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s uw wijnvoorraad al klaar voor het
voorjaar? Met de Corvina Garda haalt
u een heerlijke voorjaarswijn in huis.
Deze wijn is lichtvoetig en tegelijkertijd
in het bezit van een aangename
kruidige fruitigheid.
De Corvina Garda is afkomstig van de
wijngaarden van Palazzo Maffei, gelegen in
de wijnstreek Veneto. Diego en Annaberta
Cottini leiden met veel gevoel voor kwaliteit
dit prachtige domein, gesteund door hun
twee zonen Michele en Mattia.

2018 Corvina Garda
Palazzo Maffei
De Corvina krijgt een korte opvoeding op
roestvrijstalen tanks. Hierdoor blijft het
sappige fruit optimaal in de wijn behouden.
Proefnotitie: De neus is intens, vol rood
fruit als kersen en bosbessen. Het smaakpalet is elegant en frivool, heeft bessig
fruit, een goede structuur en eindigt in een
zuivere, iets kruidige afdronk. Gevaarlijk
lekker!
Schenkadvies: Deze wijn schittert bij de
Italiaanse keuken. Denk aan rijk gevulde
borrelplanken, met olijven en gerijpte
hammen of zelfgemaakte foccacia met
tomaten en verse rozemarijn. Ook niet te
versmaden bij gegrilde lamskoteletten.
Schenk hem licht gekoeld, rond de 14°C.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 6: € 6,90 per fles € 7,60

De lente brengt
volop inspiratie

H

et voorjaar staat in de wijnwereld in het teken van de inkoop. Eigenlijk begint dat al direct in het nieuwe
jaar, zodra de kerstdrukte voorbij is en de voorraden zijn geteld. Inkoopreizen worden gemaakt, de
producenten sturen proefflessen van nieuwe oogstjaren naar Haarlem en natuurlijk zijn er de wijnbeurzen
in het buitenland, waarvan Prowein in Düsseldorf de laatste jaren is uitgegroeid tot de belangrijkste beurs.

Ook voor Okhuysen. Meer dan zestig van onze
producenten zijn aanwezig. Een ideaal moment om
iedereen even te spreken, de laatste ontwikkelingen door
te nemen en natuurlijk de nieuwe oogsten te proeven.
We gaan met een team van zes mensen en we verdelen
ons in drie teams. Ieder team krijgt zo z’n opdrachten
mee. De leukste opdracht krijgt het prospectieteam. Die
gaan op ontdekkingsreis door vooraf bepaalde gebieden.
Dit jaar stonden het zuiden van Italië en Portugal op de
agenda. Maar ook Slovenië en Hongarije werden weer
even onder de loep genomen. Zelf maak ik een tocht langs
enkele belangrijke producenten, onder wie de overzeese
contacten, die je anders niet vaak en gemakkelijk ziet.
Ook belangrijk. Aan het eind van de dag bespreken we
de hoogtepunten. Potentiële topvondsten breng ik dan
altijd zelf nog een bezoek en bij verregaande interesse
vragen we proefflessen aan. In de weken voorafgaand
aan Prowein ontvangen we dagelijks tientallen e-mails
van producenten die op de beurs aanwezig zullen zijn
en ons proberen te verleiden om langs te komen. Al deze
mails worden gescreend. Maar het gros krijgt van ons een
vriendelijk berichtje dat we niet op hun uitnodiging in
zullen gaan.
De meest inspirerende manier van inkopen en nieuwe
wijnhuizen ontdekken, zijn de jaarlijkse inkoopreizen. Zo
maakten wij enkele weken geleden een schitterende reis
door het Noorden en Noordwesten van Spanje. We reden
vele kilometers door de meest prachtige landschappen
en bezochten betoverend mooie plekken. Maar het
allerbelangrijkste: we proefden waanzinnige wijnen.
Spanje is als wijnland dan ook volop in ontwikkeling
en er gebeuren hier prachtige dingen. Als u geen
liefhebber bent van Spaanse wijnen of er onbekend
mee bent, raad ik u van harte aan om mijn
reisverslag in deze Vinée Vineuse (pag. 16 tot 25)
eens te lezen.
Soms gaat het vinden van een schitterend nieuw
domein wel heel gemakkelijk, wanneer het je
gewoon in de schoot wordt geworpen. Zo ontving
ik begin maart een telefoontje afkomstig van een
iconisch domein uit de Noordelijke Rhône. Het
was Paul Amsellem, echtgenoot van Christine
Vernay van het Domaine George Vernay. Ze waren
op zoek naar de juiste importeur in Nederland en

wij waren hen van harte aanbevolen. Onder anderen,
zo bleek, door mensen als Jean-Louis Chave en Thierry
Germain van Domaine Roches Neuves, die hen begeleidt
in het biologisch-bynamisch wijnmaken. Tegen zo’n
eervol aanbod zeg je niet snel nee. De Condrieu’s van
Vernay zijn vermaard, evenals hun schitterende wijnen
uit Côte-Rôtie. Het is nog te vroeg om de wijnen hier aan
te bieden, maar nog voor de zomer verwachten wij de
eerste levering.
Al deze inkoopavonturen geven ons altijd weer veel
energie. Wij zijn natuurlijk benieuwd wat u vindt van
al onze nieuwe aanwinsten en hopen dat u voldoende
nieuwsgierig zult zijn om kennis met ze te maken. Een
prachtig moment hiervoor is natuurlijk ‘Proeven tussen
de Stellingen’ op 12 en 13 april of gebruikmaken van onze
diverse proefpakketten (zie pag. 31).

Xavier Kat

Samen met Eric de Saint Victor (Pibarnon)
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Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een
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creditnota of uw geld terug.
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Geweldige Wechsler
T

oeval of niet, bij Okhuysen vindt u
steeds meer wijnen die gemaakt zijn
door een vrouw. De wijnen van Birgit
Braunstein, Lidewij van Wilgen, Ingrid
Groiss, Karine Mirouze, Yolanda García,
Sybille Kuntz en María Luz Marín, geliefde
en kundige wijnmaaksters, maken al jaren
deel uit van ons assortiment.
En recentelijk voegden we daar een nieuwe
ontdekking aan toe: Katharina Wechsler. De
charmante Wechsler groeide op tussen de
wijngaarden van het kleine familiedomein in
het dorpje Westhofen, gelegen in het zuiden
van Rheinhessen. In eerste instantie koos
ze na haar studie Politicologie en Sociale
Wetenschappen voor een korte carrière bij
een tv-producent. Maar de wijn bleef lonken.
Na mooie stages bij toonaangevende
wijnproducenten
als
Beaumont
in
Zuid-Afrika keerde ze terug naar haar
geboortedorp om karaktervolle en elegante
wijnen te gaan maken onder haar eigen label.
De familiewijngaard beslaat zo’n 17 hectare,

waaronder de ‘monopole’ Westhofener Benn
met wijnstokken van meer dan vijftig jaar
oud. De wijnen van Katharina zijn net zo
elegant en ambitieus als de wijnmaakster
zelf. Proef en u begrijpt waarom ze zo snel
zijn uitverkocht.

2018 Weisser Burgunder trocken
Rheinhessen
Weingut Katharina Wechsler
De druiven voor deze verrukkelijke Weisser
burgunder zijn afkomstig van kalkrijke
kleibodems in Westhofen. Katharina is vol
lof over het zonnige oogstjaar 2018; de wijn
heeft een prachtige balans tussen rijpheid,
sappig fruit en frisheid. Het is absoluut een
jaar om jong van te genieten!
Proefnotitie: In de neus heerlijke tonen van
citrus- en tropisch fruit, peer en iets van
amandel. De smaak is zuiver, geconcentreerd
en heeft een schitterende minerale afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 11,95 € 12,95

Bij doos van 6: € 11,70 per fles

WIJNIG NIEUWS

WIJNIG NIEUWS

Nog een nieuw topdomein!

Bordeaux ‘en primeur’

O

ns proefteam is net terug uit
Bordeaux! Houd onze website
en social media in
de gaten voor alle ontwikkelingen van het oogstjaar
2018.
Wilt u wekelijks op de
hoogte gehouden worden
over de wijnen die uitkomen, meldt u zich dan aan
voor de speciale Bordeaux
‘en primeur’ update via
vineus@okhuysen.nl.

Iedere maand geven we een bijzonder domein uit ons
brede assortiment een extra podium. Wijnhuizen en wijnen
die het verdienen om ontdekt te worden, met prachtige
verhalen die we graag met u delen! De wijnen worden
uiteraard vooraf door ons zelf ontkurkt en uitgebreid
doorgeproefd. Deze maand staan de wijnen van ons
sublieme Elzashuis Dirler-Cadé in de spotlights. Gaat u
voor een overzicht naar okhuysen.nl/acties/ontkurkt.

We hebben weer een prestigieus nieuw domein aan ons toch al
indrukwekkende Rhône-assortiment toegevoegd: Domaine Georges
Vernay. Dit huis staat bekend om zijn condrieu’s die al decennia
lang behoren tot de top van de appellation. Daarnaast worden er ook
prachtige Côte-Rôtie wijnen gemaakt. Binnenkort zijn de wijnen bij ons
verkrijgbaar en we kunnen niet wachten deze met jullie te delen. Houd
de website, onze socials en uw mail in de gaten om niets te missen van
deze nieuwe wijnen!

Proeven tussen de Stellingen
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 april kunt u weer komen
‘Proeven tussen de Stellingen’! Ontdek nieuwe wijnen, ontmoet
onze wijnmakers én andere wijnliefhebbers op dit groots opgezette
proef evenement. Wij kijken er weer naar uit u hier te zien! Nog niet
aangemeld? Dan kunt u dit nog doen via de website of stuur een
mailtje naar vineus@okhuysen.nl.
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Domaine Montlobre

D

e voorinschrijving van Montlobre
is weer gestart. Het exceptionele
oogstjaar 2016 is gebotteld
en we durven te zeggen dat ook dit
jaar weer heel veel mensen blij gaat
maken! Deze wijn biedt alles wat je je
als wijnliefhebber kunt wensen; een
schitterende, harmonieuze wijn, waarin

kracht en zachtheid samenkomen. Naast
de rode 2016 Réserve de la Chapelle
kunt u zich ook inschrijven voor de
onweerstaanbaar lekkere Tête de
Cuvée Blanc en La Colonie Rosé van het
oogstjaar 2018. Vier de lente! Inschrijven
kan via okhuysen.nl/montlobre.

