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Vaak wordt gedacht dat de sauvignon blanc 
zijn herkomst vindt in de Bordeaux-streek. 

Recent onderzoek – onder andere aangehaald 
door Jancis Robinson in haar duimendikke ency-
clopedie Wine Grapes – wijst echter uit dat dit 
niet het geval is: de druif komt uit Val de Loire. Hij 
houdt van koelte en van mineraalrijke bodems, 
en die combinatie vind je in de Loirestreek volop!   
Het domein Jacky Marteau uit Tesnière (nabij 
Touraine) bewijst dat sauvignon blanc uit de 
Loire inderdaad tot heel veel in staat is! Anders 
dan de voornaam Jacky doet vermoeden is 
dit een op en top Frans familiedomein. Vader 
Jacky heeft het stokje inmiddels overgedragen 
aan zijn dochter Ludivine en zoon Rodolphe. 
Zij zijn goed ingewerkt: al van jongs af aan leer-
den zij de natuur in ere te houden. Ze bewerken 
de wijngaarden, gelegen op een kalkrijk plateau 
langs de rivier de Cher, met de grootste zorg en 
richten zich voor de volle 100% op kwaliteit. 

2017 Sauvignon Touraine
Jacky Marteau
De Marteaus houden de rendementen in de wijn-

gaarden laag en selecteren bij het oogsten enkel de 

beste trossen. Hierdoor gaan er minder druifjes 

richting de kelder, maar de druiven die gebruikt 

worden zijn gezond, goed rijp, heerlijk fris en vol 

smaak! Deze eigenschappen krijgen meer nadruk 

door een koude inweking van de druiven voordat 

ze geperst worden. Dankzij een opvoeding ‘sur 

lies fines’ (op de fijne gistsporen) wint de wijn aan 

structuur en complexiteit. Houten vaten gebruikt 

de familie niet; het frisse fruit speelt de hoofd-

rol! En ja… dan krijg je een sauvignon blanc die op 

iedereen indruk maakt!

De heerlijke ‘sauvignonneus’ biedt opgewekte 

tonen van kruisbes, citrusfruit en vers gemaaid 

gras. De smaak is fris en heerlijk zuiver. De 

afdronk is verkwikkend en doet direct verlangen 

naar een volgende slok. Zoals Harold Hamersma 

ooit schreef: “Een kleine sancerre!”. Heerlijk bij 

mosselen, oesters, visgerechten met een frisse 

zetting en geitenkaas (bijvoorbeeld een Crottin de 

Chavignol). Ook verrukkelijk bij asperges!

Op dronk: tussen nu en 2020

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

Wijnvooroordelen? 
Zet ze snel aan de kant!

Als wijnmakers het over het weer hebben, is er vaak iets aan de hand: vorst, 
hagel, hitte, droogte en hevige regen brengen immers grote risico’s met zich 
mee voor de grootte en kwaliteit van de oogst. Een heel jaar van hard werken 

kan met één hagelbui voor niets zijn geweest. De nachtmerrie van iedere wijnboer. 

Het lijkt erop dat het weer er met de opwarming van de aarde alleen maar grilliger op is 

geworden. In 2017 was het in grote delen van de wereld bal, met een stevige teruggang in 

de wijnproductie als gevolg. Ook onze eigen producenten hebben te maken gekregen met 

vorst, hagel en droogte. Op sommige plekken kon hierdoor zelfs helemaal geen wijn gemaakt 

worden. Het is te hopen dat 2018 hun beter gezind is.

De gebieden waar de mooiste en beroemdste wijnen vandaan komen � denk aan Bordeaux, 

Bourgogne, noordelijke Rhône, Piemonte en Moezel –, zijn vaak gezegend met een relatief 

koel klimaat. Dat zorgt voor een langzame rijping van de druiven en een ideale balans tussen 

suikers, zuren en rijpheid van de pitjes en schilletjes. Ingrepen in de kelder zijn nauwelijks 

nodig. In de wijngaard wordt des te harder gewerkt, want deze koele gebieden zijn wel wat 

kwetsbaar.  Oogstjaarverschillen zijn hier altijd merkbaar. In het jargon noemen we dit soort 

wijnen vaak terroirwijnen.

In de warme gebieden waar de zomers lang, droog en zonnig zijn, rijpen de druiven snel-

ler, bezitten ze meer suiker (en dus vaak meer alcohol) en minder zuren. De jaarlijkse drui-

venproductie is constant(er), maar de kwaliteit minder interessant. In de kelder moet harder 

worden gewerkt om tot de gewenste kwaliteit wijn te komen. In wijnjargon heeft men het hier 

over technische wijnen. 

Deze omstandigheden en manier van werken, stonden voorheen bijna synoniem voor 

de aanpak in de nieuwe wereld. Daar maakten ze meer toegankelijke wijnen, gericht op een 

markt van beginnende wijndrinkers. Consumenten die niet al te veel voor hun wijn willen 

betalen en een herkenbare en constante kwaliteit zoeken. 

Inmiddels zijn de begrippen van oude en nieuwe wereld 

eigenlijk achterhaald. De oude wereld heeft geleerd van de 

nieuwe en omgekeerd. De grootste veranderingen zijn 

momenteel zelfs gaande in landen als Chili, Argen-

tinië en Zuid-Afrika, waar een nieuwe genera-

tie wijnmakers de koele klimaatzones in hun 

eigen land opzoeken. Ze trekken richting 

de oceanen of planten hun wijngaar-

den op grotere hoogte aan. Ze ontdek-

ken en benutten hun terroir, durven 

risico’s te nemen, experimenteren 

volop en zijn zeer ambitieus. 

De kwaliteit en persoonlijk-

heid van de nieuwe wijnen schiet 

omhoog. Deze Vinée Vineuse 

staat er vol mee. Zet (eventu-

ele) vooroordelen overboord en 

maak u op voor enkele prachtige 

ontdekkingen!

Xavier Kat & team Okhuysen 

De beste sauvignon 
van Frankrijk?!
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IBAN NL56 INGB 0670 8139 58

TE BESTELLEN AANTALLEN
Bij uw bestelling dient u steeds rekening te 
houden met de verpakking van 6 of 12 flessen.

LEVERING
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een 
minimale afname van 24 flessen of een mini mum 
factuurwaarde van €140,- 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.

LOOPTIJD AANBIEDINGEN
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
28 juni 2018.

OKHUYSEN WIJNGARANTIE
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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
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t 023 5312240
f  023 5324815
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w okhuysen.nl
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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
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2316

Advies nodig? Bel ons op 023-5312240

Le Difese van Tenuta San Guido gaat door 
het leven als het kleine broertje van Sassi-

caia, de absolute topwijn van het domein (en 
van Italië). Maar Le Difese heeft veel meer te 
bieden dan deze betiteling zou kunnen doen 
vermoeden. Het is namelijk een verrukke-
lijke geheel op zichzelf staande wijn, uit de 
kelder van het wereld beroemde San Guido!  
De grote roem van Tenuta San Guido kwam in 
de jaren zeventig. Toen presenteerde Mario 
Incisa della Rocchetta een Toscaanse wijn 
aan de wereld, gemaakt van cabernet-sau-
vignon en cabernet franc in plaats van de 
lokale sangiovese. De wijnwereld raakte niet 
uitgepraat over deze fantastische wijn. Sassi-
caia groeide uit tot het symbool van Italiaanse 
kwaliteitswijn en vervulde het land van trots. 
De zoon van Mario, Nicolò, wilde naast deze 
topwijn – die pas na enkele jaren flesrijping 
pas echt tot zijn recht komt – een meer toe-
gankelijke wijn maken. Natuurlijk moest 
het een wijn zijn op basis van de caber-
net-sauvignon, maar daarnaast moest 
ook ruimte zijn voor de Toscaanse san-
giovesedruif. In 2002 werd op basis van 
deze criteria Le Difese geboren. Een 
zeer aantrekkelijke wijn die uitgroeide 
tot het lievelingetje van vele Italiaanse 
wijnliefhebbers.

