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RODOLPHE PÉTERS - Champagne Pierre Péters 

2016 Saint-Joseph rouge ‘Offerus’
J.L. Chave Sélection

Chave is een perfectionist. In zijn wijngaarden 
is alles gericht op het verkrijgen van gezonde, 

rijpe druiven; in de kelder vinifieert hij met 
zachte hand en assembleert hij alle individuele 

vaten zorgvuldig met elkaar. Vaten die van 
hoge kwaliteit zijn maar niet in de domeinwijn 
passen, kunnen door hem geselecteerd worden 
voor de Offerus. Deze assembleert hij met de 

beste vaten van de jonge aanplant. Het resultaat 
is een prachtige wijn gemaakt van 100% syrah, 

met een zwoel donker fruit, met iets van zwarte 
olijven, peper en laurier. De smaak is bloemig, 

met iets van zwarte bessen, prachtige tanninen, 
harmonieuze zuren en eindigt met een kruidige, 

lange afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2025

Nu per fles: € 23,75 € 25,50

Bij doos van 6: € 22,50 per fles

2014 Champagne brut Esprit de Millésime
Champagne Pierre Péters
De druiven komen van vier percelen uit vier ver-
schillende grand-crudorpen in de Côte des Blancs, 
ieder met hun eigen karakter. De flessen verblijven 
bijna vijf jaar ‘sur latte’, in contact met de gistspo-
ren. Mineraal, ziltig, citrusfruit, witte bloemen, wit 
en geel fruit, amandel en prachtige zuren.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: € 55,00 € 59,50

Bij doos van 6: € 52,50 per fles

We schrijven het vaak: bubbels vormen het ideale 
aperitief, omdat ze het smaakpalet verfrissen en de 
appetijt opwekken. Bij Okhuysen hebben we een keur 

aan heerlijke mousserende wijnen, waaronder de Franciacorta, 
Cava Huguet en Vouvray brut. Maar als we onze tongen echt 
willen strelen, kiezen we toch voor champagne. En dan wordt 
het al snel een cuvée van Pierre Péters, zoals de millésime. Die 
heeft een prachtige complexiteit en intensiteit, en is tegelijkertijd 
delicaat en verfrissend. Een champagne die je doet verlangen 
naar meer. Het ideale aperitief in deze special!

Grote champagne ontstaat niet per toeval (lees alles over 
champagne in Joosse on the job in de Vinée Vineuse op pagina 
10). Champagne Pierre Péters is een klein, onafhankelijk 
champagnehuis, dat behoort tot de beste producenten van de 
streek. Rodolphe Péters is de huidige grote man. Onder zijn 
inspirerende leiding maakte het huis de laatste jaren enorme 
progressie. De terroir is voor hem zeer belangrijk, en ook het 
oogsten met de juiste rijpheid. Verder is Rodolphe enorm 
bekwaam in de kelder, waar hij zeer gedetailleerd werkt en zeer 
streng selecteert. Ook het opvoeden van zijn wijnen heeft hij tot 
een kunst verheven. Grote champagne ontstaat niet per toeval.

Rodolphe is erg druk als ik hem benader, maar neemt toch 
even tijd om zijn kerstverhaal met ons te delen. Ook al is het dik 
twintig graden op dat moment en zit hij vol in de oogst. Kerst 
is hét moment in het jaar om de verschillende generaties van de 
familie bij elkaar te brengen. Zijn ouders wonen om de hoek, 
maar zijn schoonouders komen over uit de Bourgogne. Ook 
de kinderen, neven en nichten, die inmiddels ver weg studeren 
en leven, komen altijd terug voor kerst. Het allerliefst komt de 
familie bijeen in de Alpen. Niets mooiers dan kerst in de bergen. 
Alhoewel Rodolphe constateert dat de bergen de laatste jaren 
lang niet altijd meer besneeuwd zijn in december.