Vinée Vineuse 7

IN DE WIJN GEDOOPT
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PORTRET

Aad Kuijper is ex-wijnboer (Mas des Dames), reclameschrijver, wijnschrijver, en romancier.
In 2018 verscheen zijn eerste roman “Anno”.

" Een wijn moet zijn wat hij is "

BEVLOGEN
WIJNMAKER

Rood uit de Loire:

Johan Kruger

Kruger Family Wines

I

n 2011 reisde ik naar Zuid-Afrika met als doel om één
heel goede, exclusieve producent voor ons assortiment
te ontdekken. Goed voorbereid ging ik op pad, waarbij een
van de tips het domein Sterhuis in Stellenbosch was, waar
de jonge Johan Kruger de wijnen maakte.
Johan bleek met recht een bevlogen wijnmaker, met een
heldere visie en die - het allerbelangrijkste – ons een heerlijke
serie wijnen liet proeven. Er was direct een klik en niet veel
later arriveerden de eerste wijnen van het domein in Haarlem.
De verkoop van de wijnen werd een groot succes. Maar enkele
jaren later verliet Johan plotseling het familiedomein Sterhuis.
Een schok voor ons. Gelukkig kwamen we korte tijd later weer
met hem in contact.
Johan had in de tussentijd zijn Sofie ontmoet, die op
wijnstudiereis vanuit België in Zuid-Afrika was. Het is liefde
op het eerste gezicht. Sofie komt in Zuid-Afrika wonen en al
snel stichten de twee een gezin. De vader van Johan kan zich
niet vinden in de keuzes die zijn zoon maakt en er ontstaat
onenigheid. Johan besluit dat het tijd is het ouderlijk domein
te verlaten en samen met Sofie een nieuw wijnavontuur te
beginnen. Hiervoor roept hij ook onze hulp in. Johan wil
namelijk in de opkomende koele kustregio’s wijn gaan maken.
Hij bezit daar geen wijngaarden en ook geen kelder, maar hij
heeft een paar hele speciale percelen op het oog. Hij benadert
de eigenaren ervan en haalt hen over om met hen samen te
werken. Johan ziet namelijk dat er prachtige oude wijngaarden
zijn waarvan de druiven nu naar coöperaties gaan, of op het

2018 Chardonnay ‘Sans Chêne’
Piekenierskloof
Kruger Family Wines
De druiven komen van een wijngaard
gelegen op 700 meter hoogte, bij
Piekenierskloof. Om de frisse en zuivere
stijl van de wijn te benadrukkenen, krijgt
deze geen houtopvoeding, maar verblijft
op de fijne lies, waardoor hij aan volume en
complexiteit wint. De neus geurt naar wit
fruit als peer, suikermeloen en appel, met
ook iets van steenfruit en witte bloemen. De
smaak is sappig, met een mooie intensiteit
en een lange, frisse afdronk. Heerlijk!
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 11,30 € 12,20

Bij doos van 6: € 10,90 per fles
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punt staan om gerooid te worden omdat ze met hun lage
productie niet rendabel genoeg meer zijn.
Johan wil hun druiven kopen, mits de boeren volgens zijn
strenge richtlijnen willen werken. Oogsten doet hij met zijn
eigen team en voor het vinifiëren en opvoeden van de wijnen
huurt hij ruimte bij anderen. Bij zijn wijngaardselectie houdt
Johan vast aan een paar principes: 1. De wijngaarden moeten
in een koele klimaatzone liggen. 2. De wijngaarden hebben
een bodem van (verweerd) graniet. 3. Het gaat om alleen oude
stokken.
In zijn wijnmaakfilosofie wil Johan altijd frisse wijnen maken
met een maximale expressie van het terroir. Dit betekent: niet
te rijp oogsten (behoud van de zuren en niet te veel alcohol),
niet te veel extractie van de druiven, geen gecultiveerde gisten
en niet te veel houtinvloed. Maar wel gebruikmaken van de
lies, langere opvoedingen en micro-oxidatie via het vat.
Om zijn nieuwe project te kunnen starten zocht hij partners
die bereid waren dit avontuur samen met hem aan te gaan,
bijvoorbeeld door vooraf, voordat ook maar één fles gebotteld
was, wijn af te nemen en vooruit te betalen. Ook Okhuysen
werd benaderd. Wij kenden Johan als een zeer kundige
en serieuze wijnmaker en hadden veel vertrouwen in zijn
avontuur. We gingen akkoord en alweer twee jaar geleden
kwamen de eerste wijnen van Kruger Family Wines ons
pakhuis binnen. Dat de wijnen goed zouden vallen, wisten
we eigenlijk wel, maar het succes was zelfs nog groter dan we
hadden durven hopen! Tekst: Xavier Kat

2017 Chardonnay - Walker Bay
Kruger Family Wines
De wijngaard ligt op tweeënhalve kilometer van de oceaan. Na een natuurlijke vergisting op eikenhouten vaten volgde een
opvoeding van tien maanden op de fijne
gistsporen. De wijn is gebotteld zonder
malolactische gisting, waardoor je frisse
stijl chardonnay krijgt. De neus is expressief en geeft minerale tonen en een hint
van geel fruit; de smaak is levendig en biedt
een aangename rondeur. In de lange en
intense afdronk vinden we prachtige frisse
zuren. Klasse!
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 15,70 € 16,90

Bij doos van 6: € 14,95 per fles

Je zou bijna vergeten
hoe lekker het is!
I

k weet niet hoe het met u zit maar voor
mij is de Loire altijd een beetje een
“vergeten” wijnregio. Misschien doordat
de Autoroute du Sud er niet stopt, maar
voor je het weet rijd je het voorbij. En
dat is zonde. Want van alle Franse wijn
regio’s kent de Loire misschien wel de
meest spannende variatie aan wijnen.

Ga maar na. Waar je in de Rhône toch
voornamelijk rhône drinkt, in Bordeaux
bordeaux, drink je in de Loire menetou,
touraine, savennières of een van de drieënzestig andere appellations die ik altijd weer
vergeet. Muscadet bijvoorbeeld, chinon of
cheverny. Cheverny, alleen de naam klinkt
al licht wit met een sprankeltje.
De reden voor deze keur aan appellations is eenvoudig. In de Loire gaat het terroir
boven alles. Van dezelfde sauvignon-druif
maken ze er een weelderige touraine, een
minerale sancerre of een rokerige pouilly-fumé. In de Loire is het terroir dat de klok
slaat en is het aan de wijnmaker om dat te
laten klinken.
“Een wijn moet zijn wat hij is” sprak een
beroemd wijnmaker ooit en dat lijken
ze in de Loire heel goed te begrijpen. Zo
maakt Cotat er zijn onnavolgbare en tegelijk onmiskenbare sancerres. Doet Jacky
Marteau er hetzelfde met zijn touraine en
produceren de erven Joguet er hun meesterlijke chinon.
Domaine Joguet, ik was bijna vergeten
hoe lekker het is, totdat ik onlangs een glas
dronk bij restaurant De Klepel in Amsterdam; dat moet u zeker ook eens doen, zowel
die Klepel als dat glas. Ooit begonnen door
Charles Joguet die na het overlijden van zijn
vader het familiedomein overneemt. Vanaf
dat moment leidt Charles twee levens, een

als kunstenaar in Parijs en een als wijnmaker in Chinon. Zowel zijn levenshouding als zijn visie op wijn zijn in die tijd op
zijn minst non-conformistisch te noemen.
Zo introduceert hij op het familiedomein
de nodige ideeën die later op grote schaal
worden gekopieerd door anderen.
Hij vindt het belangrijk dat de druiven
tijdens de oogst gaaf blijven; daarom oogst
hij de druiven in kleine bakjes, om ze niet te
kneuzen. Ook besluit hij alle terroirs afzonderlijk te oogsten, vinifiëren en opvoeden,
om uiting te kunnen geven aan ieder afzonderlijk perceel. Inmiddels vormen akkers
als Clos de la Dioterie, Clos du Chêne Vert
en Les Varennes du Grand Clos een begrip
in de regio en ver daarbuiten. Sinds kort
is de zeer getalenteerde wijnmaker Kevin
Fontaine eindverantwoordelijk en hoort
het domein onverminderd bij de top uit de
Loire.
Ik dronk Cuvée Silènes, iets gekoeld (maar
dat is een persoonlijke afwijking), puur
eerlijk rood, sappig en toch diepgaand, een
echte cabernet franc die is zoals hij moet
zijn, onvergetelijk.

2016 Chinon Silènes
Domaine Charles Joguet
Op dronk: tussen nu en 2021

Nu per fles: € 14,80 € 15,90
Bij doos van 6: € 13,95 per fles

KLASSIEKERS WIT

2018 Côtes de Gascogne blanc
Maison Lalanne
In Le Sud-Ouest gebeurt veel. Denk aan de rode, droge
witte en edelzoete wijnen uit Bergerac, de geconcentreerde,
diepgekleurde rode wijnen uit Cahors en Madiran,
Irouléguy aan de voet van de Pyreneeën of Jurançon met
zijn verrassende droge en zoete witte wijnen. Tel daar de
Armagnac, confits de canard en foie gras bij op en je begrijpt:
het zuidwesten van Frankrijk mag je niet missen. Absolute
smaakmaker in het Gascognegebied is wat ons betreft
Maison Lalanne, een onweerstaanbaar frisse witte wijn die
uitblinkt met zijn geweldige prijs-kwaliteitverhouding.
Op dronk: tussen nu en zomer 2020
Nu bij doos van 6: € 5,50 per fles € 6,10

2018 Guilhem Blanc - Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac

Chardonnay

MET EEN KONINKLIJK RANDJE

H

et gebouw op het etiket verwijst naar de orangerie van het
chateau waar deze chardonnay gemaakt wordt. Château de
Pennautier werd in 1620 gebouwd in opdracht van Bernard de
Pennautier en moest groots en indrukwekkend worden.
Vanaf begin 1700 werden de wijnen van Pennautier aan de koning van
Versailles geserveerd. De huidige eigenaar, graaf Nicolas de Lorgeril,
is een directe afstammeling van De Pennautier. Er wordt vandaag de
dag gebruikgemaakt van de modernste technieken en veel aandacht
gaat uit naar het wijngaardbeheer, dat gekenmerkt wordt door veel
respect voor de natuur.
2018 Chardonnay - Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier

Op Moulin de Gassac worden wijnen op traditionele wijze
gemaakt. Als project naast zijn beroemde domein Mas de
Daumas Gassac, wilde wijnmaker Aime Guibert een lijn
van wijnen opzetten om iedere dag van te genieten. Wijnen
die het karakter van de Languedoc weerspiegelen en met
een maximaal respect voor de beeldschone natuur worden
gemaakt. Deze witte variant is gemaakt van sauvignon blanc,
clairette en grenache blanc. Hij heeft een uitbundig parfum
van kruisbes, citrusfruit en groene kruiden. In de smaak
sappig en rijp wit fruit.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 6,10 per fles € 6,75

Onze topselectie wit
onder de € 7,50
2018 Grillo - Sicilia
Molino a Vento
Op het vulkanische eiland Sicilië in de Middellandse
Zee waait altijd een briesje. Molino a Vento (windmolen)
verwijst naar de vele molens op het eiland. De wind en
de warme zomers zorgen, in combinatie met de ligging
van de wijngaarden, voor de perfecte klimatologische
omstandigheden. De twee bekendste inheemse
druivenrassen op Sicilië zijn de Nero d’Avola (het zwart van
Avola) en de Grillo. Deze grillo heeft aroma’s van tropisch
fruit, citrus en iets bloemigs. De smaak is licht kruidig,
fris en sappig. Heerlijk in combinatie met gerechtjes uit de
Italiaanse keuken.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 6,50 per fles € 7,20

2018 Colagón - Rueda
Palacio de Bornos
Verdejo is dé druif van Rueda. Een
druivensoort die zijn oorsprong vindt in het
noorden van Afrika, maar al weer ruim 1000
jaar in Spanje wordt aangeplant. Verdejo is
zacht van smaak, aromatisch en sappig en
heeft daardoor vele fans. In dit heerlijke
exemplaar van Palacio de Bornos wordt
de verdejo iets verder verrijkt met een
klein deel viura; deze voegt de soepele
fruitigheid toe. De kalkrijke, hooggelegen
wijngaarden zorgen voor optimale
frisheid in de wijn. Om zo van te genieten
of lekker met tapas!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 12: € 6,40 per fles € 7,10

Het geheim achter de smaak van deze wijn is de kalkrijke bodem van de
heuvels nabij Carcassonne, de middeleeuwse citadel. De koude inweking
van de druiven accentueert nog verder de frisheid en brengt de geur en
smaak optimaal naar voren. Hierin zijn rijp geel fruit en veldbloemen te
vinden. De wijn heeft een plezierig ‘vetje’ en een zalige afdronk. Heerlijk
solo te drinken, maar ook lekker bij gerookte zalm met crème fraiche of
een klassieke cocktail van Hollandse garnalen.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 6,40 per fles € 7,10
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FRUITIG ROOD

De wijn waar Saint-Saëns
voor tekende...

2017 Guilhem Rouge - Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
De familie Guibert staat wereldwijd hoog aangeschreven
als het om wijnmaken gaat. De unieke, expressieve stijl van
de wijnen, zowel van Moulin de Gassac als Mas de Daumas
Gassac, laat weinig wijnliefhebbers onberoerd. Na het
overlijden van de visionair en oprichter van het domein,
Aimé Guibert, is zijn werk met dezelfde liefde, kunde en
passie overgenomen door zijn vrouw en zoons. De Guilhem
rouge is een prachtige assemblage van syrah, carignan en
grenache; een en al verleiding!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 6,00 per fles € 6,65

2016 Orot - Toro
Bodegas Toresanas
De makers van Palacio de Bornos (o.a. Colagón) trokken
voor het maken van deze wijn naar het wijngebied Toro in
het noordwesten van Spanje. De wijngaarden van Bodegas
Toresanas zijn hooggelegen en hebben een kalkhoudende
kleigrond. Ideaal voor het verbouwen van tempranillo.
Deze aromatische druif is gebruikt voor het maken van
de heerlijke fruitige en kruidige Orot. Erg lekker om zo
te drinken, of in combinatie met een tapasplankje met
gedroogde worst, kaas en olijven.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 12: € 6,25 per fles € 6,90

Onze topselectie rood
onder de € 7,50
2017 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier
Het nieuwe oogstjaar van ons paradepaardje is binnen!
Meermaals uitgeroepen tot wijn van het jaar, deze
onweerstaanbare rode wijn uit de Vaucluse. De streek die
bekendstaat om cru’s als Chateauneuf-du-Pape, Gigondas,
Vacqueyras en Cairanne. Op Domaine du Pesquier werd
een perceel in de cru Gigondas gebruikt om de hier
verboden merlotdruif aan te planten, waardoor de wijn
werd gedeclasseerd tot vin de pays. Het resultaat was
echter verbluffend lekker: een wijn vol fruit, sap, kruiden,
concentratie en intensiteit. Lekker bij gekruide Texelse lam in
eigen jus en bij ratatouille met Provençaalse kruiden.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 12: € 6,80 per fles € 7,50

2018 Nero d’Avola - Sicilia
Molino a Vento

Z

oals de naam op het etiket al doet vermoeden: deze
wijn is een eerbetoon aan de Franse componist
Camille Saint-Saëns. Hij was een familievriend van de
voorouders van de huidige eigenaar van Domaine de la
Gineste: Henri Fabre Luce. Wanneer Camille in de buurt
van Béziers was, ging hij altijd bij de familie langs en
verbleef dan op het domein. La Gineste is een klein
wijndomein met enkele hectare wijngaarden, die net
buiten de appellation Saint-Chinian liggen.
2015 Hommage au Musicien Saint-Saëns - Pays d’Oc
Domaine de la Gineste

Oorspronkelijk werd de wijn gemaakt van 100% merlot,
maar om de wijn wat meer pit te geven voegt Henri er nu een
kleine hoeveelheid cabernet-sauvignon aan toe. De altijd
al verrukkelijke wijn steeg hierdoor alleen maar verder in
kwaliteit, een absolute aanrader! De wijn geurt naar bramen,
bessen, laurier, kruiden en een beetje leer. De smaak is
zacht en soepel, maar tegelijkertijd pittig met een goede
concentratie en heel puur fruit. De afdronk is kruidig en
lekker fris. Een ware symfonie in de mond!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 6,25 per fles € 6,95
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Zoals bij veel Italiaanse wijnen ligt ook de
kracht van die uit Sicilië in het gebruik van
veel lokale druiven. Vooral de nero d’Avola (het
zwart van Avola) met zijn intense paarszwarte
kleur en robuuste tanninestructuur krijgt
internationaal veel lof. Dit exemplaar van Molino
a Vento, gelegen in het westen van Sicilië, is
onweerstaanbaar sappig en geconcentreerd,
fruitig, maar heeft ook tonen van verse kruiden
en bloemen. Hij combineert perfect met de
Italiaanse keuken. Schenk hem bijvoorbeeld
eens iets gekoeld bij ‘pasta con la sarde’, een
Siciliaanse pasta met sardines, tomatensaus
en krenten.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 6,50 per fles € 7,20

i

Uit onderzoek is gebleken dat muziek
onze beleving van wijn sterk kan
beïnvloeden; in hoeverre we ervan
genieten, hoe het smaakt, hoe snel
we het drinken en hoeveel we eraan
uitgeven.
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ASPERGEWIJNEN

De lekkerste wijnen
bij asperges!

D

e lente is misschien wel het lekkerste seizoen van het jaar! De zon verschijnt, dagen worden langer en steeds
iets warmer. De lucht vult zich met de frisse geuren van de natuur die weer tot leven komt. Er zijn verse kruiden,
jonge scheuten komen op en heerlijke groentes dienen zich aan. De koning onder de lentespecialiteiten is natuurlijk
de asperge! We selecteerden daarom vier wijnen die ieder op hun eigen wijze perfect bij dit witte (of groene) goud
passen.
2017 Pinot Réserve
Domaine Dirler-Cadé

2018 Picpoul de Pinet
Moulin de Gassac

Een spécialité van Ludivine en Jean Dirler is deze Pinot
Réserve. Een combinatie van 45% pinot blanc en 55% auxerrois-druiven. De wijnstokken waar deze druiven van geoogst
worden dateren uit 1965 en zijn dus ondertussen meer dan
vijftig jaar oud.
De neus is expressief en mooi floraal en geeft sinaasappelbloesem, limoen en iets van peer. De smaak is geconcentreerd en mooi fris en het zuivere fruit treedt mooi op de
voorgrond. De afdronk heeft een schitterende zilte toets die
zorgt voor spanning!
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 11,50 € 12,40

De familie Guibert van het prestigieuze Mas de Daumas
Gassac maakt een verrukkelijke Picpoul de Pinet. De druiven
groeien op de oevers van het bassin de Thau met uitzicht
op het beroemde plaatsje Sète. De druif picpoul is ook in
andere delen van Frankrijk aangeplant, maar excelleert op de
kalkrijke kleibodem dicht bij de Middellandse Zee. Een neus
met tonen van citrusfruit, groene appel en wat witte peper. De
smaak is mooi droog en heeft rondeur, concentratie en fijne
frisse zuren. De afdronk is knisperend fris en het citrusfruit
komt mooi op de voorgrond. Heerlijk!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 9,30 € 9,95

OPTIMALE COMBINATIE MET:

OPTIMALE COMBINATIE MET:

Asperges à la flamande: dé klassieke bereiding van witte asperges
met getrancheerde beenham, een vers henneneitje, nieuwe
aardappelen en roombotersaus

Witte asperges met gestoomde zalm, opperdoezer ronde en
Hollandaisesaus

Nu bij doos van 6: € 10,95 per fles

Soms moet je eigenlijk niet willen tornen aan een klassiek perfecte
wijn – spijscombinatie. Droge witte elzas en witte asperges blijft
simpelweg hemels!

Nu bij doos van 6: € 8,95 per fles

Bij een gerecht waar de ingrediënten zo puur mogelijk op tafel
komen, kan alleen een wijn geserveerd worden die de smaken
respecteert, begeleidt en intensiveert!