2015 Le Difese, IGT Toscana
Tenuta San Guido
De wijngaarden die gebruikt worden 

voor Le Difese hebben een ondergrond 

van kalksteen, rijk aan klei en kiezels en 

liggen tussen 100 en 300 meter hoogte. De 

assemblage bestaat voor 70% uit caber-

net-sauvignon en 30% sangiovese. Deze 

laatste geeft de wijn zijn gulle en soepele 

karakter. De druiven vergisten na de oogst 

op roestvrijstalen vaten, waarna de ver-

kregen wijn twaalf maanden op Franse en 

(deels) Amerikaanse eikenhouten vaten 

wordt opgevoed. Een wijn die je direct in 

Italiaanse sferen brengt en doet verlan-

gen naar een paddenstoelenrisotto met 

verse truffel. In de neus vinden we zwart 

en rood fruit als bramen, kersen, pruimen 

en aardbeien, met ook iets van leer, verse 

kruiden en specerijen van het hout. De 

smaak is sappig en kruidig, met een mooi 

geconcentreerd, donker fruit, laurier, 

vriendelijke tanninen en een afdronk die 

heerlijk fris is.  

Op dronk: tussen nu 2021

Nu bij doos van 6: € 18,75 per fles € 22,50
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20 & 21 april

Proeven tussen de Stellingen
U KOMT TOCH OOK?
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 ontdek-
ken, nieuwe oogstjaren te proeven en uw seizoensinkopen te doen.

Proeven tussen de Stellingen
Küppersweg 19, Haarlem
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

Op okhuysen.nl/agenda/proeven-tussen-de-stellingen leest u welke  

wijnmakers aanwezig zijn en vindt u de proeflijst. 

Nog niet aangemeld? Doe dit snel via de site, vineus@okhuysen.nl 

of 023-5312240

Bordeaux 2017

Ieder jaar in april verandert de wijnstreek Bordeaux voor eventjes in één grote 
proeverij. Wijnprofessionals vanuit de hele wereld bezoeken in die dagen de ‘en 

primeur’-proeverijen die de châteaux organiseren. Uiteraard was Okhuysen ook 
weer present. 
Proevers Xavier Kat, Louis Kat en Job Joosse bezochten iedere dag een ander 

deelgebied en keurden dagelijks zo’n honderd wijnen. Hoe onze proevers de dagen 

precies beleefden en wat hun persoonlijke favorieten waren, leest u binnenkort op 

okhuysen.nl/wijn/overwijn. 

We informeren u ook graag over de ‘kleine’ en ‘grote’ bordeauxs die wij koopwaardig 

vinden en dus gaan importeren. De bij ons bekende bordeauxliefhebbers krijgen 

automatisch bericht. Heeft u ook interesse? Laat ons dit dan alstublieft even weten.

De oude Okhuysen-wijnwinkel 
heeft een nieuw gezicht!
Na ruim honderdvijftig jaar trouwe dienst werd het tijd om onze wijnwinkel op 

te knappen. Een paar weken lang werden de klanten ontvangen in een tijde-
lijke ‘Okhuysen Pop Up’ terwijl er in de winkel flink werd geklust. Het resultaat: 
een winkel die twee keer zo ruim voelt, heerlijk licht is en de bezoeker inspireert! 
We ontvangen u graag, dus kom snel langs op de Gierstraat 34 in de historische 
binnenstad van Haarlem.

PS Wist u dat er op zaterdag vaak wijnen open staan om te proeven? En dat wij 

met plezier proeverijen en wijn-spijsdiners verzorgen in de sfeervolle wijnkelders 

onder de winkel? Neem contact op voor meer informatie!

Monsieur Louis
OP PAD MET EEN WIJNKOPER
Het boek dat oud-directeur Louis Kat ter ere van het honderdvijftigjarig 

bestaan van Okhuysen schreef, wordt zeer goed ontvangen.  
Hier een greep uit de vele recensies:

“Een boek om leesdronken van te worden.” – Nicolaas Klei 

 “Het zijn spannende jongensboekverhalen over stageperiodes bij de 
betere producenten en later, toen hij de scepter zwaaide, mooie verhalen 
over uitputtende proeverijen en zware onderhandelingen. Het uitstekend 
geschreven boek oogt enigszins als een geromantiseerde catalogus, 
maar is voor elke wijnliefhebber leerzaam en amusant.” -  

Matthieu Kockelkoren voor NBD Biblion

“Prijs voor de beste debutant gaat naar Louis Kat. De grote man achter 
Wijnkoperij Okhuysen, een van de meest gereputeerde wijnimporteurs 
van het land, tekende zijn memoires op in Monsieur Louis.” -  

Harold Hamersma in NRC Handelsblad

“Een goed geschreven, romantisch en leerzaam boek. Monsieur Louis 
heeft Nederland aangestoken met het wijnvirus. Met het boek wordt dat 
vuurtje nog eens extra aangewakkerd.” -  

7 van de leukste food en wine boeken op wijnspijs.nl

“In het vlot en vrolijk geschreven boek komt ook Bordeaux uitgebreid aan bod, net als de Alsace, het Rhône-dal, de Loire-
streek en andere Franse regio’s, met aan het eind het verslag van een ontdekkingsreis door Spanje. Behalve notities 
maakte Louis Kat ook kiekjes, waarvan er heel wat in de 240 pagina’s tellende paperback werden gepubliceerd”. - 

Hubrecht Duijker op hubrechtduijker.com

Benieuwd? Het boek is verkrijgbaar bij de (online) boekwinkel en natuurlijk via okhuysen.nl.

IMPORT 
NIEUWS 
Met groot plezier delen wij hier onze 

nieuwste aanwinst met u: per heden 
zijn wij importeur van de beroemde top-
wijn Sassicaia uit Bolgheri (Toscane, Italië). 
Met zijn unieke historie – Sassicaia was de 
eerste zogenaamde Super Tuscan – en uit-
zonderlijke kwaliteit is Sassicaia een abso-
luut fenomeen! Op okhuysen.nl leest u de 
bijzondere verhalen rondom deze wijn. 
Mocht u interesse hebben in deze schaarse 

cuvée, dan vernemen wij dat graag via 

vineus@okhuysen.nl of 023-5312240.
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Het concept terroir is iets typisch Frans. Of niet? Zeker is 
dat het woord terroir zich lastig laat vertalen. Het staat voor 
de combinatie van bodem, klimaat en specifieke ligging van 
de wijngaard. Kwaliteit wordt pas bereikt als de juiste druif 
op de juiste terroir staat aangeplant. 

De karaktereigenschappen van het druivenras – denk 
aan het moment van de bloei, vruchtzetting en rijping – 
moeten passen bij de specifieke situatie. Sommige drui-
venrassen passen zich vrij gemakkelijk aan aan de geldende 
condities, maar bij andere soorten is dat veel minder het 
geval.

Veel wijnmakers uit de 'nieuwe wereld' richtten zich in 
het begin op de vraag uit de markt. Daar waar ruimte was, 
werden de populairste druivenrassen aangeplant. Zo kon 
het gebeuren dat druiven werden aangeplant op plek-
ken waar zij niet goed uit de verf kwamen: de wijngaard 
was bijvoorbeeld te heet of de bodem te droog of juist te 
vruchtbaar, waardoor de rijping van de druif niet evenredig 
verloopt. In dat geval wordt er voldoende suiker opge-
bouwd, terwijl de schillen en de pitten nog niet volledig 
rijp zijn – er is dan een gebrek aan fysiologische rijpheid. 
De onbalans die de most zodoende heeft, kan alleen met 
kunstgrepen tijdens de vinificatie worden aangepast. 

Tegenwoordig kunnen we eigenlijk niet meer spreken 
van een nieuwe en een oude wereld voor wijn. Deze twee 
wijnwerelden hebben elkaar geïnspireerd en de beste 
aspecten van elkaar overgenomen. Er worden marktcon-
forme 'cépagewijnen' gemaakt in de oude wereld en gewel-
dige 'terroirwijnen' in de nieuwe wereld. Neem bijvoor-
beeld de wijnen van Kruger Family Wines: hét bewijs dat 
ook in Zuid-Afrika gelet wordt op de beste combinatie van 
bodem, klimaat en specifieke ligging van de wijngaard

Johan Kruger zoekt de wijngaarden uit die het beste fruit 
geven dat hij kan vinden in Zuid-Afrika. Zijn doel is om 
wijnen te maken van ‘single vineyards’, die een maximale 
expressie tonen van de druif en de plek waar die staat aan-
geplant. In zijn zoektocht concentreert Johan zich op ‘cool 
climate’ wijngaarden met oudere stokken en arme bodems 
van verweerd graniet. Daarbij vindt Johan het belangrijk 
om zowel de wijngaard als de ‘boer’ de erkenning te geven 
die zij verdienen. De filosofie van Johan komt optimaal tot 
uiting in zijn chardonnays Klipkop en Walkerbay. Dezelfde 
druif met een bijna overeenkomende vinificatie uit twee 
totaal verschillende terroirs. 

