Sainte-Anne

Restaurant Les Bains de Montpellier, op 
een historische locatie in het centrum, 6 
Rue Richelieu, 34000

Een heerlijk plekje om een wandeling 
door de stad mee af te sluiten is de 
Jardin des Plantes, tegenover de 
medische faculteit, Boulevard Henri IV.

2016 La Diva Blanche - Pays d’Oc blanc
Een nieuwe topcuvée van Lidewij gemaakt van haar oudste aanplant grenache 

blanc. De opbrengst is hier heel laag en de druifjes zeer geconcentreerd. De 

vatenmaker van Lidewij kwam met een speciaal voor deze wijn vervaardigd 

houten zeshonderd-liter vat van topkwaliteit, waar de wijn op werd opgevoed. 

Het resultaat is spectaculair! De grenache geeft een zilte en florale kant aan 

de wijn, met aangename bitters, terwijl het hout de wijn een brede en zachte 

structuur geeft en zorgt voor extra complexiteit. Een zeer grote nieuwe wijn is 

op Mas des Dames geboren!

Op dronk: tussen nu en 2022

Nu bij doos van 2: € 22,50 per fles € 24,95

2015 La Dame - Coteaux du Languedoc rouge
Dit is de wijn die Lidewij zo geliefd maakt; aantrekkelijk geprijsd, en van zeer 

hoge kwaliteit. De wijn is een assemblage van grenache, syrah en carignan. Hij 

combineert complexiteit en frisheid, met aroma’s van tijm, rozemarijn, rode 

bloemen en een zoetig donker fruit.

Op dronk: tussen nu en 2024

Nu bij doos van 6: € 9,95 per fles € 11,25

2014 La Diva - Vin de Pays des Coteaux de Murviel rouge
De rode topwijn van het domein. De druiven zijn afkomstig van haar beste 

percelen syrah (50%), grenache (30%) en alicante (20%). De stokken alicante 

zijn wel honderd jaar oud! De wijn wordt twaalf maanden op eikenhouten 

barriques opgevoed. We ruiken donker fruit, kreupelhout en verse kruiden. 

De smaak is krachtig, maar blijft soepel, met prachtige tanninen en subtiele 

tonen van het eiken. 

Op dronk: tussen nu en 2025

Nu bij doos van 6: € 13,75 per fles € 15,50

We nemen u dit jaar in iedere Vinée Vineuse mee op wijn-
reis. Dat wil zeggen, we duiken met u de wijngebieden 

in, maar staan ook graag stil bij onze favoriete restaurants, 
adressen om te overnachten en de plekjes om niet te missen. 
Grote kans dat u deze Vinée Vineuse komende zomer mee 
op reis neemt. We trappen af in de beeldschone Languedoc.

Een unieke ligging
De Languedoc is in vele opzichten een heerlijke streek. Het kli-

maat is er goed, met warme zomers – met temperaturen rond de 

30 graden – en milde winters. Aan de kust is het landschap vlak 

en open; in het binnenland wordt het heuvel-, en zelfs bergachtig. 

Sommige delen hebben te maken met sterk aanwezige winden 

als de mistral en tramontana, andere gebieden liggen in de linie 

van de botsing tussen fronten uit de Atlantische Oceaan en de 

Middellandse Zee, waardoor het er vaak en hevig kan regenen 

en zelfs hagelen. Op sommige plekken is de druiventeelt hier 

een heuse monocultuur met wijngaarden zover het oog reikt; 

elders worden wijngaarden afgewisseld met bossen, garrigues, 

heuvels, rivieren en rivierkloven (gorges). Bij het landschap van 

de Languedoc horen ook de vele lagunes (bassins en étangs), die 

in verbinding staan met de Middellandse Zee, kweekvijvers van 

allerlei schelpdieren. En natuurlijk zijn daar de zonovergoten, 

maar soms ook winderige stranden. In de Languedoc vinden 

we prachtige steden als Nîmes, Montpellier, Béziers en Narbon-

nes, met oude onaangetaste kernen, en kleinere, zeer oorspron-

kelijke plaatsjes als bijvoorbeeld Pézenas, St-Guilhem-le-Dé-

sert, Mèze, Marseillan en Saint-Chinian. De Languedoc is 

minder gecultiveerd en mondain dan de Côte d'Azur, maar 

juist daardoor puurder en authentieker en gelukkig ook een 

stuk minder toeristisch. De vele marktjes zijn hier het bezoe-

ken meer dan waard en op iedere dag is het wel ergens markt.  