2017 Pecorino - Colline Pescaresi
Azienda Agricola Torre Raone

2017 Refosco Dal Peduncolo Rosso - Venezia Giulia
Tenuta Viscone

Azienda Agricola Torre Raone ligt verscholen in het schilderachtige landschap van de Abruzzen, ingesloten tussen de
Apennijnen in het westen en de Adriatische Zee in het oosten.
Na een handmatige pluk en vergisting op inox tanks verbleef
de wijn twee maanden ‘sur lie’ (op de fijne gistsporen). Dit is
zo’n wijn die je bij blijft, origineel en verleidelijk!
Een schitterende kleur met een zweem van groen. De neus is
intens met florale tonen, mineralen en een vleugje citrus. De
smaak is mondvullend met rijp steenfruit, nectarine en in het
bezit van een goede structuur. De finale is heerlijk fris, elegant en houdt opvallend lang aan.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 10,80 € 11,60

In het gehucht Versa di Romans d’Isonzo in het noordoosten van Italië, niet ver van de Sloveense grens, liggen de
wijngaarden van de familie Braidot. De voor Friuli typische
blauwe druif Refosco Dal Peduncolo Rosso is een echte lokale
specialiteit.
Deze eigenwijze druif brengt wijnen voort met veel kleurintensiteit en kruidigheid, maar tevens met een heerlijke
fraîcheur die elegantie geeft. Een wijn die zodoende iets
gekoeld perfect bij de lente past!
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 8,60 € 9,20

OPTIMALE COMBINATIE MET:

OPTIMALE COMBINATIE MET:

In olijfolie gebakken groene asperges met een salade van raketsla,
tomaat en vers geschaafde pecorinokaas en een dressing van in
zeezout gekonfijte citroen.

In de oven geroosterde lamsbout met jonge knoflook en verse
kruiden met gegrilde groene asperges en gebakken polenta

Nu bij doos van 6: € 8,25 per fles

Nu bij doos van 6: € 10,40 per fles

Bij dit Italiaanse recept van asperges mag een wijn met pit en
ruggengraat. De kruidige en pikante smaken in het gerecht met de
hartige tonen van de pecorinokaas en tomaat, vragen om een wijn
die concentratie, structuur en fraîcheur combineert.
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Waarom zou je alleen witte wijnen kunnen serveren bij asperges?
Een elegante rode wijn kan perfect passen bij asperges en zorgen
voor een ware smaaksensatie!
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De verborgen schatten
van Spanje

Op ontdekkingsreis
16 Okhuysen | 023 5312240

H

et begon allemaal met een mailtje dat
ons werd toegestuurd door een Spaanse
wijnmaakster die een importeur voor
haar wijnen in Nederland zocht. Van dit soort
mails krijgen we er dagelijks vele, niets
bijzonders dus. Maar deze viel op. Vanuit
het algemene Okhuysen-mailadres was hij
doorgestuurd aan het gehele inkoopteam,
bestaande uit Job Joosse, Yves van Maren en
mijzelf. Bijzonder genoeg had de mail bij ons
alle drie iets losgemaakt. Enerzijds omdat de
mail uit Rioja kwam, verreweg de bekendste
Spaanse wijnstreek die aan het eind van de
twintigste eeuw uit de gratie was geraakt bij
de wijnliefhebber, maar nu al jaren met een
grootse comeback bezig is. Anderzijds omdat
er precies die dingen in stonden die we graag
lezen: “Ik werk traditioneel, vanuit een filosofie
van vakmanschap en minimale interventie. Mijn
wijnen zijn fris en mineraal, vanwege de hoge
ligging van de wijngaarden. Ik heb ervaring
opgedaan in Bordeaux, Toscane, Californië,
Nieuw-Zeeland en Priorat en ben in 2012 met
mijn kleine eigen project gestart. Ik werk zo
natuurlijk mogelijk, met oude wijngaarden van
vijftig, tachtig en zelfs honderd jaar oud. De tijd
heeft in dit deel van de wereld stilgestaan. Ik
heb inmiddels voldoende wijn (niet veel!) om
te exporteren…” Zo schreef Sandra Bravo ons.
Met deze dame, en haar wijnen, wilden we graag
kennismaken. Het eerste contact werd gelegd.
Proefflessen kwamen naar Haarlem en werden
met voorrang geproefd. Altijd een spannend
moment. Maar onze hoge verwachtingen
werden zelfs overtroffen: de wijnen waren van
een indrukwekkende schoonheid! In dezelfde
week werden andere Spaanse wijnen geproefd,
waar opnieuw een paar echte uitblinkers tussen
zaten. De wijnen hadden één ding met elkaar
gemeen, ze kwamen allemaal uit het noorden
van Spanje. Omdat we hier al een tijde niet
waren geweest, besloten we een winterse trip
naar dit prachtige, ongerepte deel van Spanje te
maken. Het werd een intensieve, maar prachtige
tocht. In drie dagen tijd legden we 1500
kilometer af en bezochten acht producenten. De
reis was zéér succesvol, want er werden maar
liefst vier nieuwe samenwerkingen aangegaan
en twee oude samenwerkingen werd nieuw
leven in geblazen. Een domein werd nog even
geparkeerd, maar ook daar ziet de toekomst
er zonnig uit! Grotendeels onbekende streken
deden we aan en nieuwe wijnstijlen en smaken
bereikten en verrijkten onze getrainde paletten.
Met trots presenteren wij u onze nieuwste
aanwinsten!
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Van Bordeaux,
via La Romanée-Conti
naar Ribera del Duero

O

nze heenvlucht is op Madrid. Vanuit daar rijden
we in een rechte lijn naar het noorden, naar
Ribera del Duero; een van de toonaangevende
streken van het land, thuis van enkele van de
meest iconische Spaanse wijnproducenten die er bestaan
als Vega Sicilia, Pingus en natuurlijk ons eigen Valduero.
Wij komen echter voor een heel bijzondere ontmoeting met
een ‘nieuwkomer’ die hier nu al enkele jaren furore maakt.
Zijn wijnen behoren inmiddels tot de meest gezochte van
de streek en dit terwijl hij hier pas sinds 2013 echt bezig is.
We hebben het over Jorge Monzón van Domino del Águila,
net buiten het dorpje La Aguilera. De familie van Jorge bezit
hier dertig hectare wijngaard, waaronder enkele fantastische
cru-wijngaarden met zeer oude stokken. Werden voorheen
alle druiven verkocht, Jorge isoleerde de allerbeste percelen
en begon zelf wijn te maken. Hij kocht hiervoor een heel
oude, traditionele wijnmakerij uit de 17e eeuw, met daarbij
een zestal ondergrondse kelders en galerijen uit de 15e
eeuw. Alles is kruip door sluip door, maar ideaal voor wat
Jorge voor ogen heeft. Ervaring deed hij eerst op op andere
plekken.
Na zijn opleiding in Bordeaux en Dijon werkte hij twee
jaar op het vermaarde Domaine de la Romanée-Conti en
vervolgens bij Vega Sicilia en Arzuaga Navarro. Nu werkt
Jorge helemaal volgens zijn eigen ideeën en filosofie, met
zeer kalkrijke wijngaarden, met een dunne bovenlaag
van zand en wijnstokken van tussen de 60 en 150(!) jaar
oud (gemiddeld 90 jaar oud!). In de wijngaarden staat veel
tempranillo aangeplant, maar ook blanca del pais, bobal,

Isaac Fernandez

Wijngaarden in Navarra

Fernando Zaratiegui en Xavier Kat

In Campo de Borja vind je spectaculaire wijnen
van 100% garnacha
Jorge Monzón maakt wijnen op dezelfde wijze als 150 jaar geleden.

garnacha en tempranillo gris. In de wijngaarden werkt
Jorge bio-dynamisch, in de kelder werkt hij traditioneel en
probeert hij minimaal in te grijpen. Hij laat de natuur haar
gang gaan. De druiven worden met de voeten geperst, de
wijnen rijpen tussen de dertig en vijfenveertig maanden
op eiken en worden niet geklaard noch gefilterd voor
botteling. Het resultaat zijn wijnen met een grote intensiteit,
schitterende balans en een opmerkelijke verfijning!
Naast indrukwekkende rode wijnen, maakt Jorge ook een
fantastische witte wijn en heeft hij een echte specialiteit, z’n
rosé. Een rosé gemaakt van zowel blauwe als witte druiven,
die gezamenlijk worden geperst en vergist en vervolgens een
lange houtopvoeding ondergaan. Een beeldschone wijn die
zich met niets laat vergelijken. Niet voor niets door Decanter
bestempeld als de beste rosé van Spanje. Onlangs beloonden
zij de jaargang 2013(!) met 96 punten!

2016 Picaro Clarete rosé
Ribera del Duero
Domino del Águila

2015 Albillo Viñas Viejas
La Aguilera España
Domino del Águila

2015 Reserva
Ribera del Duero
Domino del Águila

Verkozen tot beste rosé
van Spanje (96 punten)
door het Engelse tijdschrift
Decanter. Een assemblage
van tempranillo en
blanca de pais, die direct
worden geperst, met
een opvoeding van
vijftien maanden op
hout. Complex, krachtig,
mooie frisheid en heel
spannend.
Op dronk: nu - 2024
Per fles: € 22,95 € 24,90

Gemaakt van meer dan
honderd jaar oude albillo
stokken, deels pre-phyloxera.
Na een zachte persing (met
de voeten) vergist en rijpt
de wijn tien maanden op
kleine barriques. Een
indrukwekkend rijke en
complexe witte wijn,
met een edele reductie.
Een van de beste witte
wijnen uit Spanje die wij
ooit proefden!
Op dronk: nu - 2025+
Per fles: € 53,95 € 58,50

De assemblage bestaat uit
blanca del país, bobal, garnacha en tempranillo. De
vergisting vindt plaats op
beton. De druiven worden
met de voet geperst.
Hierna wordt de wijn 36
maanden op eikenvaten
opgevoed.
De wijn is prachtig
geconcentreerd, zit vol
rijpe fruittonen en heeft
een heerlijke frisheid
en zijdezachte tanninen
Groots!
Op dronk: nu - 2030+
Per fles: € 53,95 € 58,50
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Vatenkelder in Borja