 JOOSSE ON THE JOB

2017 Walkerbay Chardonnay
Johan werkte voor deze Chardonnay samen met 

Jan Malan van het Sir Robert Stanford Estate. De 

wijngaard waar de chardonnay staat aangeplant 

ligt op tweeënhalve kilometer van de oceaan. 

Na een langzame natuurlijke vergisting op Frans 

eikenhouten vaten volgde een opvoeding van 

tien maanden op de fijne gistsporen met zo af en 

toe een zachte bâtonnage. De wijn is gebotteld 

zonder malo lactische gisting, waardoor appel-

zuur niet wordt omgezet in melkzuur en je een 

frisse stijl chardonnay krijgt. De neus is expres-

sief met minerale tonen en een hint van geel 

fruit; de smaak levendig en een aangename ron-

deur. De afdronk is lang en intens met prachtige 

frisse zuren. Klasse!

Op dronk: tussen nu en 2022

Nu per fles: € 15,20 € 16,90

2017 Klipkop Chardonnay
De hooggelegen Piekenierskloof ligt ruim hon-

derdvijftig kilometer ten noorden van Kaapstad, 

diep in het binnenland. De druiven komen van 

een wijngaard op zevenhonderd meter boven 

zeeniveau, van Johan Van Zyl van Heidedal 

Estate. Na vergisting op vat en opvoeding op de 

fijne gistsporen, volgde de malolactische vergis-

ting. Ook die had plaats op vat. De neus biedt gul 

wit en geel fruit met een hint van vuursteen. De 

smaak is zuiver en geconcentreerd met prach-

tige minerale tonen en iets van roomboter. De 

finale is complex en houdt lang aan.

Op dronk: tussen nu en 2023

Nu per fles: € 17,25 € 19,25

2017 Pinot Noir Pearly Gates 
Upper Hemel en Aarde
De pinot-noirdruiven worden geoogst in de 

Upper Hemel and Aarde vallei, gelegen in het 

achterland van de stad Hermanus bij de Wal-

kerbaai. De wijngaarden zijn van de Pearly Gates 

Farm van JHN Hanekom en liggen zo'n vijfhon-

derd meter boven zeeniveau. De druiven krij-

gen een koude schilweking. Daarna volgt een 

natuurlijke fermentatie en zachte persing. De 

wijn wordt vervolgens gedurende elf maan-

den opgevoed op oudere eikenhouten vaten en 

ongefilterd gebotteld. Een prachtig slanke stijl 

pinot noir met expressief rood fruit en subtiele 

specerijen. De smaak heeft concentratie met 

heerlijk soepel en sappig rood fruit en een com-

plexe kruidigheid. Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2025

Nu per fles: € 15,20 € 16,90
Job 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.

Elk jaar rond deze tijd hoor ik in het restaurant dezelfde 
vragen: zijn er al asperges en hebben jullie al lam? De 

vragen vallen vaak gelijktijdig met de deken van krokussen 
die over het gras komt te liggen in het Haarlemse Kenau-
park. Het is voor mij een teken dat de winter toch echt 
op z’n einde loopt en ik probeer dan maar niet te denken 
aan de roerende staart van maart en het eigen willetje van 
april. Ik kijk altijd uit naar de lente als het gaat om de pro-
ducten in ons restaurant en dan niet in de laatste plaats 
de Nederlandse asperges. Ja Nederlandse asperges, want 
asperges zijn het hele jaar verkrijgbaar, maar de lekkerste 
(volgens mij en velen met mij) zijn degene uit Limburg (of 
Texel). 

Het aspergeseizoen loopt officieel van 11 april tot Sint Jan op 

24 juni en het wordt traditiegetrouw geopend door het Neder-

landse Asperge Centrum. Het beschermen en eren van oer-Hol-

landse producten vind ik belangrijk want het geeft identiteit aan 

onze culinaire cultuur. Net zoals Hollandse aardbeien, Opper-

doezer Ronde en haring. 

Waar men haring met uitjes en zuur dient te eten is er natuur-

lijk ook de traditie van asperge à la Flamande oftewel: asper-

ges op z’n Vlaams. Het is een middeleeuws recept dat eigenlijk 

tamelijk eenvoudig is, maar een perfecte uitvoering is een ware 

kunst. Om te weten wat we er bij kunnen drinken haal ik het 

gerecht even ‘uit elkaar’.

Allereerst de asperges. Die hebben een rijke smaak die zacht 

bitter, friszuur en licht zoetig is. Daarbij de gesmolten botersaus 

die uiteraard romig is. En ook de hardgekookte eieren met peter-

selie en nootmuskaat moeten we niet vergeten. Eieren zijn door-

gaans niet de beste vrienden van wijn en kunnen een ‘stalig’ 

effect op de smaak hebben, maar de combinatie met de overige 

ingrediënten doet dat effect teniet. Het is een gerecht dat vaak 

zeer hoog op smaak wordt bereid. 

Traditioneel is pinot blanc dé wijn die bij asperges geschon-

ken wordt, maar ik ga nu naar Spanje en wel naar de Penedès. 

Voor velen is dit bekend als het gebied van de cava maar het is 

ook het thuisland van de familie Huguet die het mooie domein 

Can Feixes in Cabrera d’Anoia bestiert. Het domein ligt een 

kleine 40 kilometer van Barcelona en de wijngaarden liggen op 

gemiddeld 400 meter hoogte. Temperaturen raken ’s nachts vaak 

bijna het vriespunt en zijn zelden hoger dan 30 graden Celcius. 

Sneeuwval en regen zijn dus geen zeldzaamheid in dit gebied. 

En de combinatie van betrekkelijk lage tempera-

turen, de hoogte van de wijngaarden en de zeer 

verschillende, maar vaak kalkrijke, arme bodems 

maakt het mogelijk om hier strakke en loepzui-

vere wijnen te produceren. 

De Blanc Selecció is een combinatie van parel-

lada, macabeu, chardonnay, xarel-lo en de lokale 

druif malvasia de Sitges. Een bont gezelschap van 

druiven die ook vaak te vinden is in cava. Deze 

wijn is fris en heeft enorm veel spanning. Het fruit 

doet wat zoetig aan en wordt heel mooi onder-

steund door talrijke verfijnde bitters die zorgen 

voor structuur in de wijn. Het geheel is gebalan-

ceerd, en erg geschikt voor het aspergeseizoen. 

Wees wel voorzichtig met de nootmuskaat. Die 

kan de wijn/spijs flink uit het lood doen slaan! 

Mocht je denken aan ham bij het gerecht, let 

dan op dat het een niet al te stevig gerookte 

ham is. Heeft die toch je voorkeur, dan zou 

ik gaan voor een klassieke Bourgogne blanc 

van Collovray & Terrier. 

Vergeet vooral niet asperges te eten 

want het is zo weer 24 juni!

2017 Blanc Selecció Penedès
Bodegas Can Feixes
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: €  9,60 per fles € 10,70

PROEVEN MET MILTON

“Asperges op zijn Vlaams: 
een perfecte uitvoering is 
een ware kunst.”

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.

KRUGER 
Family Wines
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2017 Sauvignon - Pays d'Oc
L'Orangeraie de Pennautier  
Met veel toewijding maakt de familie Lorgeril 

deze frisse en toegankelijke wijn. De druiven 

worden vroeg geoogst, direct naar de koele kelders 

getransporteerd en krijgen een opvoeding ‘sur lie’ 

op inoxtanks. We ruiken citrusvruchten, grapefruit, 

meloen en iets van buxus. De smaak is levendig en 

vol fruit, mooi in balans; de afdronk heeft elegante 

zuren. Wat een heerlijke wijn!