Een brede basis en een hoge top
Voor een wijnkoper is de Languedoc ook een zeer interessant 

gebied. Ten eerste dankzij het hierboven vermelde gunstige kli-

maat met zijn vele interessante microklimaten, waarbij ook de 

hoogte van de ligging van de wijngaarden een rol speelt. Daar-

naast vanwege een zeer gevarieerde bodem en een keur aan 

zowel autochtone als internationale druivenrassen. Wijngaar-

den lopen van vlak aan zee tot hoog in het gebergte. En hoewel 

de Languedoc door de eeuwen heen bekendstond om haar 

productie van goedkope en middelmatige wijn, tegenwoor-

dig vinden we er wijnen die zich mogen meten met de top van 

Frankrijk. Sommige appellations hebben zich zodoende flink 

op de kwaliteitsladder opgewerkt, wat de wijnprijzen en daar-

mee ook de grondprijzen enorm heeft doen stijgen, zoals bij-

voorbeeld in Pic Saint Loup is gebeurd. Op andere plekken is 

de grond nog betaalbaar, wat het voor jonge ambitieuze wijn-

makers een interessant gebied maakt om zich te vestigen. Een 

dynamische regio, de Languedoc. Veel nieuwkomers die kiezen 

voor kwaliteit, doen dit via de weg van biologische en biolo-

gisch-dynamische wijnbouw, en ook natuurwijnen worden 

hier veel gemaakt.

Enkele van onze lievelingsdomeinen uit het assortiment komen 
uit de Languedoc. Ze werken ook nog eens allemaal biologisch 
en produceren wijnen met veel klasse en identiteit. Bovendien 
fantastische domeinen om tijdens een reis door de Languedoc te 
bezoeken!

Mas des Dames
Mas des Dames is het beeldschone domein van de Nederlandse  
Lidewij van Wilgen, gelegen in het binnenland van Béziers. De wijn-
gaarden van Mas des Dames hebben een hoogwaardige bodem en 
zijn ideaal gepositioneerd op de coteaux van Murviel-les-Béziers, 
omringd door bossages. Lidewij besteedt enorm veel aandacht aan 
haar wijngaard, die zij volledig biologisch bewerkt. Inmiddels is zij een 
zeer ervaren wijnmaakster, die zich laat leiden door een feilloze intuïtie. 
Ieder jaar worden haar wijnen mooier.

Beauregard Mirouze

Domaine des Jougla

Mas des Dames
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Narbonne 
Het aangezicht van Narbonne wordt 
gedomineerd door een prachtige kathedraal. 
De stad was de eerste Romeinse nederzetting 
in het huidige Frankrijk en een belangrijk 
kruispunt in Europa. Ook opvallend is het 
Canal de la Robine, dat dwars door de stad 
loopt. Dan zijn er nog het bisschoppelijk 
paleis en het archeologisch museum, dat is 
gevestigd in een prachtig historisch gebouw. 
Niet ver van Narbonne ligt de Abbaye de 
Fontfroide, een Cisterciënzer klooster uit 
de elfde eeuw dat een bezoek meer dan 
waard is. Het is prachtig gelegen in de 
zuidelijke Corbières, omringd door cipressen, 
waardoor je je een beetje in Toscane waant. 
Verscholen in het binnenland, boven op een 
heuveltop, ligt het indrukwekkende militaire 
fort Peyrepertuse. Het dateert uit 1021 en 
werd gebouwd door de Katharen. Een ander 
historisch bouwwerk om niet te missen 
is de middeleeuwse citadel 'Le Cité de 
Carcassonne'. Het is in de zomer een grote 
toeristische trekpleister, maar zeker voor 
jongere kinderen heel erg leuk, vanwege 
de dagelijkse ridderspelen die er worden 
georganiseerd.

Beauregard Mirouze
Niet ver ten westen van de stad Narbonne, nabij de Middellandse Zee, ligt 
in de zuidelijke Corbières, het uitstekende Château Beauregard Mirouze. 
Het domein bezit 350 hectare grond, gelegen midden in een prachtig 
natuurgebied, en bestaat hoofdzakelijk uit bos en garrigues. Slechts dertig 
hectare is beplant met wijngaarden, aangelegd in kleine percelen. Nicolas 
en zijn vrouw Karine zijn gepassioneerde wijnmakers, die volledig biologisch 
werken en zich richten op het maken van verfijnde en gebalanceerde wijnen 
van hoge kwaliteit.

2016 Campana blanc – Corbières
Een zeer aantrekkelijke witte wijn gemaakt van 70% marsanne en 30% rous-

sanne, die op de koelste percelen van het domein staan aangeplant.  