N

a dit indrukwekkende
bezoek, waarbij wij midden
in de wijngaarden nog even
getrakteerd worden op
enkele stevige hoosbuien, is het hoog
tijd onze reis te hervatten. Bestemming:
Campo de Borja, in het district
Zaragoza, thuis van de garnachadruif.
Tijd voor lunch is er niet, maar voor het
vertrek krijgen we nog wat heerlijke
Spaanse ham, worsten en brood
toegestopt. Het wordt een smakelijke
picknick in de auto.
Onze hoop om voor het donker bij
onze volgende afspraak aan te komen,
om de wijngaarden te kunnen zien,
blijkt een ijdele te zijn geweest… Campo
de Borja stond al een tijdje op onze
verlanglijst, vanwege de prachtige oude
garnachastokken die je hier vindt en de
uitstekende, betaalbare wijnen die er
van gemaakt worden. Via een vriendin
uit Bordeaux waren we getipt over Isaac
Fernandez, een ‘flying wine maker’ die
hier een interessant nieuw project is
gestart. Een aantal proefflessen was
ons reeds toegestuurd en binnen een
brede, blinde proeverij kwamen deze
er zeer goed uit. Tijd om ook hier
poolshoogte te nemen.
De afspraak is bij een kleine
coöperatie van wijnboeren uit de
dorpen Ainzón, Albeta, Bureta en
Vera de Moncayo. Hier ontmoeten we
Isaac, een dynamische en bevlogen
wijnmaker die twintig jaar bij Bodegas
Mauro werkte, maar ook actief was in
Rias Baixas, Ribera del Duero, Rioja
en Rueda. Als grote liefhebber van
de garnachadruif lonkte Campo de
Borja. Hij meldde zich bij de kleine
coöperatie, ontmoette diverse families
met wijngaarden, selecteerde bij

hen enkele zeer goede percelen en
vroeg hen om de grond volgens zijn
richtlijnen te bewerken. Bij de Cave
huurde hij de benodigde ruimte, tanks,
vaten en andere benodigde apparatuur
en Legado del Moncayo was geboren.
Campo de Borga heeft een
landklimaat, met Atlantische invloeden
in de winter en mediterrane in de
zomer. De wijngaarden liggen hoog,
tussen de 450 en 750 meter hoogte
en worden ook beïnvloed door het
Moncayogebergte. De bodem is
stenig en rijk aan kalk. Volgens Isaac
ideale omstandigheden voor de
garnachadruif. Met als basis mooie,
gezonde druiven, maakt Isaac hele
pure wijnen, waarin hij deze druiven
en het terroir de hoofdrol laat spelen.
Hij houdt het puur, zonder toevoeging
van hout. Om een mooie frisheid in
de witte wijn te behouden ondergaan
de witte garnachadruiven alleen
een alcoholische gisting, dus niet de
tweede, malolactische gisting, waarbij
appelzuur in melkzuur wordt omgezet
en de totale zuurgraad in de
wijn daalt.

De prijs-kwaliteitverhouding van beide
wijnen is indrukwekkend. Je krijgt hier
veel wijn voor een bescheiden prijs.

2017 Garnacha blanca
Campo de Borja
Legado del Moncayo

2018 Garnacha tinto
Campo de Borja
Legado del Moncayo

Een wijn met een
aantrekkelijk zwoel wit
en geel fruit, een frisse
zetting, iets van amandel
en ook witte bloemen,
alles mooi in balans en
eindigend in een levendige
afdronk.
Op dronk: nu - 2021
Per fles: € 8,50 € 9,10

De oude grenachestokken
geven een uitbundig,
geconcentreerd fruit,
met impressies van
bosv ruchten, iets van
cacao, rode bloemen,
mooie tanninen en een
aangename souplesse in
de afdronk.
Op dronk: nu - 2023
Per fles: € 6,90 € 7,40

Na een paar uur met Isaac te hebben
doorgebracht, luisterend naar al
zijn mooie en interessante verhalen,
is het hoog tijd om te vertrekken.
Pamplona wacht op ons, alwaar we
hebben afgesproken met Fernando
Zaratiegui van Palacio de Bornos.
Natuurlijk zijn we ver verwijderd van
Rueda, maar de Bornosgroep heeft
ook twee prachtige wijndomeinen in
het nabijgelegen Navarra en bij een
van beide, Señoro de Sarria, heeft de
groep zijn hoofdkantoor. Met Fernando
verkennen we de stad op de meest
aangename manier; een tapastocht
van bar naar bar. Als inwoner van
Pamplona kent hij de beste adresjes
en de lekkerste gerechten. We komen
opvallend veel rueda van Bornos tegen.
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D

e volgende ochtend
hebben we afgesproken
bij Señoro de Sarria,
een indrukwekkend en
prachtig gelegen landgoed, met een
grote historie. Fernando verzorgt een
uitgebreide rondleiding, waarna een
brede proeverij volgt van alle wijnen
van de verschillende domeinen. De
wijnen van Sarria komen er uitstekend
uit. We merken dat er sinds een paar
jaar grote vooruitgang wordt geboekt.
Toch parkeren we de wijnen even voor
later. Er staan nog een paar belangrijke
andere bezoeken op ons te wachten,
te beginnen met de volgende stop: La
Rioja!
Onze volgende bestemming is
namelijk Sierra de Toloño van
Sandra Bravo, waar deze reis om was
begonnen. Haar kelder bevindt zich in
het kleine dorpje Eskuernaga, in Rioja
Alavesa.
La Rioja bestaat uit drie delen: Rioja
Oriental – verreweg het grootste,
gelegen aan de oostkant van het
gebied, met klimatologisch een grotere
mediterrane invloed; Rioja Alta, gelegen
richting het noordwesten en voor het
grootste deel op de linkeroever van de
Ebro; en het kleinste deelgebied Rioja
Alaves, gelegen op de rechteroever van
de Ebro en daarmee onderdeel van het
Baskenland. Ten noordwesten van het
gebied ligt de Sierra de Cantabria, waar
Rioja Alavesa direct tegenaan ligt. Dit
gebergte beschermt La Rioja tegen de
koude noordenwind en Atlantische
depressies. Vanwege de ligging ten
opzicht van het gebergte en ook de
grotere hoogte van de wijngaarden,
zijn Rioja Alta en met name Alavesa de
meest interessante deelgebieden van
de streek.
De wijnen uit Rioja kunnen we
stilistisch in drie hoofdgroepen
verdelen: 1. De ‘moderne’ wijnen met
veel concentratie, rijpheid en relatief
veel nieuw hout. Powerwijnen die op
de internationale pers veel indruk
maakten. Veel van de grote wijnhuizen
hebben gekozen voor een dergelijke
stijl. 2. De traditionele rioja’s met lichte
hand gemaakt, zonder veel extractie en
lange opvoedingen op veelal gebruikt
hout. Een stijl die de laatste tijd sterk
aan populariteit wint. 3. De jonge
generatie die minder op heeft met de
regels van het herkomstgebied. Zij
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Sandra en Job Joosse

Xavier Kat en Sandra Bravo

“The hugely talented Sandra
Bravo is making incredible wines
from extreme sites. She is one
of the best young winemakers in
Rioja.” - Tim Atkin
variëren meer met het houtgebruik
en ook met hun vinificatiemethoden.
Fruit- en terroirexpressie zijn hier
het belangrijkst. De Riojaclassificatie,
waarbij de duur van de opvoeding
(Joven, Crianza, Reserva, Gran Reserva)
bepalend is en niet de herkomst van de
druiven, verliest bij deze jonge (en vaak
kleinere) producenten aan kracht. De
herkomst van de wijngaard is voor hen
juist relevant.
Sandra Bravo moeten we plaatsen
bij de jonge generatie wijnmakers,
voor wie juist de herkomst van de
wijngaarden zo belangrijk is. Sandra
weet wat dat betreft precies wat
zij wil. Zij zoekt de hoogst gelegen
wijngaarden in het gebergte, met zeer

oude stokken. Zij heeft de hand weten
te leggen op een paar prachtige, maar
zeer kleine percelen, die haar door
de voormalige eigenaren werden
gegund. Want iedereen in Rioja aast
op dit soort pareltjes. Iedere euro die
ze verdient, probeert ze te stoppen in
goede grond, want voor een gezonde
exploitatie moet ze nog wat verder
groeien. Geld voor een goede kelder,
goede behuizing en een goed rijdende
auto, laat ze voor wat het is. Ze huurt
een kelder, die er van buiten uit ziet
als een garagebox, aan de rand van het
dorp. Voor onze afspraak hadden we
moeite om haar te vinden. Langs de
garage waren we al drie keer gereden.
Dat kon het toch niet zijn? Totdat ze er

opeens voor stond. Dus toch! De garage is echter tegen een
heuvel aangebouwd. Het blijkt dat er nog twee verdiepingen
onder zitten. Op de begane grond staan vooral dozen, pallets
en lege flessen. Als we de stalen trap afdalen komen we in
een ruimte met grote roestvrijstalen tanks. Het oogt massaal.
“Maak je hier je wijn?”, vragen we. Sandra kijkt ons verrast
aan. “Nee joh, natuurlijk niet. Dit is toch veel te groot voor
mij. Maar het hoorde bij de kelder en dit was de goedkoopste
en beste kelder die ik kon huren.” We volgen Sandra nog een
verdieping lager. Hier zitten we onder de grond en is het flink
koel. Hier staan netjes opgestelde aardewerken amforen,
grote houten Stockinger-cuves, grotere, open eikenhouten
vaten en ook kleinere eikenhouten vaten. Aan de zijkant van
de ruimte staat een charmante houten proeftafel, die ooit
dienst deed als deur. Vol enthousiasme vertelt Sandra haar
ideeën over het wijnmaken, het grote potentieel van Rioja, de
natuurlijke elegantie en frisheid in de wijnen, die zij koppelt
aan concentratie, complexiteit, zuren en balans.
We proeven de meest fantastische wijnen van het vat en
later van fles. We bezoeken uitvoerig alle wijngaarden, die
versnipperd door het gebied liggen. Iedere keer vrezen
we dat de auto het niet zal redden, maar telkens ten
onrechte. Wat een plek, wat een wijnen, wat een geweldige
wijnmaakster. We hebben nog geen zin om weg te gaan,
maar onze strakke planning dwingt ons.

Oude tempranillo

2018 Rioja blanco
Sierra de Toloño

2017 Rioja tinto
Sierra de Toloño

2017 Raposo - Rioja
Sierra de Toloño

Een selectie oude viurastokken
van kleine percelen. Een
geconcentreerde wijn met
veel frisheid, een bloemige
neus, wit fruit, brioche,
wat toast en prachtige
harmonieuze zuren.
Op dronk: nu - 2022
Per fles: € 11,95 € 12,95

Een dieppaarse kleur,
aromatisch, rijp, donker fruit,
viooltjes, verse kruiden en
cacao. In de smaak een
heerlijke frisheid, fluwelige
tanninen en een levendige
zuurgraad.
Op dronk: nu - 2024
Per fles: € 11,95 € 12,95

In een woord:
indrukwekkend. Deze wijn
is gemaakt van druiven van
oude tempranillostokken,
die op grote houten foeders
werd opgevoed. Een
explosie aan kersenfruit,
zeer geconcentreerd,
maar met een opvallende
frisheid en balans.
Op dronk: nu (uit karaf) 2027
Per fles: € 17,75 € 19,25

Vinée Vineuse 21

SPANJE HERONDEKT

H

et begint al te schemeren en we hebben nog 300
kilometer voor de boeg. We rijden in westelijke
richting naar Léon, een prachtige oude stad
aan de bedevaartsroute op weg naar Santiago
de Compostella. We overnachten hier heel toepasselijk in
een oud klooster gelegen aan een schitterend eeuwenoud
plein, midden in de stad. De tapas van een dag eerder zijn
ons bevallen. Dus we besluiten onze eigen tocht te maken
en zo de oude binnenstad te verkennen. Niet heel lastig,
want overal is het mooi en het barst van de leuke tentjes.
Lachend geven we om de beurt een rondje, want pijn aan de
portemonnee doet het allemaal niet. Hoe kan al dat lekkere
eten en drinken hier toch zo betaalbaar zijn? We genieten
er maar even van. Maar natuurlijk op tijd naar bed, want
morgen vroeg weer op.