Op dronk: tussen nu en 2020

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

Onalledaagse wijn voor elke dag

2017 Colagón – Rueda
Palacio de Bornos
Dit is dé witte huiswijn van Okhuysen. Aan de basis 

van deze hit staat de aromatische verdejodruif, aange-

vuld met de fruitige viura. De druiven zijn afkomstig 

van kalkrijke en hooggelegen wijngaarden. Heerlijke, 

levendige tonen van tropisch fruit en bloesem stui-

ven 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 2020

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

2016 Chardonnay - Pays d'Oc
L'Orangeraie de Pennautier
Het geheim van deze voortreffelijke chardonnay, ook 

weer van de hand van de familie Lorgeril, zit hem 

in de kalkrijke bodem en de koude schilweking. Die 

accentueert de frisheid nog verder en laat de smaak- 

en geurstoffen optimaal naar voren komen. We 

ruiken rijp geel fruit en veldbloemen. De wijn biedt 

een aangenaam vetje en een zalige finale.

Op dronk: tussen nu en 2019

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

2017 Pêché de Vignes rosé - Pays d'Oc
Collovray & Terrier
De Pêché de Vignes rosé, gemaakt van syrah, cinsault 

en een klein beetje merlot, geniet een uitstekende 

prijs-kwaliteitverhouding. Deze opwekkende rosé is 

lichtroze van kleur. Heerlijke geuren van aardbei en 

framboos stijgen op uit het glas. De smaak is verfijnd, 

biedt sappig rood fruit en eindigt in een prachtig 

frisse en elegante finale.

Op dronk: tussen nu en zomer 2019

Nu bij doos van 6: € 5,95 per fles €6,60 

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 heerlijk fris.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 12: € 6,25 per fles € 6,95

2017 Guilhem Rouge - Pays de l'Hérault
 Moulin de Gassac

Het vermaarde Mas de Daumas Gassac maakt deze 

schitterende én zeer betaalbare wijn op basis van 

syrah, carignan en grenache noir. Met zijn neus rijk 

aan donker fruit en specerijen en zijn smaak die doet 

denken aan kersenjam, frisse bessen en garrigue, 

biedt de Guilhem een en al verleiding.

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 5,90 per fles € 6,65

2015 Hommage au Musicien Saint-Saëns 
Pays d'Oc

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

hoeveelheid 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: € 5,95 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: € 6,70 per fles € 7,45

Wij presenteren u hier de seizoensfavorieten uit de Okhuy-
sen Huisselectie. Onze gehele selectie met de lekkerste 

betaalbare wijnen voor elke dag is te vinden op okhuysen.nl/
huiswijnen.

Nu
€ 6,25

Nu
€ 6,40

Nu
€ 6,40

Nu
€ 5,95

Nu
€ 6,25

Nu
€ 5,90

Nu
€ 5,95

Nu
€ 6,70
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Op het moment van schrijven is Karim Mussi Saffie, wijnmaker van het Argentijnse 
domein Altocedro, op werkbezoek bij ons in Haarlem. Wij nemen hem deze dagen 

mee op pad naar de restaurants en wijnbars die met zijn wijnen werken. Voor hem is het 
leuk om te weten waar zijn met zorg gemaakte ‘kindjes’ worden geschonken, en de res-
taurateurs en sommeliers vinden het fantastisch om uit de eerste hand te horen waarom 
de wijnen smaken zoals ze smaken.

Tijdens de bezoeken wordt er uiteraard ook veel geproefd. Dit is voor de wijnmaker, en voor 

ons als importeur, altijd weer bijzonder interessant. Je hoort precies waar restaurantgasten 

om vragen en wat zij belangrijk en lekker vinden in een wijn. Over de wijnen van Karim 

hoorden we meermaals uitspraken als: “kan malbec echt zó elegant zijn?”, “ik wist niet dat er 

in Argentinië ook zulke ‘slanke’ wijnen gemaakt worden” en “dit smaakt uitermate puur!”. Dit 

zijn precies de redenen waarom wij (alweer een paar jaar geleden) voor zijn wijnen vielen. 

Karim Mussi Saffie legt uit waar die frisheid en elegantie vandaan komt: “Alles begint in de 

wijngaard. Voor Altocedro selecteer ik wijngaarden die op grote hoogte liggen, nabij mijn 

domein in La Consulta, in de Ucovallei in het Andesgebergte. Overdag schijnt hier de zon 

uitbundig, maar de nachten zijn koel. Dit zorgt voor een optimale rijping van de druiven, 

met behoud van zuren. Daarnaast kies ik voor wijnstokken op leeftijd. Die geven minder 

druiven, maar omdat ze diep geworteld zijn, bereiken ze de interessantste voedingsstoffen.” 

2015 Año Cero - Malbec
Altocedro
Deze 100% malbec is als een ode aan dé druif 

van Argentinië: de malbec. Karim laat met 

deze Año Cero zien waartoe deze druif in 

staat is: de wijn ruikt verleidelijk naar zwarte 

bessen, bosvruchten, cacao en peper. In de 

mond smelten sappig fruit, pittige kruiden 

en zachte tanninen harmonieus samen. De 

wijn is perfect in balans: de malbec biedt 

naast de kracht waar hij zo beroemd om is, 

ook finesse en elegantie. Verrukkelijk!

Heerlijk bij geroosterde entrecote met zelf-

gemaakte pikante chimichurri (een smaak-

volle koude saus van olijfolie met verse krui-

den, knoflook en rode peper).

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 14,30 per fles € 15,90

2014 La Consulta Select Blend
Altocedro
Deze wijn zegt volgens Karim wat over het 

dorpje La Consulta en haar bewoners: hij 

heeft karakter en maakt indruk. De blend 

bestaat uit malbec (circa 40%) en daarnaast 

uit cabernet-sauvignon (circa 30%), tem-

pranillo (20%) en syrah (10%). De druiven 

worden in betonnen kuipen gevinifieerd. De 

wijn rijpt twaalf maanden op houten vaten 

van Frans eikenhout. Zwoel donker bos-

fruit en tonen van koffie, zoethout en cacao 

stijgen op uit het glas. De smaak is prachtig 

gelaagd, goed gestructureerd en de afdronk 

biedt smeuïge tanninen. Op zijn best bij een 

mooi stuk vlees van de bbq. 

Op dronk: tussen nu en 2022 

Nu bij doos van 6: € 15,50 per fles €17,95

De top van de Andes

Cannonball, gevestigd in Healdsburg in Sonoma County, is een 
kleinschalig Californisch boutique handelshuis dat staat voor 

hoge kwaliteit, eerlijke prijzen en vooral voor genieten. Waar 
Amerika bekendstaat om zijn heftige, ‘dikke’ wijnen, kiezen 
Cannonballeigenaren Dennis Hill en Yoav Gilat voor wijnen die 
uitblinken in balans en frisheid. 
Om dit te bereiken kiezen zij voor druiven uit de koelere zones van Sonoma County. 
Een deel van de druiven komt van eigen wijngaarden. Een ander deel van de druiven 
kopen ze bij bevriende wijnboeren, met wie langdurige relaties zijn opgebouwd. Ieder 
jaar zoekt Dennis de percelen uit die het meest geschikt zijn voor hun wijnen. Alleen 
de druiven die naast een optimale rijpheid ook over een mooie frisheid beschikken 
hebben hun interesse. De oogst gebeurt geheel door het eigen team. De filosofie van 
Dennis en Yoav laten ze zien in hun logo van een kind dat een bommetje (cannonball) 
maakt. “Soms moet je een aanloop durven nemen om vervolgens door de te lucht 
suizen en met een grote plons in het water te komen.” Geniet van het leven, willen ze 
maar zeggen. 