Met hun achtergrond is de hele familie gek op chardonnay en 
pinot noir. Die drinken ze dan ook volop tijdens de kerstdagen. 
Rodolphe heeft veel vrienden in de Bourgogne, waar hij graag 
wijnen mee ruilt. Van die prachtige flessen mag de familie tijdens 
de kerst natuurlijk meegenieten. Het delen van grote wijnen is 
een bijzonder genoegen. En wat er met kerst ook gegeten wordt, 
het begint altijd met oesters. Het krijtachtige karakter van 
Mesnil sur Oger geeft de wijnen een minerale ziltigheid die zich 
daardoor ideaal laten combineren met schaal- en schelpdieren. 
De Esprit de Millésime kan gewoonweg niet zonder!

Rodolphe eindigt ons gesprek met een serieuze boodschap. 
“Ik wil graag positief blijven, maar ik constateer oogstjaar 
na oogstjaar dat het klimaat sterk verandert. Het weer wordt 
heftiger; vorst, hagel, storm, hitte, droogte wisselen elkaar af. 
Omstandigheden die delen van de oogst vernietigen. Het is tijd 
dat iedereen echt zijn verantwoordelijkheid gaat nemen om de 
CO2-uitstoot terug te dringen, om de opwarming en de verdere 
stijging van de zeespiegel tegen te gaan. Zeker ook gezien jullie 
kwetsbare ligging in Nederland. Maar iedereen die in en met de 
natuur werkt, kent haar veerkracht. Daarom ben ik geneigd te 
denken dat het nog niet te laat is, maar we moeten er wel nú mee 
aan de slag! Laat dat mijn kerstboodschap zijn.”

XAVIER KAT - Wijnkoperij Okhuysen

Kerst in Mesnil-sur-Oger 
CHAMPAGNE, FRANKRIJK

Kerst in Haarlem
Lekker eten en goede wijn 
spelen hierbij een belangrijke rol

Voor deze speciale uitgave met klassieke kerstwijnen 
selecteerden we enkele van onze favoriete producenten. 
Uiteraard ontbreken hun eigen kerstklassiekers niet. 

Daarnaast vroegen we ze terloops wat kerst voor hen persoonlijk 
betekent. Het antwoord op die vraag kunt u ook op de volgende 
pagina’s lezen. Maar graag trap ik zelf af met mijn eigen verhaal 
over kerst en natuurlijk de wijn die ik op tafel zal zetten.

Als kind van een wijnimporteur weet je al snel dat december 
de belangrijkste maand van het jaar is. Deze maand bracht ik als 
kind vooral gezellig met mijn zus en mijn moeder door, en met 
vrienden en vriendinnen. Mijn vader was lange dagen aan het 
werk. Met de kerstdagen zelf was er veel vrolijkheid en werd er 
uitgebreid gedineerd met vrienden en familie. Sinds ik zelf in de 
wijn werk, is kerst bij mijn ouders thuis ook verworden tot een 
avond vol prachtige oude wijnen uit de kelder van mijn vader. 
Natuurlijk wordt er altijd even blind geproefd. Schitterende 
wijnen uit de Bourgogne, Bordeaux en Rhône komen dan voorbij. 
De kelder van Monsieur Louis is overwegend Frans gevuld.

Naast een avond bij mijn eigen ouders is er ook altijd de avond 
met de schoonfamilie, en dat is een flinke club. Een samengesteld 
gezin, met twee ouders, zes kinderen met aanhang en een stoet 
aan kleinkinderen. Ieder gezin neemt een gerecht voor zijn 
rekening, wat al begint met taart bij de thee. Tijdens de borrel 
komen de eerste wijnen tevoorschijn en daarna bij iedere gang 
een passende fles, waarbij ik mijzelf de rol van huissommelier 
heb aangemeten. Een stel drinkt overigens geen alcohol en zij 
hebben het vaak moeten doen met een glaasje spa, al dan niet 
met een schijfje citroen. Maar dit jaar heb ik mij voorgenomen 
ook voor hen wat bijpassende drankjes te verzinnen. Wel zo leuk!