De druifjes worden direct geperst en de wijn wordt vier maanden op cuve 

opgevoed. Verleidelijk parfum van witte perzik, veldbloemen en fijne krui-

den. Ook in de smaak sappig rijp fruit, wat citrus, een aangename frisheid en 

een schone afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 8,25 per fles € 9,25

2016 Campana rouge - Corbières
Een verleidelijke wijn van gelijke delen syrah en grenache, afkomstig van de 

koelere percelen. De wijn werd op cementen cuves opgevoed. In de neus 

vinden we een combinatie van Provençaalse kruiden en donker en rood 

fruit. De smaak is prachtig in balans, met een zacht kruidig fruit, fluwelige 

tanninen en fijne zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 8,50 per fles € 9,50

Mooie dorpjes in Languedoc om te bezoeken: 
Sète, Pézenas, St-Guilhem-le-Désert, Mèze, Marseillan,
Saint-Chinian en Roquebrun. Allemaal dorpjes met hun eigen  
bijzonderheden en identiteit, die een bezoek verdienen. 
Niet ver buiten Saint-Chinian bevindt zich een vrij onbekend gehucht,  
Assignan. Een Belgische familie heeft hier meerdere huizen gekocht en 
prachtig opgeknapt. Hele straten en pleinen hebben ze laten aanleggen.  
Ze openden er een gastronomisch restaurant (La Table), een wijnbar, een 
hotel en een bistro.

2016 Tuileries blanc - Saint-Chinian
Een heerlijke witte wijn met een Zuid-Frans karakter. Gemaakt van grenache 

blanc, vermentino en viognier en op cuve opgevoed. De neus is expressief 

met licht tropische tonen, witte perzik en steenvruchten. De smaak is rijk en 

breed, maar behoudt een heerlijke fraîcheur.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 9,90 per fles € 10,95

2016 Initiale rouge - Saint-Chinian
Een verrukkelijke assemblage van syrah, grenache, carignan en mourvèdre 

van oude stokken, die kleine geconcentreerde druifjes geven. De wijn geurt 

naar bramen en zwarte kersen, kruiden (peper) en iets getoast brood. De 

smaak is gul en vriendelijk, met een mooie vulling en frisse tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2022

Nu bij doos van 6: € 9,20 per fles € 10,20

Domaine des Jougla

Béziers 
Ook Béziers is een aantrekkelijke stad, 

zij het niet een om dagenlang in rond te 
dolen. Maar het recent opgeknapte oude 

centrum is prachtig, met onder andere 
de Saint-Nazaire Kathedraal, die je al 

van ver buiten de stad kunt zien liggen. 
Béziers heeft ook een prachtig Romeins 

amfitheater dat dateert uit de eerste eeuw 
na Christus. Daarnaast zijn er een paar 

leuke winkelstraten en volop terrassen en 
leuke restaurants.

Eten in Béziers:
La Guinguette de La Laiterie,  

Jardin de la Plantade 

Rue Valentin Duc, een heerlijk plekje, met 
eenvoudig eten, gelegen in een tuin aan het 

water.

Restaurant Le Chameau Ivre, Place Jean-
Jaures, met de grootste wijnkaart van de 

streek.

In het dorpje Prades-sur-Vernazobre, ligt het oude wijndomein van 
de familie Jougla. Met in totaal twintig aangesloten gemeenten en 
een grote diversiteit aan bodems en microklimaten kent de appel-
lation Saint-Chinian een grote diversiteit aan wijnen. Het beschei-
den Domaine des Jougla is hier een van de absolute smaakmakers. 
Vader Alain heeft het stokje inmiddels overgedragen aan zijn kinde-
ren Alexandre, die zich met de verkoop bezig houdt, en Laurence, die 
de wijnen maakt. Na jaren van rustig bouwen namen ze recent ook 
een prachtige nieuwe kelder in gebruik, wat Laurence helpt in haar 
streven naar perfectie. 

De leukste strandpaviljoens:
Chez Biquet Plage, Chemin de Mouret, Leucate Plage, nabij Narbonne •
La Ola, 201 Prom. du Lido, Nabij Sète  • La Paillotte Bambou, Routes des 
Plages • l’Effet Mer, Routes des Plages  • Le Grand Travers, La Grande-
Motte, nabij Montpellier