2016 Chardonnay – Sonoma County
Voor deze chardonnay worden druiven van de koelere plekken van Sonoma County 
geselecteerd. De temperatuur was gedurende de rijpingsperiode in 2016 gemiddeld iets 
lager dan in andere jaren. De druiven hadden hierdoor een langere periode om optimaal 
te kunnen rijpen. Dit komt de kwaliteit ten goede! De helft onderging een vergisting en 
opvoeding op Frans eikenhout. 
Proefnotitie: Een heerlijke geur van perzik en appel, honingmeloen en een lichte toets 
van het hout. De smaak biedt spanning, frisheid, een aangename vettige structuur en 
een heerlijke afdronk. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 6: € 15,70 per fles € 17,50

2016 Cabernet Sauvignon – California
Dennis, een groot liefhebber van cabernet-sauvignon, weet precies waar hij de beste 
druiven kan vinden. Hij haalt ze van verschillende plekken, waarbij het gros uit Sonoma 
County komt. Ook de druiven voor deze cuvée profiteerden van de koele dagen en 
nachten in 2016. De wijn werd circa achttien maanden op eikenhouten vaten (80% Frans 
en 20% Amerikaans) opgevoed. 
Proefnotitie: Een indrukwekkende wijn met een neus vol donker fruit, als bramen en 
pruimen. De smaak is mooi gestructureerd, geconcentreerd, biedt zoetig donker fruit en 
een intens lange en frisse finale.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu bij doos van 6: € 15,70 per fles € 17,50

Bij Cannonball 
staat genieten 
hoog in het 
vaandel
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De rijke historie, de vele cultuurschatten en de prachtige, 
soms ruige natuur maken Sicilië tot een veelzijdig eiland 

om te bezoeken. Naast de volop aanwezige teelt van groente 
en fruit vinden we met name in het oosten, zuidoosten en 
westen een variëteit aan wijngaar-
den met een breed aanbod van 
inheemse druivenrassen. De his-
torie van de Siciliaanse wijnbouw 
gaat dan ook ver terug en vindt zijn 
oorsprong in de Griekse oudheid. 
En waar in de tachtiger en negentiger 

jaren van de vorige eeuw de focus 

vooral lag op kwantiteit zien we de laatste decennia dankzij 

modern wijngaardbeheer en nieuwe vinificatietechnieken de 

kwaliteit alsmaar toenemen. Logge wijnen hebben plaatsge-

maakt voor elegante en frisse pareltjes.

In het heuvelachtige westen, in de provincie Trapani, stuit-

ten we een aantal jaren geleden op de wijngaarden van Tenute 

Orestiadi. Famiglia Di Maria zwaait hier de scepter en het 

domein, dat een fantastisch uitzicht biedt op het dorp Gibel-

lina, de zee, de zoutvelden en de windmolens, is in klassieke 

stijl gebouwd. Maar in de kelders past de familie de modern-

ste wijnmaaktechnologieën toe en 

halen ze het beste uit de lokale drui-

ven naar boven. Zo ook bij de wijnen 

uit de heerlijke Molino a Vento-serie 

die zich kenmerken door een feno-

menale prijs-kwaliteitverhouding! 

Bovendien zijn het stuk voor stuk 

wijnen met een eigen karakter en 

een weerspiegeling van de grote diversiteit aan bodems, ligging 

en microklimaten. Maar er is een gemene deler: de wind zorgt 

in alle wijngaarden voor de nodige verkoeling en tempert zo de 

zomerse warmte. 

Waant u zich ook in mediterrane sferen met deze Siciliaanse 

schonen? Voor de prijs hoeft u het niet te laten!

Deze druiven geven Sicilië kleur
Molino a Vento brengt ons in mediterrane sferen 

2017 Inzolia - Terre Siciliane
Molino a Vento
Inzolia is een van de belangrijkste en 

oudste witte druivenrassen van Sicilië en 

wordt mede gebruikt voor de beroemde 

versterkte wijn, marsala. Ze gedijt goed 

op de alluviale bodem met een mix van 

leisteen en zand en staat garant voor licht 

aromatische wijnen. Na de oogst worden 

de druiven zacht geperst en volgt een 

vergisting op lage temperatuur. Na drie 

maanden opvoeding in roestvrijstalen 

tanks rijpt de wijn nog minimaal twee 

maanden op fles. 

Proefnotitie: De neus is fris en uitbundig 

met volop wit fruit, perzik en bloesem. 

In de smaak opnieuw sappig rijp fruit, 

amandel en een knisperend frisse bite. 

De afdronk ten slotte is mooi droog en 

levendig. 

Op dronk: tussen nu en 2020

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

2017 Grillo - Sicilia
Molino a Vento
De grillodruif is echt een klassieke Sici-

liaanse variëteit en treffen we voorna-

melijk in het westen aan, in de provincie 

Trapani. De wijngaarden bevinden zich 

op zo’n 200 meter hoogte in de noord-

oostelijk gelegen Belicevallei. Om fris-

heid te behouden worden de druiven 

op lage temperatuur vergist en volgt een 

korte opvoeding in roestvrijstalen tanks. 

Proefnotitie: De grillo geeft heerlijke 

aroma’s van tropisch fruit, mediter-

rane citrus en iets floraals. In de smaak 

bovendien veel sap, een lichte kruidig-

heid en aangenaam frisse zuren in de 

finale. Zalig!

Op dronk: tussen nu en 2020

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

2017 Nero d'Avola - Sicilia
Molino a Vento
De nero d’avola - die zijn naam dankt aan 

zijn ‘geboorteplaats’ Avola - is de meest 

aangeplante druif van Sicilië. Hij houdt 

van de warmte en ontwikkelt bij de 

juiste behandeling een geconcentreerde 

kleur, aroma’s van pruimen en iets aards, 

mooie frisse zuren en goede tanninen. 

De familie Di Maria geeft deze nero d’a-

vola bovendien een korte houtopvoeding 

voor extra complexiteit. 

Proefnotitie: Dieprode kleur met een 

paarse rand. In de neus heerlijk rijp rood 

fruit als kersen, bessen en bosaardbeien, 

fijne kruiden en bloemen. De smaak is 

mooi geconcentreerd en sappig, met 

opnieuw rijp rood fruit, licht aardse aro-

ma’s en een pittige, kruidige finale. 

Op dronk: tussen nu en 2020

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

2016 Nerello Mascalese
Terre Siciliane
Molino a Vento
De druif nerello mascalese vindt zijn 

oorsprong op de oostflank van de Etna 

dicht bij het dorpje Mascali. Na de vergis-

ting volgt een korte opvoeding, die deels 

op inoxtanks en deels op Franse barri-

ques geschiedt. En ook al is de nerello 

veel minder bekend dan de nummer één 

blauwe druif van Sicilië; wij zijn groot 

fan van deze goed gestructureerde en 

verrukkelijke Rosso!

Proefnotitie: Intense granaatrode kleur. 

We ruiken wilde bessen, laurier en kers. 

In de mond sappig rood en zwart fruit, 

zoethout en iets aards. De afdronk houdt 

lang aan en is verleidelijk met elegante 

tanninen, souplesse en een aangenaam 

pepertje.

Op dronk: tussen nu en 2020

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

Het beste van lokale 
druivenrassen

PAGINA 23

Ontdek ze alle vier 
in één proefpakket!
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Een fijne rosé stemt je vrolijk als geen andere wijn. Rosé bestaat er in vele varianten 
en stijlen, wordt op geheel eigen wijze gevinifieerd en gemaakt van een grote 

verscheidenheid aan blauwe druiven. Zo zijn bepaalde rosés geschikt als dorstlesser 
op het terras, en verdienen andere een mooi bijpassend gerecht aan tafel. Het zuiden 
van Frankrijk staat bekend om zijn heerlijke kruidige rosés, maar ook in wat noordelijker 
streken als Sancerre en Niederösterreich weten ze van wanten. Oordeelt u zelf.

2016 La Fille rosé – Coteaux du Languedoc
Mas des Dames
In 2016 was de mourvèdre net niet rijp genoeg voor haar rode wijn, maar het frisse en fruitige 

karakter ervan des te geschikter voor haar La Fille rosé. Ze voegde aan de assemblage syrah 

en grenache toe, en de wijn kreeg een opvoeding op inox.

Proefnotitie: De wijn geurt naar rijpe rode vruchtjes, verse kruiden en rode bloemen. De 

smaak is elegant, sappig, heeft frisse fruittonen en heerlijke zuren in de afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 6,50 per fles € 8,95

2017 Hasenhaide rosé
Weingut Ingrid Groiss 
Deze heerlijke rosé van Ingrid Groiss is gemaakt van pinot noir en zweigelt, afkomstig van 

een bodem van grind met kalk. De druiven werden bij optimale rijpheid geplukt en na een 

strenge selectie zacht geperst, waarna het sap vergistte met een beetje restsuiker. De wijn 

werd tot eind januari sur lie op inox opgevoed. 

Proefnotitie: Zalmroze kleur, in de neus delicaat fruit als verse aardbeien en rijpe kersen, in 

de mond terugkerend sappig fruit, een milde setting, een uitstekende mineraliteit en grote 

harmonie. 