De vallei van het goud
We beginnen pas aan de derde dag van de reis, maar
het lijkt wel of we al vele dagen onderweg zijn. Zo veel
indrukken gaan door ons hoofd. Vandaag wordt wel de
meest uitdagende en volle dag. De bezoeken mogen niet té
gezellig worden…
De eerste stop is Valdeorras in Galicië, de meest
noordwestelijke regio van Spanje. Het eerste stukje na Léon
is vlak en weinig inspirerend, maar na een tijdje gaat de weg
slingeren en gaan we omhoog en omlaag. Het landschap is
adembenemend mooi.
Valdeorras betekent vallei van het goud. Een naam die de
vallei kreeg van de Romeinen die hier goud delfden. Toen
de goudmijnen dicht gingen deed wijnbouw zijn intrede en
waarschijnlijk zijn dit de oudste wijngaarden van Galicië.
De meeste wijngaarden liggen lager in de vallei op de rijkere
kleigronden, maar de beste wijngaarden liggen hoger op
de heuvels waar de bodem stenig (leisteen) is en rijk aan
mineralen. Er heerst hier een landklimaat, wat wordt
beïnvloed door de nabijheid van de Atlantische Oceaan en
de rivier de Sil.
In de middeleeuwen namen de vele kloosters in de
streek de wijnproductie over. Met het verdwijnen van de
kloosters verdween ook de wijnbouw grotendeels en raakte
de autochtone godellodruif in de vergetelheid. In 1974
start Horacio Fernández, gesubsidieerd vanuit de Spaanse
overheid, een project om de godellodruif in Valdeorras terug
te brengen. Twee hectare worden met de druif aangeplant.
In 1986 wordt voor het eerst een wijn gemaakt op basis
van 100% godello. In 1988 wordt het historische klooster
Xagoaza gerenoveerd, om hier net als in de middeleeuwen
wijn te maken. Een schitterende historische plek, hoog in de
heuvels. In de loop der jaren groeit het kleine bedrijf flink
(vandaag de dag 21 hectare) en wordt het klooster te klein
voor de productie van de wijnen. In 2009 wordt daarom
een schitterende, moderne kelder gebouwd, nog hoger op
de heuvel, met een prachtig uitzicht over wijngaarden en
het oude klooster. Alles gebeurt hier met zwaartekracht,
geholpen door de modernste apparatuur en top-wijnmakers.
Het project blijft desondanks klein en met een 100%-focus
op kwaliteit. Vele jaren geleden, toen de wijn nog in het
klooster werd gemaakt, werd deze magische plek ontdekt
door Louis Kat.
Rio Ulla

De nieuwe kelder van Bodegas Godeval

Godello: Het verhaal van een
verdwenen druif
De laatste jaren kreeg de wijn van ons ten onrechte wat minder aandacht, maar
na dit bezoek en na het proeven van de jonge, uitstekende oogstjaren, zijn we
ervan overtuigd dat Bodegas Godeval weer terug op zijn voetstuk moet. Deze
wijnen gemaakt van 100% godello bezitten een prachtige balans tussen frisse
citrustonen, witte bloemen, geel fruit, mineralen en kruidige, aardse aroma’s.
Wijnen die het verdienen om mooie visgerechten en zelfs gevogelte te begeleiden.
Er is hier zoveel te zien en te genieten, dat we iets uitlopen in tijd. We haasten
ons in de auto op weg naar Ribeiro. Zoals de vogel vliegt, is het niet zo ver, maar
door de bergen moeten we een flinke omweg maken en we moeten rekenen op
twee uur rijden. Tot overmaat van ramp verslechtert het weer. Als we eindelijk
op onze bestemming aankomen, waarvan de laatste kilometers over onverharde
zandpaden vol kuilen, lijkt de regen met emmers tegelijk loodrecht uit de hemel
te vallen. Tijdens de twintig meter tussen auto en kelder raken we doorweekt.
Gelukkig waren we onderweg nog wel even bij de bakker gestopt, om niet met lege
magen aan te komen.

Het Okhuysen team: Yves van Maren, Job Joosse en Xavier Kat

2018 Godeval blanco
Valdeorras
Bodegas Godeval
Een aantrekkelijk parfum
van citrusfruit, groene
appel, witte perzik,
bloemen en kruiden. In
de smaak is de wijn mooi
gestructureerd met een
opvallende mineraliteit en
prachtige zuurgraad.
Op dronk: nu - 2022
Per fles: € 12,95 € 13,95

Araceli Fernández Del Palacio en Xavier Kat

De immens populaire
wijnen van El Paraguas
vinden volop hun
weg naar de Spaanse
toprestaurants, maar
Felicísimo en Marcial
willen Ribeiro ook in het
buitenland op de kaart
zetten.
Adagas Gran Vinum

O
Felicísimo Pereira en Marcial Pita

W

e worden hartelijk
ontvangen door een
illuster ogend duo
dat ons uitnodigt om
eerst even wat te eten. We zullen wel
veel trek hebben. In de kleine ruimte
staan op een oude bar plastic schalen
met verse garnalen, heerlijke worsten,
rauwe ham, lokale deegwaren en
rustiek brood. Hier hadden we dus niet
op gerekend, maar we doen natuurlijk
ons best om niets te laten merken en
eten vrolijk mee.
We zijn bij een heel kleine producent,
genaamd Bodegas El Paraguas met
slechts vijf hectare wijngaard in de
DO Ribeiro, op een ietwat verlaten
plek met de naam Ribadavia in
Ourense. Eigenaren zijn twee vrienden
Felicísimo Pereira en Marcial Pita,
die uit de regio komen en hun
sporen al vele jaren geleden hebben
verdiend in de wijnwereld. Om in hun
levensonderhoud te kunnen voorzien
hebben beide vrienden ook nog ander
werk, maar ze delen nu eenmaal een
passie voor de witte wijnen uit Ribeiro,
die volgens hen tot de allerbeste
ter wereld horen. En dat willen ze
aan de wereld laten zien. Het klinkt
chauvinistisch, maar de heren hebben
een punt. Hun wijnen zijn GEWELDIG!
We proefden een van de cuvées al
enkele maanden eerder, maar wisten
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toen al dat we meer te weten wilden
komen over dit bijzondere domein.
Het project, zoals ze het zelf noemen,
start in 2011, wanneer ze de garage van
Felicísimo ombouwen tot wijnkelder.
Een kleine en simpele plek, maar zeer
functioneel en voorzien van de meest
moderne apparatuur. De wijngaarden
komen uit de familie van Felicísimo,
aangeplant na de phylloxera-plaag
en hun oorsprong dateert van meer
dan honderd jaar geleden. De beste
oude stokken werden gebruikt om
nieuwe stekken te kweken, maar ook
andere interessante druivensoorten
werden aangeplant. De wijngaarden
liggen op verschillende hoogten, met
verschillende ligging ten opzicht van de
zon en verschillende bodemprofielen,
wat de benodigde variatie geeft
De ligging aan de rivier de Avia, die
hier uitmondt in de Miño, is ideaal;
de mooiste plek van het gebied. De
complexiteit komt dus uit de wijngaard.
Felicísimo laat de natuur zoveel
mogelijk haar gang gaan. Al het werk
gebeurt er met de hand en alles puur
natuur.
De gebruikte druiven zijn treixadura,
albariño en godello, die los van elkaar
bij optimale rijpheid worden geoogst.
De eerste twee vergisten en rijpen (sur
lie) op kleine roestvrijstalen tanks,
de godello op kleinere (300 en 600

liter) eikenhouten vaten afkomstig
uit de Bourgogne. Na een rijping van
enkele maanden worden de wijnen
geassembleerd.
De zeer hartelijke en interessante
ontmoeting met twee gepassioneerde
wijnmakers loopt op zijn einde en we
zijn voor vertrek benieuwd naar de
eventuele beschikbaarheid. Helaas is er
niet veel, maar toch kunnen we voor dit
jaar vast een kleine reservering doen.
Wellicht is er in de toekomst meer…

2017 Atlántico - Ribeiro
Bodegas El Paraguas
Een assemblage van treixadura
(sur lie) met albariño en
godello (op barrique). Een
indrukwekkende, intense
wijn met tonen van
abrikozen, perziken, iets
van citrusfruit, hazelnoten
en een fijn bittertje.
Geconcentreerd, complex
en in het bezit van een lange
afdronk.
Op dronk: nu - 2025
Per fles: € 21,50 € 23,50

ok naar het laatste bezoek kijken we uit. We gaan
naar de Atlantische kust, ook wel de groene kust,
in het hoekje direct naast Portugal. Het landschap
wordt hier bepaald door glooiende heuvels en
inhammen in de kust, als een soort kleine fjorden, lokaal
Rías genaamd. Hier ligt de wijnstreek Rías Baixas, het thuis
van de albariñodruif. Nog niet zo lang geleden was dit deel
van de Spaanse wijnbouw nog niet erg bekend, maar met
de groeiende populariteit van frissere wijnstijlen, kwam ook
Rias Baixas in beeld. Inmiddels genieten de witte wijnen die
hier vandaan komen internationaal groot aanzien.
Het klimaat wordt hier volledig beïnvloed door de ligging
aan de oceaan. Hierdoor zijn de zomers koeler en de winters
milder. De zee veroorzaakt ook een vochtiger klimaat, met
meer neerslag. De Albariñodruif, met zijn kleinere bessen
met stevige schillen, kan goed met deze omstandigheden
overweg. Bovendien worden de druivenstokken opgebonden
in hoge pergola’s, waardoor de druiven verder van de
vochtige grond hangen en gemakkelijk droog waaien. De
bodem bestaat voornamelijk uit (verweerd) graniet, met
soms ook wat klei.
De bloei en vruchtzetting van de albariño zijn vroeg en
zorgen voor een lange hangtijd van de druiven, wat de
opbouw van aroma’s ten goed komt. De druif produceert ook
makkelijk suiker en dus goede rijpheid, maar behoudt tevens
uitstekende zuren. Een zeer interessante balans.
Adagas Gran Vinum, waar wij onze afspraak hebben, is
in het gebied een van de smaakmakers. Hun wijngaarden
liggen allemaal in de beste subregio van het gebied, de Val
do Salnes, op de oevers van de rivier Umia, dicht aan de
kust. Perfect gave en rijpe druiven is waar de familie Piñeiro
Cores jaarlijks haar meeste energie in steekt, de basis van
iedere goede wijn. In de kelder worden de verschillende
percelen gescheiden gevinifieerd en worden er verschillende
selecties gemaakt. In de vinificatie vindt er afhankelijk van
de cuvée een kortere of langere schilweking plaats en ook
de opvoeding op de lies verschilt. Voor de topcuvée Gran
Vinum, waarvan de druiven van een speciale wijngaard
komen en wat later worden geplukt, krijgt een percentage
van de wijn subtiel een houtopvoeding op grote foeders.
Enrique Piñeiro Cores is hier de derde generatie en is een
enthousiaste, maar ook bescheiden man. Hij is erg benieuwd

Enrique Piñeiro Cores

naar onze mening. Hij oogt opgelucht en gelukkig
als wij hem laten weten zeer onder de indruk te
zijn van zijn frisse, maar tevens aromatische en
gestructureerde wijnen, die alle opvallen door
hun perfecte balans. Dit zijn wijnen die je zin
geven om te drinken en die je doen verlangen
naar fruits de mer en verse visgerechten.