Omdat ik bij mijn eigen ouders nooit de wijn op tafel hoef te 
zetten is mijn favoriete kerstwijn dit jaar geheel afgestemd op 
de heerlijke stoofschotel van mijn schoonmoeder. Die laat zich 
ideaal combineren met het zowel stevige als delicate syrahfruit 
van de noordelijke Rhône. Een Saint-Joseph afkomstig van een 
van de allerbeste en beroemdste wijnmakers van zijn generatie: 
Jean-Louis Chave.

De kerstwijn
van Rodolphe
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2015 Nuits-Saint-Georges
Domaine David Duband
Nuits kan soms wat strengere, gereserveerde 
wijnen voortbrengen. Maar dat is zeker niet het 
geval bij deze beeldschone wijn van vijftig jaar 
oude stokken. Hij is mooi geconcentreerd, met een 
heerlijk donker fruit, rode bloemen, mineralen, 
iets van peper en laurier, en slanke, rijpe tanninen. 
Prachtig!
Op dronk: tussen nu (uit karaf ) en 2025
Nu per fles: € 49,50 € 53,25

Bij doos van 6: € 47,50 per fles

Omdat er tijdens de kerst ook veel gevogelte wordt gegeten, 
zoals kalkoen, gans of een ‘poulet de Bresse’, mag een 
mooie pinot noir op deze pagina’s niet ontbreken. 

Het is dan een kleine stap naar David Duband, die geldt als 
een van de beste makers van rode bourgogne van dit moment. 
Zijn wijnen bezitten alles wat pinot noir zo interessant en 
aantrekkelijk maakt. Als geen ander weet Duband het karakter 
van de wijngaard via de druiven in zijn wijnen te vangen. Door 
te zoeken naar ideale rijpheid van de druiven, hele trossen te 
vergisten, met zachte hand te vinifiëren en iedere wijn zijn eigen, 
aangepaste opvoeding te geven, maakt hij wijnen die altijd 
prachtig harmonisch, delicaat, complex, verfrissend, energiek, 
geconcentreerd, kruidig en rijk aan fruit zijn. Waarbij iedere 
wijn heel duidelijk zijn eigen karakter bezit. David Duband 
maakt wijnen om iedere slok van te genieten, het liefst in goed 
gezelschap! 

Bij David draait de kerst om twee dingen: familie en delen. 
En natuurlijk het verwennen van de kinderen! Uitgebreid tafelen 
is ook hier een belangrijk onderdeel van. Op tafel komen oesters, 
de fameuze ‘escargots de Bourgogne’, gans met kastanjes en 
‘bûche de Noël’ (een boomstronk van biscuitdeeg met chocola). 
Natuurlijk worden de oesters vergezeld door champagne, maar 
bourgogne komt er nauwelijks op tafel. Met kerst proeft David 
graag wat anders, waarbij zijn voorkeur uitgaat naar de oudere 
wijnen uit Bordeaux. Hij toast daarmee graag met ons op een 
goede gezondheid!

DAVID DUBAND - Domaine David Duband 

2016 Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre
Domaine Samuel Billaud

20% van deze wijn werd opgevoed op barriques. 
Prachtig mineraal, ziltig, met frisse fruittonen 

als groene appel, citrusvruchten, peer en meloen. 
Mooi slank, maar ook rijk, zuiver, met verfijnde 

zuren en een schitterende concentratie.  
De afdronk is lang en ziltig.

Op dronk: tussen nu (uit karaf ) en 2030
Nu per fles: € 39,50 € 42,50

Bij doos van 6: € 37,95 per fles

SAMUEL BILLAUD - Domaine Samuel Billaud Chablis, klassieker kan bijna niet. “Maar zeg chablis en je 
denkt morele superioriteit,” schreef een  columnist dit 
jaar op NRC.nl. Drank voor de elite dus. Een stempel 

die chablis geen windeieren legt, want er wordt in Nederland 
een boel chablis verkocht. Vaak is dit chablis-tje van een middel-
matige kwaliteit, schraal, onrijp en hoog in de zuren. Het imago 
van de wijn, verzacht blijkbaar de pijn. Maar het doet geen recht 
aan de prachtige wijnen die hier ook vandaan komen. Want een 
goede chablis wordt enerzijds gekenmerkt door de koelere ter-
roir, met zijn kalkrijke, mineraalrijke bodem, en anderzijds door 
de klasse van de chardonnaydruif. 