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 10,50 per fles € 12,75

2017 Rosé d’Une Nuit – Coteaux Varois en Provence
Domaine du Deffends
De oude wijngaarden van de familie De Lanversin liggen op een bijzonder kalkrijke grond 

en profiteren van een ideaal mediterraan klimaat. Een rosé gemaakt van grenache- en 

cinsaultdruiven, die niet alleen perfect gezelschap is op het terras, maar zeker ook aan tafel 

bij diverse mediterrane gerechten.

Proefnotitie: De kleur is mooi bleekroze. In de neus heerlijke aroma’s van bosaardbei, 

veldbloemen en framboos. De smaak is sappig en elegant, met tonen van rijp rood fruit, 

bloesem, subtiele kruiden en een aangename frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 13,40 per fles € 14,90

2016 Sancerre rosé
Domaine de la Garenne
Sancerre is vooral bekend om zijn stuivende witte wijnen, maar in bescheiden mate wordt 

er van de pinot noir ook rood en rosé geproduceerd. Bernard Reverdy van het Domaine de 

la Garenne heeft een paar kleine percelen pinot noir waar hij een rosé van maakt. Net als zijn 

Blanc blinkt ook deze wijn uit in frisheid en expressie.

Proefnotitie: De kleur is mooi licht. De neus is explosief, mooi bloemig en heel fris met tonen 

van rood fruit van bessen. De smaak is sappig, goed voorzien van fruit en bezit heerlijke 

frisse zuren. Elegantie ten top!

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 14,25 per fles € 15,95

Rosé, veel meer dan
een verleidelijke kleur
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TRIER

KOBLENZ

WORMS

LUDWIGSHAFEN

KAISERSLAUTERN

Rijn
De route tussen Koblenz en Mainz 
loopt langs de Mittelrhein (Unesco 
werelderfgoed) via bezienswaardigheden 
als de Lorelei, Bopparder Hamm en vele 
kastelen en ruines naar de Rheingau. In 
de Rheingau dragen de oude wijngoederen 
Kloster Eberbach, Schloss Johannisberg 
en Schloss Vollrads de grandeur van de 
Duitse wijnbouwgeschiedenis uit. Voor de 
sportievelingen is de beroemde Rheinsteig 
(tussen Wiesbaden and Koblenz) een van 
de populairste (wijn)wandelroutes. 

Eten en slapen in de Rheingau:
Weingut Friedrich Altenkirch
Binger Weg 2
65391 Lorch / Rheingau 

Hotel Im Schulhaus
Schwalbacher Straße 41  
65391 Lorch im Rheingau

Zum Krug
Hauptstraße 34
65347 Hattenheim

2016 Riesling Steillage trocken 
Op de bodem van leisteen met kwartssporen voelt de rieslingdruif zich uit-

stekend thuis. De druiven komen langzaam tot rijpheid en bouwen prachtige 

smaak- en geurstoffen op.

Heerlijke neus met tonen van wit fruit, groene appel, meloen en citrusfruit. 

De smaak is zuiver en tegelijk rijk en rond, met een terugkerend wit fruit, 

mineralen en een mooie frisheid in de finale.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: €  9,80 per fles € 10,95

2015 Spätburgunder Rotschiefer trocken
Wijnmaker Jasper Bruysten plantte de spätburgunder (de Duitse naam voor 

pinot noir) voor deze topcuvée aan op een Rotschiefer bodem. Deze bijzon-

dere bodem geeft druiven met uitzonderlijk veel finesse; een eigenschap die 

Jasper tijdens de nauwkeurige vinificatie perfect vertaalt in de wijn.

Een subtiel parfum van zwarte kersen, donkere bosvruchten en spannende 

aardse tonen. Fris en indrukwekkend in een!

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 15,25 per fles € 16,95

We nemen u dit jaar in iedere Vinée Vineuse mee op wijnreis. 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. Deze keer geven we aandacht aan wijnland Duitsland.

Duitsland herbergt een aantal van de meest adembenemende 

wijngebieden van de wereld. De majestueuze Rijn en de zijri-

vieren Moezel en Nahe bepalen in belangrijke mate het land-

schap van zuidwest-Duitsland. De streken Moezel en Rheingau 

zijn reeds zeer beroemde toeristische trekpleisters waar de 

wijnliefhebber volop aan zijn trekken kan komen en prachtige 

wijnroutes zijn uitgezet. De Nahe is momenteel kwalitatief wel-

licht het spannendste wijngebied van Duitsland, en het ontdek-

ken meer dan waard. Duitse wijnproducenten staan bekend 

om hun hartelijke ontvangst; met alle liefde presenteren ze 

hun Weingut en laten ze hun wijnen proeven. Tegenwoordig 

kan je in Duitsland ook heerlijk eten en heeft het land volledig 

aansluiting bij de internationale topgastronomie. Tevens zijn 

er de Weinstubes die een verrukkelijke typisch Duitse keuken 

bieden die de lokale wijnen perfect begeleidt. 

Historie
Duitsland heeft een lange en roemruchte wijngeschiedenis 

waar het trots op kan zijn. Het waren de Romeinen die de eerste 

wijngaarden in Duitsland aanplantten en daarna de monniken 

die de wijngaarden verder uitbreidden. Eind negentiende eeuw 

werden er voor de grote rieslings uit de Rheingau hogere prij-

zen betaald dan voor de Grand Cru Classés uit Bordeaux. De 

malaise uit de eerste helft van de twintigste eeuw bracht bittere 

ellende voor de Duitse wijnbouw. Na de Tweede Wereldoorlog 

koos men massaal voor kwantiteit in plaats van kwaliteit. Daar-

bij brachten de nieuwe wijnwetten – waarbij enkel het most-

gewicht bepalend was voor de 'kwaliteitindicatie' –, samen 

met het wijnschandaal rond het gebruik van antivries van 

1985, verdere rampspoed. In de jaren negentig van de vorige 

eeuw begon de grote inhaalslag naar kwaliteit, onder leiding 

van toonaangevende domeinen die zich verenigden in het Ver-

band Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter. De veelal 

steile wijngaarden werden weer beplant met de beste riesling-

stokken. Ook andere kwalitatieve druivenrassen wonnen aan 

populariteit. 

Klimaat
Duitsland heeft een koel klimaat, maar wie zoekt vindt vol-

doende plekjes waar druiven perfect kunnen rijpen. In het iets 

warmere zuidwesten zijn de meeste wijngebieden te vinden. 

Het gematigde klimaat bepaalt in belangrijke mate de stijl van 

de wijnen. Dankzij de – toch – veelal warme zomers, profite-

ren de druiven van een lang groeiseizoen en kunnen ze veel 

smaakstoffen opbouwen met behoud van de frisse zuren. 

Duitsland staat dan ook vooral bekend om de frisse witte 

wijnen met expressiviteit en een laag alcoholgehalte. De beste 

wijnen bezitten daarnaast ook nog eens concentratie, kracht 

en vaak ook een enorm bewaarpotentieel. Daarnaast zijn ook 

de blauwe druiven aan een opmars bezig, mede dankzij de 

opwarming van het klimaat en verbeterde wijnbouwtechnie-

ken. Momenteel wordt er furore gemaakt met topkwaliteit rode 

wijnen van de Spätburgunder (pinot noir).  

Duitsland is weer helemaal terug aan de top, durven wij zonder 

schroom te zeggen! Het is een geweldig wijnland om te bezoe-

ken en de ‘Begeisterung’ van de producenten te proeven. 

Weingut Altenkirch
Weingut Altenkirch werd in 1826 gesticht in Lorch, aan de westkant 
van de Rheingau. De wijngaarden liggen op zeer steile hellingen met 
een bodem van leisteen met kwartssporen. Dat maakt de wijngaar-
den lastig te bewerken. Al het werk op de 15 hectare wijngaard van 
Altenkirch gebeurt handmatig en is heel arbeidsintensief. Het wijn-
huis kreeg een herstart toen Franziska Breuer-Hadwiger het overnam 
samen met Andreas von Rosen. Wijnmaker en oenoloog Jasper Bruysten 
probeert de kenmerken van deze bijzondere terroir zoveel mogelijk in het 
glas terug te laten komen.