2018 Mar de Viñas Albariño - Rías Baixas
Adagas Gran Vinum
Een wijn die geurt naar bloemen, mineralen
en frissen tonen van wit fruit. Prachtig
zuiver in de smaak, met een klein vetje, een
levendige zuurgraad en een ziltige afdronk.
Op dronk: nu - 2022
Per fles: € 10,50 € 11,25

De stap van albariño naar
alvarinho is geen grote
Als wij afscheid nemen is het buiten inmiddels donker,
terwijl we nog naar Portugal moeten. Nu ja, het is soort
van om de hoek. ’s Avonds hebben we afgesproken bij Luís
Cerdeira van ons Portugese tophuis Soalheiro in het Vinho
Verde-gebied. De stap van albariño naar alvarinho is geen
grote. Dat gaat ons vast lukken. Het voornemen is om het
niet te laat te maken. De volgende ochtend vroeg vertrekt
ons vliegtuig van de luchthaven van Oporto. Tijdens de
terugvlucht zullen we alle indrukken van deze drie dagen in
alle rust proberen te verwerken. Wat een reis!

Tekst: Xavier Kat

Ook zo benieuwd geworden naar deze Spaanse wijnen?
Bekijk dan het proefpakket op pagina 31.
En voor alle scherpe doosaanbiedingen, bekijk het
bestelformulier of okhuysen.nl.
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Rosé

TOPROSÉS

ontdek de wijn achter de kleur

A

ls de dagen langer worden, de zon intenser en de geur van lentebloesem ons vrolijk stemt, begint het te kriebelen.
Hoewel menig rosé geschikt is om het hele jaar door te drinken, smaken sommige net even lekkerder als we de
warmte van de zonnestralen op onze huid voelen.

En of het nu in eigen tuin of op eigen terras, op een picknickkleed of op het water is.. met een goed glas rosé mag het voor ons
altijd lente blijven. Wellicht dat u nu denkt, rosé is toch passé? Dan spreken we u graag tegen, want op deze vier pagina’s zetten
we maar liefst twaalf favoriete rosés in het zonnetje. Rosé is wat ons betreft nooit weg geweest, maar juist veelzijdig inzetbaar,
van aperitief tot uitstekende begeleider van vele gerechten, een echte allrounder derhalve. Juist omdat rosé veel meer is dan
alleen de kleur, hebben we ze in vier smaakprofielen ingedeeld: bloemig, fruitig, kruidig en krachtig.

Luís en Maria Cerdeira (Quinta de Soalheiro)

Karine en Nicolas Mirouze (Beauregard Mirouze)

Suzel de Lanversin (Domaine du Deffends)

2018 Hasenhaide rosé
Weingut Ingrid Groiss

2018 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos

2018 Campana rosé - Corbières
Château Beauregard Mirouze

2017 Sancerre rosé
Domaine de la Garenne

Deze ‘koninklijke’ rosé heeft een aantrekkelijke dieproze kleur. De tempranillo- en garnachadruiven worden in de
vroege morgen geplukt en gevinifieerd
op lage temperatuur. Hierdoor behouden de druiven hun frisheid.Indrukwekkende en opwekkende neus; het
rode fruit knalt het glas uit en biedt een
pepertje. In de mond is deze geliefde
rosado sappig en fruitrijk en de afdronk
heerlijk fris. Een zalige rosé voor alle
seizoenen!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 6,50 € 6,95

Het familiedomein Beauregard Mirouze
ligt in het prachtige, ruige achterland ten
zuidwesten van Narbonne. De aanwezige koudwaterbronnen van het Fontfroide-massief bepalen voor een groot
deel het koelere microklimaat. En dat
proeven we ook terug in de biologische
wijnen van Nicolas en Karine Mirouze.
Deze fris fruitige Campana rosé is
gemaakt van de druiven cinsault (50%)
en syrah (50%), die een koele schilweking ondergaan. Verleidelijke neus
van perzik, peer en bloesem. Verder
proeven we bosaardbeitjes, framboos
en witte peper. Mooi in balans, volop
sappig fruit en verkwikkend!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 9,30 € 9,95

Fabienne en Benoît Godon maken een
bijzonder expressieve en fruitige Sancerre rosé, van gemiddeld 25 jaar oude
stokken pinot noir, afkomstig van percelen met hoofdzakelijk kalkgrond (de
beroemde ‘caillottes’) in Verdigny. De
wijn wordt op zijn gistsporen bewaard
voor extra complexiteit. De kleur is
mooi licht. De neus is explosief, iets
bloemig en heel fris en geeft tonen van
kruisbes en klein rood fruit. De smaak
is sappig en bezit terugkerend fruit en
mooie, verfijnde zuren.
Op dronk: tussen nu en zomer 2020
Nu per fles: € 14,95 € 16,30

Deze bijzondere 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 (de fijne
gistsporen) op inox opgevoed. Diepe,
zalmroze kleur. In de neus delicaat fruit
als verse aardbeien en rijpe kersen,
in de mond terugkerend sappig fruit,
een milde setting, witte bloesem, een
uitstekende mineraliteit en alles mooi in
balans.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 11,95 € 12,90
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2018 Mineral Rosé
Alvarinho & Pinot Noir
Quinta de Soalheiro

De oude, biologisch bewerkte wijngaarden van de familie De Lanversin liggen
op een bijzonder kalkrijke grond op
zo’n 45 kilometer ten zuidwesten van
Aix-en-Provence. Hun Rosé d’Une Nuit,
een assemblage van grenache (60%)
en cinsault (40%), is verrukkelijk. Precies één nacht krijgen de druivenschillen de tijd om hun kleur en smaak aan
deze Provençaalse rosé mee te geven.
De kleur is mooi bleekroze. In de neus
aroma’s van bosaardbei, veldbloemen
en framboos. De smaak is sappig en elegant en biedt opnieuw rijp rood fruit,
bloesem, subtiele kruiden en een aangename frisheid.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 13,95 € 15,10

Na een ongekend succesvolle introductie vorig jaar zijn we blij met de komst
van het nieuwe oogstjaar van deze verrassende en bijzonder lekkere Portugese
rosé. Het verfijnde karakter maakt hem
zeer geschikt als aperitiefwijn. Maar
ook heerlijk bij salades, vis en schaal- en
schelpdieren. Deze Mineral Rosé doet
zijn naam eer aan: de druiven alvarinho
en pinot noir staan garant voor mineraliteit en elegantie. Bovendien ontdekken
we in het glas tonen van veldbloemen,
veel sap en een intense, prachtig droge
finale.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 13,90 € 14,90

Bij doos van 6: € 13,50 per fles

Bij doos van 6: € 13,25 per fles

Bij doos van 12: € 6,25 per fles

Bij doos van 6: € 14,50 per fles

Bij doos van 6: € 8,95 per fles

FRUITIG

BLOEMIG

Bij doos van 6: € 11,50 per fles

2018 Rosé d`Une Nuit
Coteaux Varois en Provence
Domaine du Deffends
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2018 Guilhem Rosé
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
Deze saignée-rosé (gemaakt van het
eerste weggelopen sap) van onze
vertrouwde vrienden van Gassac
is een heerlijke assemblage van
grenache (60%), carignan (20%) en
syrah (20%) en werd puur op het
fruit gevinifieerd. Geweldige prijskwaliteitverhouding! Mooi lichtroze
van kleur. In de neus heerlijke aroma’s
van rode bloemen, kersen, bessen en
de typische garriguekruiden. De smaak
biedt opnieuw sappig fruit als rode
appel en een mild pepertje. De finale is
knisperend fris.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 6,30 € 6,75

2018 Syrah rosé - Pays d’Oc
Domaine Terres Noires

2018 Initiale rosé - Saint-Chinian
Domaine des Jougla

Dicht bij de bekende badplaats Cap
d’Agde vinden we de wijngaarden van
Les Terres Noires. De wind vanuit zee
zorgt hier voor afkoeling in het zwoele,
mediterrane
klimaat.
Bovendien
wordt er in de vroege ochtend geoogst
zodat het fruit zo min mogelijk wordt
aangetast door de hitte. Gemaakt van
100% syrah is de Terres Noires lekker
pittig, met een expressief fruit van
zwarte bessen, framboos en kersen,
rode veldbloemen, veel sap, een klein
pepertje en fijne zuren in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 6,30 € 6,75

De goedlachse wijnmaker Alexandre
Jougla staat garant voor vrolijkmakende
Zuid-Franse wijnen. Deze mild kruidige
rosé is een assemblage van de druiven
syrah, grenache en mourvèdre, hoofdzakelijk afkomstig van percelen met een
bodem van schist. Een klein deel van de
mourvèdre groeit op een kalkrijke kleigrond. De wijn heeft een verleidelijke
bleekroze kleur, is in de neus prachtig elegant, met een prettig zacht, kruidig rood fruit. De smaak biedt veel sap,
terugkerend fruit, elegante zuren en een
aangename ´bite´ in de lange afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 9,50 € 10,25