Plekjes om te overnachten:
B&B La Souche in Castelbouze • Domaine de Ribaute in Lieuran-les-Béziers
La Villa Guy in Béziers • Hotel XIX in Béziers • Table d'Hôte, Domaine de 
Saint-Pierre in Servian van de Nederlanders Hein Hamel en Jacqueline Rutte
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Birgit Braunstein groeide op tussen de wijnranken in 
Purbach, aan de voet van het Leithagebergte en aan de 

westkant van de Neusiedlersee in de provincie Burgenland, 
dicht bij de grens met Hongarije. Van de onmogelijke 
werktijden en de zware klussen op het domein die haar vader 
haar in haar jonge jaren gaf werd ze aanvankelijk niet zo 
enthousiast. Na het afronden van het gymnasium begon ze 
aan een opleiding Toerisme in Wenen. Maar het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan. Een tweeling en een echtgenoot – 
van wie ze later zou scheiden – rijker, gaat ze terug naar het 
familiedomein in Purbach.
In de eerste periode is ze vooral in de wijnkelders bezig, maar 

steeds vaker staat ze weer tussen de ranken. Daar raakt ze aan 

verknocht. Als haar vader in 2011 met pensioen gaat, neemt 

zij het stokje over. Ze doopt het domein Birgit Braunstein en 

introduceert stap voor stap een werkwijze die haar na aan het 

hart ligt: een waarin de natuur leidend is, en de wijnmaker haast 

ondergeschikt. Met die werkwijze boekt ze grote successen. 

Ze wordt uitgeroepen tot Winzerin des Jahres 2004 en krijgt 

met haar wijnen veel positieve aandacht van gerenommeerde 

wijnjournalisten. 

Voor Birgit zelf zijn de grootste successen het overschakelen 

naar respectievelijk biologische en biologisch-dynamische 

wijnbouw, in 2006 en 2011. Sinds ze in 1995 op Château Canon-

la-Gaffelière in Saint-Emilion kennismaakte met biodynamie, 

was dit haar doel. Birgit geeft hart en ziel voor het werken op 

deze wijze; alles wat ze doet wordt bepaald door de seizoenen, 

door de biodynamische maankalender van Maria Thun en door 

de stand van de sterren. Met de grootste liefde en overtuiging 

maakt ze biodynamische preparaten, is ze in de weer met 

paardenstaarten en kamillethee. 

Het resultaat erkent zelfs haar vader, die aanvankelijk zijn twijfels 

had bij de biologisch-dynamische werkwijze: de grond is vitaler 

dan ooit tevoren en levert uiterst gezond en smakelijk fruit! 

PORTRET 
WIJNMAKER
Birgit Braunstein
Weingut Birgit Braunstein

va
n e

en Proef en ontdek !

Reisje door de Languedoc
Dit proefpakket bestaat uit zes flessen. 
U ontvangt een selectie van de wijnen van pagina 18 tot 21:
1x La Dame, 1x La Diva, 1x Tuileries blanc, 1x Initiale rouge, 

1x Campana blanc, 1x Campana rouge.

Speciale prijs: € 61,40 (normaal € 66,65)

Biologische (dynamische) wijnen
Dit proefpakket bevat de volgende zes wijnen: 
1x Bergerac blanc (p. 2), 1x Pinot Réserve (p. 14), 

1x Lucanto - Trebbiano d'Abruzzo (p. 16-17), 1x La Dame (p. 19), 

1x Campana rouge (p. 18-21), 1x P’tit Martin (p. 24)

Speciale prijs: € 56,90 (normaal € 62,10)

Biologische (dynamische) parels
Dit proefpakket bevat de volgende zes wijnen: 
1x Chianti Colli Senesi (p. 5), 1x Alvarinho Nature (p. 8), 1x Saumur 

Champigny Terres Chaudes (p. 9), 1x Cairanne rouge Les Douyes (p. 15),  

1x La Diva Blanche (p. 19), 1x Wildwux (p. 22)

Speciale prijs: € 110,00 (normaal € 122,15)

2017 Pinot Blanc
De druiven van deze 

cuvée, 100% pinot blanc 

oftewel Weißburgunder, 

zijn afkomstig van de 

wijngaarden Fellner en 

Breitenmoss. Die zijn 

rijk aan Muschelkalk, 

wat een schitterende 

minerale smaak aan 

de druiven geeft. Het 

sap werd op inoxtanks 

vergist en verbleef zes 

maanden op de fijne gistsporten. Het 

resultaat is een wijn geurend naar rijpe 

peer, mango en mineralen. De smaak is 

sappig, verkwikkend en prachtig zuiver. 

De natuurlijke zachte smaak van de pinot-

blancdruiven maakt de wijn een mooie 

begeleider van een salade met avocado en 

rivierkreeftjes, gegrilde groene asperges 

met kervel, vis met een botersausje en 

romige pastagerechten. 