Jasper Bruysten van Weingut Altenkirch adviseert hun eigen restaurant 
bij het Weingut Altenkirch ‘Gutsausschank’. Dat biedt een heerlijke op 
Duitse leest geschoeide keuken en daarnaast ook een Gästezimmer 
met uitzicht op de Rijn.

Gut Hermannsberg

Wijnreis door 
Duitsland

Weingut Sybille Kuntz

Weingut Altenkirch

Jasper Bruysten
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Moezel
De Moezel komt in aanmerking voor de titel 
mooiste wijnstreek van de wereld. De rivier 
kronkelt zich met grote sierlijke bochten 
een weg langs steile wijngaarden. De 
romantische stadjes Trier, Traben-Trarbach 
en Bernkastel-Kues staan bekend om vele 
bezienswaardigheden en vakwerkhuizen. 
Kleinere dorpen als Piesport, Trittenheim en 
Pünderich liggen in scherpe bochten van de 
Moezel en bieden een geweldig panorama 
over de wijngaarden. Er zijn verschillende 
wandel- en fietspaden uitgezet langs de 
rivier, de wijngaarden en vele burchten en 
kastelen. 

Eten en slapen in de Moezel:
Hotel Moseltor & Bauer’s Restaurant
Moselstrasse No. 1
56831 Traben-Trarbach

Romantik Jugendstilhotel Bellevue
An der Mosel 11
56841 Traben-Trarbach

schanz. hotel.& schanz. restaurant.**
Bahnhofstraße 8a
54498 Piesport 

Weingut Sybille Kuntz
Sybille werd geboren in een familie van wijnmakers, -handelaren, vaten-
makers en kuipers, in het dorpje Lieser in het hart van de Moezelvallei. 
In de jaren tachtig keert ze terug naar het familiedomein in Lieser, waar 
haar man Marcus en zij de totale controle over de familiewijngaarden en 
het wijnmaken krijgen. Sybille is ambitieus en breidt het domein uit. Ook de 
nieuw aangekochte wijngaarden zijn beplant met oude stokken en hebben 
een helling van tot wel zeventig graden. De zon schijnt er haast verticaal op, 
terwijl het water van de Moezel het zonlicht nog eens reflecteert. Dankzij dit uit-
bundige zonlicht ontwikkelen de druiven zich optimaal en zorgen voor veel geur- 
en smaakstoffen. Sybille werkt biologisch-dynamisch en plukt de druiven zo laat 
mogelijk, opdat deze de tijd hebben ‘karakter’ te ontwikkelen. Het resultaat is verbluffend!

2016 Riesling Qualitätswein trocken – Mosel
De druiven worden geplukt in de eerste twee oogstweken, op de wijngaarden 

van Bernkastel-Kues.

De wijn heeft een bloemige neus, met tonen van citrusfruit en grapefruit. De 

smaak is sappig en verkwikkend, maar tegelijkertijd biedt hij een complexe 

waaier aan smaken. Een wijn die in al zijn frisheid veel indruk maakt en een 

intense, lange afdronk heeft.

Op dronk: tussen nu en 2022

Nu bij doos van 6: € 14,50 per fles € 16,25

2016 Riesling Kabinett trocken - Mosel
De rieslingdruiven voor deze cuvée staan aangeplant op de steile wijngaar-

den van de Paul Vallei, die zo’n 35.000 jaar geleden door de rivier de Moezel 

werd gevormd. Sybille oogst de druiven expres iets later. De druiven ontwik-

kelen zo wat meer suikers, en dankzij de zeer lage opbrengst is de concentra-

tie in de wijn groot.

In de neus opvallend ‘stenig’, we ruiken vuursteen en leisteen alsmede sub-

tiele tonen van perzik, citrusfruit en honing. Goed gestructureerd en mooi in 

balans, met een prachtige spanning.

Op dronk: tussen nu en 2023

Nu bij doos van 6: € 19,20 per fles € 21,40

2017 Just Riesling trocken – Nahe
De rieslingdruiven zijn afkomstig van zeven Grosse Lagen-wijngaarden, 

waaronder Hermannsberg en Steinberg – met name van jongere aanplant. 

De druiven werden na een koele inweking zachtjes geperst. Na de vergisting 

van het sap op lage temperatuur rijpte de wijn verder op roestvrijstalen tanks. 

Een expressieve neus met citrusfruit als limoen en pompelmoes. De smaak is 

geconcentreerd en evengoed elegant met wederom het frisse citrusfruit. Een 

lekkere en vooral verkwikkende riesling met spanning!   

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: €  11,95 per fles € 13,50

2017 Weißer Burgunder trocken – Nahe
De druiven voor deze cuvée (100% Weißer Burgunder oftwel pinot blanc) 

komen grotendeels uit de vulkanische bodem van de Winzenheimer Berg 

en van de legendarische Grosses Gewächs-wijngaard ‘Kupfergrube’. Een 

florale wijn met wit en geel fruit in de neus. Een mooie frisse stijl met subtiele 

romigheid, een hint van granny smith appels en abrikoos. De afdronk heeft 

een stenige zuiverheid met veel lengte! 

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 12,60 per fles € 14,10

Gut Hermannsberg

Nahe
De spectaculair gelegen wijngaarden 

van Gut Hermannsberg zijn op zichzelf 
al een reden om naar de Nahe af te 

reizen. Gut Hermannsberg beschikt ook 
over een luxueus gastenverblijf en een 
gastronomisch restaurant. Daarnaast 
is de kloosterruïne Disibodenberg een 

ijkpunt van de oude wijncultuur in de Nahe. 
De streek heeft een uitgebreid netwerk 

van wandelpaden met adembenemende 
vergezichten en uitzichten op wijngaarden.  

Eten en slapen in de Nahe:
Gut Hermannsberg

Ehemalige Weindomäne
55585 Niederhausen-Nahe

Hermannshöhle Restaurant Weck
Hermannshöhle 1

55585 Niederhausen

De spectaculair gelegen wijngaarden van Gut Hermannsberg worden 
beschouwd als de beste rieslingwijngaarden van de Nahe. Ze vinden 
hun oorsprong in de Pruisische tijd. In 1902 werd in opdracht van de 
Prins van Pruisen de steile, rotsachtige Hermannsberg klaargemaakt 
om de eerste rieslingwijngaarden te planten. De 30 hectare wijn-
gaard van dit wijndomein waren vele jaren in handen van de Duitse 
staat, tot het door wijnliefhebber en ondernemer Jens Reidel werd 
overgenomen en omgedoopt tot Gut Hermannsberg. Hij herstelde 
de verwaarloosde wijngaarden in ere en moderniseerde de kelders. 
Onder het motto ‘grote wijnen ontstaan in de wijngaard’ maakt het 
domein nu karakteristieke topwijnen waarbij de terroir bepalend is. 
Dat gebeurt onder leiding van keldermeester en bedrijfsleider Karsten 
Peter, een telg van een bekende wijnfamilie uit de Pfalz met een schat 
aan ervaring.

Sybille KuntzKarsten Peter
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Het kleinschalige Casa Marín is uitgegroeid tot een van de 
meest gelauwerde wijnproducenten van Chili. Alhoewel 

zoon Félipe, geholpen door zijn Nederlandse vriendin Jamie 
Verbraak, inmiddels de verantwoordelijkheid heeft voor 
al het wijngaard- en kelderwerk, voel je aan alles wie hier 
de dienst uitmaakt: Marilu. Een zeer charmante dame met 
fonkelende ogen en scherpe humor, maar tegelijkertijd een 
zeer krachtige en trotse persoonlijkheid, met een grote mate 
van vastberadenheid. De dingen gebeuren zoals Marilu ze wil. 
Juist door deze eigenschappen is Marilu waarschijnlijk zo 