Bij doos van 6: € 5,95 per fles

Bij doos van 6: € 9,20 per fles

2018 La Diva rosé
Coteaux du Languedoc
Terre des Dames
In de heuvels achter de Zuid-Franse
stad Béziers vinden we de biologisch
bewerkte wijngaarden van Lidewij van
Wilgen en haar Terre des Dames. Lidewij
maakte een onweerstaanbare, pure rosé
van 50% mourvèdre, 30% grenache en
20% syrah. Een subtiele opvoeding op
hout zorgt voor extra complexiteit en
power. De neus is expressief, kruidig
en fris. In de smaak ontdekken we
tonen van rode vruchtjes, veldbloemen,
frisse zuren en een knisperend lange en
intense finale.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 11,95 € 12,95

Bij doos van 6: € 11,50 per fles

2017 Côté Mer rosé - Collioure
Domaine de La Rectorie

2018 Bandol rosé
Château de Pibarnon

Langs de kustweg van Perpignan naar
Spanje ligt het schilderachtige gebied
Côte Vermeille. De terrasvormige
wijngaarden met leistenen bodems
zijn lastig te bewerken, maar de familie
Parcé doet dit al generaties lang met
veel liefde. De assemblage bestaat uit
60% grenache noir, 30% syrah en 10%
carignan. De vergisting vindt plaats op
barriques gevolgd door een opvoeding
van zeven maanden ‘sur lie’ met
bâtonnage. Een schitterende stevige
‘eetrosé’ met op de neus rood fruit als
frambozen. De smaak is krachtig en
complex en biedt kruidigheid en balans
door de frisse zuren. De afdronk is lang
en heeft een zilte toets.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 17,95 € 19,25

De Bandol rosé is al jaren een winnaar
in zijn prijsklasse. De cuvée bestaat uit
65% mourvèdre en 35% cinsault. Van
de mourvèdre wordt het eerste ‘vrij
weggelopen’ sap gebruikt, dat structuur,
frisheid en complexiteit brengt. De
direct geperste cinsault zorgt voor een
vetje en veel fruit. De kleur is oranjeroze. De wijn geurt naar citrusfruit,
grapefruit en aardbei en is in de mond
complex, kruidig en verkwikkend. Een
wijn met een prachtige elegantie en een
frisse, krachtige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 24,50 € 26,40

KRUIDIG

Bij doos van 6: € 17,20 per fles
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Bij doos van 6: € 23,50 per fles

KRACHTIG

Bij doos van 6: € 5,95 per fles

TOPROSÉS
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Beleef het met
Braunstein!

W

ijn drinken gaat om beleving en perceptie. Hoe meer je leert over de plaats waar de
wijn vandaan komt en over de wijnmaker en zijn of haar filosofie, hoe meer je een wijn
kunt gaan waarderen. Als dit ook aansluit bij jouw eigen ideeën en idealen, geniet je er
zelfs nog meer van!

JOOSSE ON THE JOB

Job Joosse, wijnspecialist,-inkoper
en -adviseur bij Okhuysen. Met zijn
Magister Vini op zak is Job dé man
voor the job!

30 Okhuysen | 023 5312240

De wijnen uit Oostenrijk zijn niet meer uit het assortiment van Okhuysen weg te denken. Het
land heeft echter ontzettend diep moeten gaan om daar te komen waar het nu staat. Nog steeds
refereren mensen aan het diethylene glycol(een bestanddeel van antivries)-schandaal van
1985. Toch is dit wijnschandaal de katalysator geweest voor de grote verandering die nodig was
en de immens hoge kwaliteit van de wijnen die Oostenrijk nu te bieden heeft. De verscherpte
wijnwetten zorgden er zelfs voor dat er een ware renaissance ontstond en druiven die voorheen
in nietszeggende bulkwijnen verdwenen, transformeerden tot spannende domeinbottelingen met
een groot potentieel. Oostenrijk heeft in de laatste jaren dan ook furore gemaakt met geweldige
wijnen van lokale druiven als grüner veltliner, saint laurent, blaufränkisch en zweigelt. Ook wijnen
van riesling, pinot blanc, chardonnay en andere internationale druivenrassen brengen hier een
hoge kwaliteit voort en tonen een eigen Oostenrijks karakter.
Naast wijn verdiep ik me graag in de culinaire specialiteiten van een land. Deze zijn immers
een onlosmakelijk onderdeel van de cultuur. Daarnaast zie je dat dit soort
specialiteiten vaak uitstekend bij de plaatselijke wijnen passen. De keuken van
Oostenrijk is een combinatie van Germaanse hartige en landelijke specialiteiten
met invloeden uit Centraal-Europa. Denk bijvoorbeeld aan grote planken met
heerlijke ham en worst, met verse kruiden en specerijen ingelegde groentes.
Dit alles komt op tafel om samen te delen. Hierbij passen natuurlijk ook perfect
de nu zo populaire elegante rode wijnen die iets gekoeld geserveerd kunnen
worden.
Burgenland in het uiterste zuidoosten, tegen Hongarije aan, wordt beïnvloed
door de Neusiedler See. Dit grote ondiepe meer zorgt voor een klimaat dat
net wat warmer is dan in de rest van Oostenrijk, en daardoor uitstekende
omstandigheden biedt voor het verbouwen van blauwe druiven. Laten wij nou
net een van de beste producenten uit die streek in ons assortiment hebben!
Je hoort of leest vaker dat een wijn het karakter laat zien van zijn wijnmaker.
De wijnen van Birgit Braunstein zijn hier een perfect voorbeeld van. Deze
wijnen schreeuwen niet, zijn eerder wat ingetogen, haast verlegen. Als je
de wijnen echter de tijd geeft en wat lucht geeft door ze te decanteren,
ontdek je een onverwachte diepte, spanning en zuiverheid. Door ze
rustig te leren kennen, ontdek je de gelaagdheid en merk je dat ze
ontzettend veel te vertellen hebben.
Oostenrijk en de wijnen van Birgit in het bijzonder, passen in alle
opzichten in de huidige culinaire en vineuze trends. De wijnen bieden
originaliteit en authenticiteit. Het zijn geweldige wijnen om je eens in
te verdiepen en te ontdekken, maar vooral om van te genieten!

Proef en ontdek !
Proefpakket Voorjaarswijnen
1x Corvina Garda (p. 2), 1x Garnacha blanca - Campo de Borja (p. 19),
Huerta del Rey rosado (p. 27), 1x Campana rosé (p. 27),
1x Refosco Dal Peduncolo Rosso - Venezia Giulia (p. 15),
1x Getariako Txakolina Blanco (achterpagina)

Ontdekkingsprijs: € 49,50 (normaal € 54,75)

Proefpakket Ontdekkingsreis Spanje
1x Blanco de Sierra de Toloño - Rioja blanco (p. 21), 1x Sierra de
Toloño – Rioja (p. 21), 1x Garnacha blanca - Campo de Borja (p. 19),
1x Garnacha - Campo de Borja (p. 19), 1x Godeval blanco –
Valdeorras (p. 23), 1x Albariño - Rías Baixas (p. 25)

Ontdekkingsprijs: € 60,25 (normaal € 67,60)

Proefpakket Prachtige Rosé’s
1x Hasenhaide rosé (p. 26), 1x Rosé d`Une Nuit - Coteaux Varois en
Provence (p. 26), 1x Campana rosé (p. 27), 1x Guilhem Rosé Pays de l’Hérault (p. 28), 1x Initiale rosé - Saint-Chinian (p. 28),
1x La Diva rosé - Coteaux du Languedoc (p. 29)

Ontdekkingsprijs: € 61,90 (normaal € 69,20)

Proefpakket Coups de Coeur
1 x Corvina Garda (p. 2), 1x Weisser Burgunder trocken –
Rheinhessen (p. 5), 1x Chinon rouge ‘Silènes’ (p. 9), 1x Sierra de Toloño
– Rioja (p. 21), 1x Mineral Rosé Alvarinho & Pinot Noir (p. 26),
Picpoul de Pinet (p. 15)

Ontdekkingsprijs: € 66,25 (normaal € 74,25)

2016 Zweigelt Mitterjoch
Weingut Birgit Braunstein
De zweigeltdruiven zijn afkomstig van de oudste wijngaarden dicht
bij de Neusiedler See. Na de gisting op inox verblijft de wijn twaalf
maanden op kleine eikenhouten barriques en grote acaciahouten
foeders voor extra complexiteit. In de geur aanlokkelijk rood fruit
en specerijen, iets van laurier en een lichte vanilletoets. De smaak
is geconcentreerd en biedt tonen van rijpe kersen, bosfruit en een
prachtige balans tussen kruidigheid en zachte tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2022+
Nu per fles: €11,95 € 12,90

Bij doos van 6: € 11,50 per fles

Proefpakket Exclusieve Wijnen
1x Chardonnay - Walker Bay (p. 8), 1x Chinon rouge ‘Silènes’ (p. 9),
1x Picaro del Águila Clarete - Ribera del Duero (p. 18),
1x Raposo – Rioja (p. 21), 1x Atlántico – Ribeiro (p. 24),
1x Bandol rosé (p. 29)

Ontdekkingsprijs: € 111,50 (normaal € 126,85)
Vinée Vineuse 31

Tintelend fris
Dé wijn bij oesters
A

lweer drie jaar geleden ontdekten
wij de Txakolina Blanco van Inazio
Urruzola, afkomstig uit het gastronomische Spaanse Baskenland.
Wijnmaker Xabier Urruzola maakt
hier één van onze favoriete lentewijnen. Favoriet dankzij zijn frisse stijl en
lage alcoholgraad (11% vol.). De wijn
wordt gemaakt van de autochtone
druif hond
arribi zuri (80%), aangevuld met chardonnay (15%) en petit
corvou (5%). De hondarribi zuri geeft
de wijn haar tintelend frisse jasje. Niet
alleen wij zijn fan van deze stijl wijn.
Je kunt geen bar in San Sebastian binnenlopen, zonder hem tegen het lijf te
lopen. Deze stad ademt Txakolina!

2018 Getariako Txakolina Blanco
Inazio Urruzola
Een vrolijk en verkwikkend aperitief
dat geurt naar citrus, bloesem en iets
van mango. De smaakaanzet heeft
een lichte tinteling van het natuurlijke koolzuur. We proeven sappig wit
fruit, mineralen en frisse zuren. Alles
is prachtig in balans.
Schenkadvies: Txakolina is dé ideale
wijn bij oesters, een visplateau en de
pintxos-keuken van San Sébastian.

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu per fles: €10,95 € 11,95
Bij doos van 6: € 10,50 per fles