Een van de mensen die hier vandaag de dag de toon zet, is 
Samuel Billaud. Samuel is het voormalige gezicht achter het 
beroemde Domaine Billaud-Simon, dat in 2014 tegen de zin van 
Samuel in, werd verkocht aan Domaine Faiveley. Na lastig en 
lang juridisch getouwtrek kreeg Samuel eindelijk de 3,6 hectare 
wijngaard in eigendom waar hij recht op had. In de tussentijd 
pachtte hij al enkele wijngaarden, die hij uiteindelijk hoopt te 
kunnen aankopen. In zijn kleine, functionele kelder maakt hij 
chabliswijnen van zeer hoog niveau.

Omdat chablis zich nu eenmaal prachtig laat combineren 
met oesters en ander zeefruit, is dit het ideale gerecht om het 
kerstdiner mee te beginnen. Maar chablis – zeker de grands 
crus, het liefst met enkele jaren flesrijping – is ook een ideale 
tafelgenoot voor gevogelte of kalfsvlees. Voor de meer krachtige 
gerechten wordt er makkelijk uitgeweken naar rode wijnen uit 
de Côte d’Or, waar veel vrienden van Samuel prachtige wijnen 
maken.

Kerst in Chablis 
 BOURGOGNE, FRANKRIJK

Kerst in de Côte de Nuits
BOURGOGNE, FRANKRIJK

De kerstwijn
van Samuel

De kerstwijn
van David
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2016 Saint-Véran  
‘Vignes de Saint-Claude’
Maison Verget
Jean-Marie Guffens, de koning van 
de chardonnay, kan bijzonder goed 
uit de voeten met de herkomst Saint-
Véran. Hij is als geen ander in staat 
om het grote potentieel van deze 
appellation in een wijn te vangen. De 
beste wijngaarden liggen tegen Pouilly-
Fuissé aan en profiteren van dezelfde 
buitengewone terroir met veel ‘actieve’ 
kalk. De druiven voor deze ‘Vignes de 
Saint-Claude’ komen van een prachtig 
perceel vlak bij Vergisson, met veertig 
jaar oude stokken. De neus is prachtig 
rijk met tonen van mineralen, bloesem 
en honing. De smaak is intens en vrij 
krachtig, en biedt citrusfruit en ook 
iets van perzik en abrikoos. De finale is 
lang en boeiend.
Lekker bij: lichte voorgerechten zoals 
gerookte vis en geitenkaas, maar ook 
uitstekend bij stevige visgerechten als 
tarbot, zeebaars en zelfs gevogelte.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 21,90 € 23,50
Bij doos van 6: € 20,95 per fles

2016 Le Difese – Toscana
Tenuta San Guido
Het oogstjaar 2016 was bijzonder 
goed voor de wijnen uit het kustgebied 
van Toscane. Ook de benjamin van 
Tenuta San Guido (bekend van 
Sassicaia), heeft geprofiteerd van de 
geweldige weersomstandigheden. 
Het resultaat is een schitterende wijn 
met klasse en diepgang! Het is een 
assemblage van de voor San Guido 
belangrijke cabernet-sauvignon 
(70%) en de voor Toscane typische 
sangiovese (30%). De opvoeding 
van twaalf maanden gebeurt op met 
name Franse en deels Amerikaanse 
eikenhouten vaten. Een wijn die geurt 
naar donker fruit als bessen, bramen 
en zwarte kersen, aangenaam kruidig 
en met wat specerijen van het hout. 
De smaak is vol en sappig, met een 
mooi geconcentreerd, zwart fruit, 
aangename zuren, fluweelzachte 
tanninen en een licht kruidige afdronk.
Lekker bij: een klassieker bij de 
Toscaanse ‘Costata alla Fiorentina’. 
Ook geweldig bij lamsvlees en verse 
groenten op een mediterrane wijze. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 20,95 € 22,50
Bij doos van 6: € 19,95 per fles