succesvol. Ze begon haar carrière als producent van bulk-

wijnen voor supermarkten; daarnaast huurde ze bij andere 

wijnbedrijven ruimte om haar wijnen te kunnen maken. Ze 

werd hierin zeer bedreven, maar ze wilde meer. Ze had haar 

oog laten vallen op de vallei van San Antonio, nabij het dorpje 

Lo Abarca, in het kustgebergte op slechts een paar kilometer van 

de Grote Oceaan. Eind jaren negentig geloofde echter niemand 

in haar droom: te koud, te bergachtig, te duur, te riskant. Dus 

investeerde Marilu al haar zelf gespaarde geld in het project en 

zette, zoals je van haar kunt verwachten, door. Zij werd hiermee 

de eerste vrouwelijke eigenaar van een wijndomein in Chili. Niet 

alleen dat, ze bewees ook dat al haar criticasters ongelijk hadden 

gehad, want Marilu maakte al na enkele jaren witte wijnen waar 

de internationale wijnwereld van ondersteboven was. Vanwege 

het onvoorspelbare groeiseizoen in het koele klimaat dat in het 

kustgebergte van San Antonio heerst, concentreerde Marilu 

zich in eerste instantie op de sauvignon-blancdruif, die nog 

altijd een van de sterren van het domein is. Daarnaast werden 

sauvignon gris, gewürztraminer en riesling aangeplant, en ook 

rode druiven als pinot noir, syrah en grenache. De druiven van 

de beste wijngaarden, die de mooiste resultaten leveren, worden 

als single vineyards gebotteld om het karakter van de terroir 

maximaal tot uiting te brengen. De andere percelen worden 

per druivensoort geassembleerd met als doel om een perfecte 

expressie van San Antonio te laten zien. Een aanpak vergelijkbaar 

met de villagewijnen en premiers cru’s uit de Bourgogne. De 

wijnen van deze Chileense wijndiva zijn inmiddels te drinken in 

de beste restaurants ter wereld!

PORTRET 
WIJNMAKER
María Luz Marín (Marilu)
Viña Casa Marín

va
n e

en Proef en ontdek !
Coups de Coeur
Dit proefpakket bevat zes wijnen. 
In de Vinée Vineuse te herkennen aan het Coups de Coeur logo.
1x Le Difese (p. 5), 1x Blanc Selecció (p. 8), 1x Cabernet 
Sauvignon (p. 13), 1x Hasenheide rosé (p.16-17), 1x Cartagena 
Sauvignon blanc (p. 22) en 1x Friulano (p.24).

Speciale prijs: € 74,50 € 84,15

Sicilia
Dit proefpakket bevat twaalf wijnen. 
U ontvangt van de wijnen op pagina 14-15 elk drie flessen.
3x Inzolia, 3x Grillo, 3x Nero d’Avola en 3x Nerello Mascalese.

Speciale prijs: € 78,00 € 84,75

Reisje door Duitsland 
Dit proefpakket bevat zes flessen. 
U ontvangt van de wijnen op pagina 18-21 elk één fles.
1x Riesling Steillage, 1x Spätburgunder Rotschiefer, 1x Just 
Riesling, 1x Weißer Burgunder, 1x Riesling Qualitätswein en 
1x Riesling Kabinett. 

Speciale prijs: € 85,00 € 93,15

Kruger Family Wines
Dit proefpakket bevat zes flessen. 
U ontvangt van de wijnen op pagina 9 elk twee flessen.
2x Chardonnay Klipkop, 2x Chardonnay Walker Bay en  
2x Pinot Noir Pearly Gates. 

Speciale prijs: € 96,50 € 106,10

2017 Mar Y Luz  
Sauvignon blanc
Voor deze zeer aan-

trekkelijk geprijsde wijn 

koopt Marilu de druiven 

in bij andere wijnboeren 

in San Antonio. Ze zoekt 

daarbij naar druiven die 

het profiel bezitten voor 

het soort wijn dat zij voor 

ogen heeft: een wijn met 

een stuivend karakter en 

een verfrissende zuur-

graad. En met een open karakter, die in 

zijn jeugd al alles geeft. De wijn stuift het 

glas uit, met in de neus frisse tonen van 

lychee, groene appel, citrusfruit, buxus, 

gesneden gras en iets van witte peper. De 

smaak is prachtig intens, mooi slank, met 

een heerlijke frisse zetting, bloemig en 

kruidig en met een licht exotische, lange 

afdronk

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: €  7,60 per fles € 8,50

2017 Cartagena  
Sauvignon blanc
De druiven voor de 

Cartagena komen 

voor 100% van eigen 

wijngaard. De hoger 

gelegen percelen worden 

hiervoor gebruikt, waar 

de nachten minder 

koud zijn in ver-

gelijking met de lager 

gelegen wijngaarden 

De mineraal  houdende 

grond bestaat uit gelijke delen kalk,  

klei en zand. De druiven worden geoogst 

met een perfect evenwicht tussen 

rijpheid en zuren. De wijn heeft een 

uitbundige neus met tonen van witte 

perzik, appel, groene paprika en asperge. 

De smaak is mondvullend met een fijne 

textuur, een mooie complexiteit en een 

lange afdronk!

Op dronk: tussen nu en 2022

Nu bij doos van 6: €  10,25 per fles € 11,50

2017 Sauvignon blanc 
Viñedo Cipreses 
Al twee keer werd deze 

wijn uitgeroepen tot 

beste Sauvignon Blanc 

ter wereld (Concours 

Mondial du Sauvignon 

en Decanter World Wine 

Awards) en is een van 

de paradepaardjes van 

het domein. Het is een 

wijn vol karakter, diep-

gang en rijkdom en laat 

een perfecte expressie van de terroir van 

Lo Abarca zien. De druiven zijn afkom-

stig van een stenige, kalkrijke grond en 

worden zeer streng geselecteerd. Expres-

sieve sauvignonaroma’s van kruisbes en 

vers gemaaid gras stuiven het glas uit. De 

smaak is zuiver en puur, en biedt tonen 

van steenvruchten, citrusfruit en mine-

ralen. Uniek en verleidelijk!

Op dronk: tussen nu en 2024

Nu bij doos van 6: €  13,95 per fles € 15,50
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De regio Friuli, of voluit Friuli-Venezia- 
Giulia, vinden we in het noordoosten 

van Italië. Het gebied heeft veel te bieden: 
een prachtige natuur, vele Romeinse 
overblijfselen, lieflijke middeleeuwse dorpjes 
en een diversiteit aan wijngaarden in het 
glooiende heuvellandschap. Het huidige 
succes van het wijngebied Friuli is mede te 
danken aan de vooruitstrevende technische 
vooruitgang, het bijzondere microklimaat 
en de gunstige natuurlijke omstandigheden.  
 
De meeste bekendheid genieten de gebieden 
in de heuvels aan de Sloveense grens, Collio 
Goriziano en Colli Orientali. Een ander sterk 
opkomend gebied is Isonzo del Friuli, gelegen 
langs de gelijknamige rivier, met aan de ene 
kant van de rivier een kleirijke bodem met rode 
kiezels en aan de andere kant een kalkrijke 
met witte kiezels.  Nabij het plaatsje Romans 
d’Isonzo bevindt zich Tenuta Viscone, eigendom 
van de bevlogen familie Braidot. Zij maakt 
hier al sinds 1870 wijn en bezit inmiddels 80 
hectare wijngaard. Het domein werkt met 
zowel autochtone als internationale druiven, 
die na de vinificatie niet worden geblend, 
maar als ‘monocépage’ (wijnen gemaakt 
van één enkele druif) worden gebotteld.  
Tenuta Viscone staat voor de best mogelijke 
kwaliteit voor een eerlijke prijs. Een van onze 
favoriete druiven is de friulano die frisse en 
levendige witte wijnen voortbrengt; zuiver 
als de berglucht, met voldoende spanning 
en karakter om ook aan tafel te serveren.  
Proef en ontdek de schoonheid van Friuli!  

2017 Friulano - Friuli Isonzo
Tenuta Viscone
De friulanodruiven werden half september 

geplukt en ontsteeld. Na een koude schilweking 

volgt een zachte persing en begint de vergisting. 

De wijn verblijft hierna nog enkele maanden 

‘sur lie’ voor extra complexiteit.

Proefnotitie: In de neus heerlijke aroma’s van 

witte perzik, bloesem en mineralen. De smaak 

is mild, biedt rijp geel fruit, met een licht vette 

structuur, iets van amandel en frisse, knispe-

rende zuren in de zuivere afdronk. Delizioso!

Schenkadvies: Een mooi aperitief, maar ook 

lekker bij San Daniele prosciutto (of een andere 

mooie ham), diverse visgerechten en pecorino 

kaas.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 8,30 per fles € 9,20

Nu bij doos van 6:

€ 8,30 per fles
€ 9,20

Zuiver als berglucht
Friuli is het thuis van wijnen vol 
spanning en knisperende frisheid