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 11,40 per fles € 12,70

2015 Blaufränkisch 
Heide
De autochtone Blaufrän-

kischdruif ontwikkelt 

zich in Birgits wijngaar-

den op zijn best: elegant, 

met rijp bessenfruit, een 

klein pepertje en een 

haast knapperige frisheid. 

Het mooie fruit speelt 

dan ook de hoofdrol in 

deze wijn, die spontaan 

vergistte op stalen tank 

en vervolgens een jaar werd opgevoed 

op grote vaten. De neus zit boordevol 

zoetzure kersen, zwarte bessen en krui-

den. Ook in de mond herkennen we rijp 

donker fruit, een pepertje en laurier. De 

afdronk is schoon en houdt lang aan. Op 

zijn best op een temperatuur van circa 

16-18 graden en heerlijk bij onder meer 

eendenborst, risotto met paddenstoelen 

en kazen. 

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 11,40 per fles € 12,70

2015 Wildwux
Wildwux is een pro-

ject gericht op dieren-

bescherming, dat Birgit 

samen met Ilse Maier 

van Weingut Geyerhof in 

het Kremstal is gestart. 

De wijn maakte ze zelf. 

Hiervoor selecteerde ze 

de autochtone blaufrän-

kisch-, zweigelt- en 

st.-laurentdruiven, als-

mede merlot. Alle drui-

ven komen van mineraalrijke Muschel-

kalk en leisteenbodems. Dit ruik je in de 

neus, waarin mineraliteit domineert. De 

smaakaanzet is heerlijk fris, en we proe-

ven rode vruchten en hartige tonen. De 

wijn is perfect in balans, goed gestruc-

tureerd en bezit prachtig rijpe tanninen. 

Een indrukwekkende wijn, schitterend 

bij gesmoorde lamsbouten met groene 

kruiden en knoflook. 

Op dronk: tussen nu en 2022

Nu bij doos van 6: € 14,25 per fles € 15,90

Biologisch wijnland Italië
Dit proefpakket bestaat uit zes flessen. 
U ontvangt van iedere wijn op pagina 16 en 17 twee flessen:
2x Rosso di Montepulciano, 2x Lucanto - Trebbiano d'Abruzzo,

2x Lucanto - Montepulciano d'Abruzzo.

Speciale prijs: € 62,90 (normaal € 67,90)

100% Biodynamisch
Dit proefpakket bevat de volgende zes wijnen: 
1 x Saumur Champigny (p. 8), 1x Saumur blanc l'Insolite (p. 8), 

1x Pinot Réserve (p. 14), 1x Cairanne rouge Réserve des Seigneurs (p. 15), 

1x Pinot Blanc (p. 22), 1x Blaufränkisch Heide (p. 22).

Speciale prijs: € 85,00 (normaal € 94,45)
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Internationaal bekende wijnjournalisten 
als Clive Coates en Robert Parker, 

om er maar eens een paar te noemen, 
lopen al jaren weg met Oratoire Saint-
Martin. Zoals op pagina 15 beschreven, 
weet u inmiddels waarom: hier wordt 
wijn gemaakt, zoals het bedoeld is. 
Een schitterend puur product, waarin 
gezond fruit de hoofdrol speelt. Robert 
Parker noemt het domein bovendien een 
‘overachiever’, want het staat garant voor 
wijnen die hun herkomst ver overstijgen.  
 
Het geheim? De combinatie van perfect 
gelegen wijngaarden, hoog op de coteaux, 
kwalitatief bijzonder hoogwaardige grond, 
zeer oude wijnstokken  en – last but not 
least - de broers Frédéric en François 
Alary die de wijngaarden met het grootste 
geduld op biologisch-dynamische wijze 
bewerken. Wat je hier proeft is puur 
natuur en de broers hebben dan ook een 
voorbeeldfunctie voor de regio. Het is niet 
voor niets dat juist dit domein vorig jaar van 
het journalistenduo Bettane et Desseauve 
de prestigieuze titel 'Biologisch Domein 
van het Jaar' mocht ontvangen.

Een kleine grootheid
Van Biodomein van het jaar Oratoire Saint-Martin

2015 P’tit Martin - Côtes du Rhône
Domaine Oratoire Saint-Martin
Deze assemblage van grenache en syrah 

bezit een schitterende roodpaarse kleur. 

Een levendig parfum van donker bosfruit, 

kersen en rozemarijn. De smaak is sappig, 

goed geconcentreerd en biedt een waaier aan 

smaken. We proeven rijp fruit, specerijen en 

een pepertje. De finale is schoon en houdt lang 

aan. Zalig! 

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 9,80 per fles € 11,10

Nu bij doos van 6:

€ 9,80 per fles
€ 11,10