2014 Château Haut Roc 
Blanquant
Saint-Emilion - Grand Cru
Dit is het eerste oogstjaar van een 
bijzondere Saint-Emilion Grand Cru. 
Haut Roc Blanquant is de naam van 
een apart perceel bij het beroemde 
Château Bélair-Monange van de 
familie Moueix. Vrij vertaald ‘hoge 
witte rots’, als referentie aan de bodem 
met veel kalk op de hellingen bij het 
stadje Saint-Emilion. De assemblage 
bestaat voor 90% uit merlot aangevuld 
met 10% cabernet-sauvignon. In de 
neus verleidelijke tonen van kruidig 
rood fruit, iets van laurier en een lichte 
toast van het hout. De smaak is mooi 
gestructureerd, rijk, sappig en biedt 
opnieuw dat kruidige rode fruit, en 
rijpe tanninen, en eindigt met een 
voortreffelijke finale.  
Lekker bij: entrecôte Bordelaise 
of een gegrilde ‘côte de boeuf ’ met 
rode wijnsaus. Ook verrukkelijk met 
gebraden wild of een mooie gratin met 
vergeten groenten. 
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: € 34,90 € 37,50
Bij doos van 6: € 33,50 per fles

2015 Château Gravas
Barsac – Sauternes
Gelegen tussen grootheden als Doisy-
Daëne, Climens en Coutet heeft 
Château Gravas een uitmuntende 
terroir die perfect geschikt is voor 
sémillon- en sauvignondruiven. 
Château Gravas dankt zijn naam dan 
ook aan de kenmerkende laag kiezels 
ofwel ‘graves’ in de wijngaard. Sinds 
1850 zwaait de familie Bernard de 
scepter op dit chateau. De botrytis 
cinerea, de zogenaamde edele rotting, 
zorgt voor indroging van de druiven 
en concentratie van suikers en zuren. 
De neus is fris en tegelijkertijd ook rijk 
met tonen van verse abrikoos, perzik en 
een vleugje honing. De smaak is zwoel 
en edelzoet, maar bezit tevens mooie 
zuren en een zachte verfijnde finale. 
Lekker bij: tarte tatin, abrikozentaart, 
foie gras op toast of een pikante blauwe 
kaas als roquefort.
Op dronk: tussen nu en 2035+
Nu per fles: € 21,30 € 22,90
Bij doos van 6: € 20,50 per fles

Wijnen die elk diner onvergetelijk maken!
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2016 Valduero Crianza - Ribera del Duero
Bodegas Valduero
100% tinto fino (tempranillo) die vijftien 
maanden op eikenhouten vaten wordt opgevoed 
en vervolgens nog een jaar op fles. Ribera del 
Duero is een uniek gebied waar de zonnewarmte 
zorgt voor een prachtige rijpheid. De bodem en 
de hoge ligging zorgen dan weer voor prachtige 
zuren, die de wijnen frisheid geven. De wijn geurt 
naar rijpe kersen, specerijen, cacao en vanille. De 
smaak is mooi geconcentreerd, met pruimenfruit, 
specerijen, fluwelige tanninen en een schitterende 
fraîcheur. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 22,95 € 24,75

Bij doos van 6: € 21,95 per fles

Bodegas Valduero is al jaren een van de meest geprezen 
wijnproducenten van Spanje. De beide zussen Yolanda 
en Carolina namen het domein in de jaren negentig van 

hun vader over en investeerden flink in de groei van het bedrijf. 
Met Yolanda als zeer kundig wijnmaakster behaalden de wijnen 
de kwalitatieve top van Spanje. Ondanks het feit dat de hoge 
cuvées, die in kleine volumes worden geproduceerd, tegen flinke 
prijzen de deur uit gaan, blijven de sublieme Crianza en Reserva 
nog altijd betaalbaar. Hetzelfde geldt voor de spectaculaire witte 
García Viadero.

Carolina omschrijft kerst als een zeer belangrijk feest in 
Spanje, dat in een steeds hectischere wereld een moment biedt 
om wat zaken te relativeren en weer te begrijpen wat er echt 
belangrijk is in het leven. Zoals het samen zijn met familie en met 
elkaar in alle rust te genieten van een goede maaltijd en mooie 
wijnen. “Kerst is sowieso voor mij veranderd sinds ik moeder ben. 
Kinderen beleven deze dagen heel anders dan wij zelf. Ik zie nu 
kerst door de ogen van mijn zoontje Jaime en hierdoor herleef ik 
ook mijn eigen jeugd. Ik vind dat prachtig!”

“Het eten is in Spanje tijdens kerst nog belangrijker dan het 
normaal al is. We gaan uitgebreid de keuken in. We hebben de 
traditie om met schaal- en schelpdieren te starten. Daar drinken 
we natuurlijk onze witte Ribera del Duero bij, de García Viadero. 
Deze kerst eten we vervolgens eend met sinaasappelsaus. Daar 
past de Valduero Crianza perfect bij, maar zelf kies ik voor de 
Gran Reserva 2009. Het is ieder jaar tenslotte maar één keer 
kerst. Een kerstdiner is ook niet compleet zonder een mooi 
kaasplateau, natuurlijk met een mooie oude Hollandse kaas erbij. 
De Valduero 12 Ãnos 1999 zal daar heerlijk bij smaken. Mijn 
kerstboodschap die ik ten slotte met jullie wil delen is er een van 
vrede, gezondheid en passie voor het leven!”

CAROLINA GARCÍA VIADERO - Bodegas Valduero

2017 Riesling Kabinett trocken - Mosel
Weingut Sybille Kuntz

Kabinett is een hogere kwaliteit dan de 
Qualitätswein, en bij Sybille betekent dat een 
zéér hoog niveau. De druiven zijn afkomstig 

van oude stokken op de steile wijngaarden van 
Lieser Schlossberg in Pauls vallei. In de neus 

ruiken we vuursteen en mineralen, alsmede 
subtiele tonen van perzik, citrusfruit en honing. 

Goed gestructureerd en mooi in balans, met een 
prachtige spanning en rijkdom.

Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: € 20,40 € 21,95

Bij doos van 6: € 19,50 per fles

Sybille Kuntz komt uit een echte wijnfamilie uit de Moezel. 
Toen ze ging studeren besloot ze haar eigen gang te gaan 
en koos voor een studie bedrijfskunde in Wuppertal. Om 

haar studie te bekostigen begon ze een wijnhandeltje, waarbij 
ze zich richtte op de grote wijnen uit Frankrijk. Toen ze na haar 
studie, begin jaren tachtig van de vorige eeuw, alsnog besloot 
om terug te keren naar Lieser om er wijn te maken, waren het 
deze grote Franse wijnen die als inspiratie dienden. Het deed 
haar besluiten om vooral droge rieslings te maken, iets wat op 
dat moment in de Moezel nauwelijks werd gedaan. Bovendien 
wilde ze schoon en natuurlijk werken en deed daarom alle 
chemische onkruidverdelgers aan de kant. Haar wijngaard werd 
zo gezonder, sterker, en dat was al snel in de wijnen terug te 
proeven. Sybille Kuntz werd met haar ietwat afwijkende stijl een 
begrip in de Moezel.

Riesling, koningin der druiven, heeft natuurlijk een plek in 
deze uitgave. We kozen voor een van de vele indrukwekkende 
wijnen van Sybille Kuntz, voor wie kerst vooral een moment is 
om uit te rusten van een lange oogst en veel kelderwerk. Kerst 
is voor haar een herinnering uit haar jeugd, maar nu is het 
vooral even een moment om op adem te komen. Natuurlijk in 
gezelschap van familie en goede wijn. Op deze dagen worden 
vooral de oude eigen domeinwijnen geopend en geproefd. 
Altijd weer een prachtige ervaring. Oude riesling kan qua eten 
ook heel veel aan, vanwege de hoge zuurgraad en complexiteit 
van de wijnen. Wat ze eten zal weer afhangen van haar 
wijngaardmanager. Hij is een jager en verantwoordelijk voor 
wat er op tafel komt. Op de vraag welke kerstwens ze met 
ons wil delen, antwoordt Sybille: “tien hectare riesling grand 
cru wijngaard in Lieser”, maar wij denken dat ze wereldvrede 
bedoelde.

SYBILLE KUNTZ - Weingut Sybille Kuntz

Kerst in Ribera del Duero 
CASTILLA Y LEÓN, SPANJE

Kerst in Lieser 
MOEZEL, DUITSLAND

De kerstwijn
van Sybille

De kerstwijn
van Carolina
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2014 Coma Vella - Priorat Tinto
Mas d’en Gil
Grenache, carignan en syrah staan hier aangeplant 
op een bijzondere bodem van leisteen. De wijn 
wordt opgevoed op eikenhouten vaten van 
verschillende afmeting en wordt na ongeveer twee 
jaar gebotteld. De wijn geurt naar kersen, pruimen, 
specerijen, herfstblad en cacao. De smaak is zwoel 
en intens, prachtig geconcentreerd, met florale en 
minerale tonen en prachtige frisse zuren. Groots!
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 26,75 € 28,75

Bij doos van 6: € 25,50 per fles

Met het wijnhuis Mas d’en Gil werken we dit jaar 
alweer twintig jaar samen. In 1999 proefden we hun 
allereerste wijnen, uit 1998, waar het etiket nog voor 

ontworpen moest worden. Op dat moment waren de wijnen al 
indrukwekkend, maar de echte verfijning kwam, logischerwijs, 
in de jaren daarna. Nog altijd probeert het team onder leiding 
van Marta Rovira ieder jaar vooruitgang te boeken, op welk 
terrein dan ook.

Al pratend met Marta over Kerstmis komt er een sterk fami-
liegevoel naar boven, maar ook de Catalaanse tradities spelen een 
belangrijke rol.

Bij de familie Rovira draait kerst – het zal u niet verbazen 
– om wijn. Maar ook, en dat is misschien wél verrassend, om 
olijfolie! Want ook daarin blinkt de familie uit. En de traditie wil 
dat de hele familie op kerstavond voor het eerst de laatste oogst, 
die met de nieuwe maan net gedecanteerd is, mag proeven. 

Vervolgens wordt er lamsvlees met deze olie bereid, waarna het 
vlees op open vuur van oude wijnstokken gaart. Een eenvoudig, 
maar verrukkelijk gerecht. De wijn die ze hierbij serveren is de 
jongste jaargang Coma Vella, waarbij Marta de reacties van dit 
kritische publiek nauwlettend in de gaten houdt. 

Vooraf aan het diner zingt de familie op deze avond rond 
zonsondergang ook het “Gaga Tio” met elkaar, waarbij ze 
rondom een stuk eikenhout van een meter lang staan. Na het lied 
openen ze de cadeautjes. Een typisch Catalaanse traditie.

Op de 25ste eten ze uitgebreid samen met de hele familie. Ze 
beginnen met oesters, mosselen en ander zeefruit, begeleid door 
het nieuwe oogstjaar van de witte topwijn Coma Blanca grand 
cru. Hierna volgt het traditionele Catalaanse gerecht “Canelons”, 
cannelloni pasta met een vulling van vlees, gevogelte, lever en 
uien, uit de oven geserveerd met een bechamelsaus. Een gerecht 
met veel smaak, maar dat tegelijkertijd heel verfijnd is. Hiernaast 
wordt de “Anec amb Prunes” geserveerd – eend met pruimen. 
Een week van tevoren starten ze al met de bereiding van de 
Canelons, waarbij drie generaties vrouwen gezamenlijk met 
elkaar in de keuken staan. Er wordt gewerkt, gekletst, gelachen 
en wijn gedronken. Het is een moment dat de familiebanden 
weer stevig aanhaalt. Deze heerlijke gerechten worden aan tafel 
begeleid door de topcuvée Clos Fontà en vele andere flessen uit 
de kelder, die hun herkomst in de hele wereld kunnen hebben.

Bij Marta en haar familie is kerst een belangrijk moment 
om genereus te zijn in gevoel en gebaar en te beseffen dat dit 
niet voor iedereen mogelijk is. Marta voegt hieraan toe: “Deze 
dagen doen je beseffen dat je ondanks alle imperfecties, maar één 
familie hebt: de familie waarin je bent geboren en waar je je voor 
in moet zetten.”

MARTA ROVIRA - Mas d’en Gil

2014 Brunello di Montalcino
Castiglion del Bosco

Gemaakt van sangiovese van de prachtige 
Capanna-wijngaard, uniek in Montalcino wat 

betreft terroir en ligging. Alleen de beste percelen 
en de mooiste druiven werden geselecteerd. Een 

lange opvoeding en flesrijping worden volgens 
de DOCG-voorschriften toegepast. Prachtige 

aroma’s van rijp donker kersenfruit, pruimen, thee, 
herfstblad, viooltjes, leer en specerijen. De wijn is 

complex, harmonieus, geconcentreerd en bezit een 
prachtige levendige frisheid.

Op dronk: tussen nu  
(uit karaf – 2 uur van te voren) en 2029

Nu per fles: € 48,00 € 51,90

Bij doos van 6: € 45,90 per fles

Alhoewel ikzelf vooral ben opgevoed met de wijnen uit 
de noordelijke Rhône die bij de wildgerechten met kerst 
op tafel kwamen, kan brunello zeker gezien worden als 

een ideale wijn voor dit moment. Het aardse karakter, de kersen, 
pruimen, leertonen en specerijen, ze combineren heerlijk met 
vele wildgerechten, stoofschotels en mooie sauzen op basis van 
bijvoorbeeld paddenstoelen. Voor veel Italianen is dit dan ook dé 
wijn die bij het kerstdiner op tafel komt.

Onze voortreffelijke producent, Castiglion del Bosco, 
mocht op deze pagina’s dan ook niet ontbreken. In het door 
uitgestrekte bossen omringde domein wonen niet voor niets 
vele herten, wilde zwijnen en fazanten. Gelukkig is er ook 
plek voor enkele prachtige wijngaarden, waar het beste 
sangiovesefruit vandaan komt. Oenologe Cecilia Leoneschi 
zorgt er hier voor dat de perfecte harmonie in de natuur zo 
puur en natuurlijk mogelijk in de druiven wordt gevangen en 
uiteindelijk in de fles terechtkomt. De kerstgedachte die ze met 
ons allemaal wil delen is daarmee in lijn: “My wish for 2020 is 
that we will all be more responsible and respectful of nature, 
especially for those like me, whose work can have a great 
impact in the environment surrounding.”

De traditie in Toscane is om op kerstavond bij elkaar te 
komen en de volgende dag uitgebreid met elkaar te lunchen. 
Cecilia serveert dan het liefst zelfgemaakte pappardelle, met 
een saus van sappige porcini (eekhoorntjesbrood). Qua wijn 
kiest ze het liefst voor iets wat ze niet kent, maar haar familie 
pleziert ze het meest met een mooie brunello van Castiglion del 
Bosco.

CECILIA LEONESCHI - Castiglion del Bosco

Kerst in Priorat 
CATALONIË, SPANJE

Kerst in Montalcino 
TOSCANE, ITALIË

De kerstwijn
van Cecilia

De kerstwijn
van Marta
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2018 Pouilly-Fumé
Domaine Jean Pierre Bailly
Pouilly-fumé, gemaakt van 100% sauvignon 
blanc, is afkomstig uit het befaamde Pouilly-
sur-Loire. Een exclusief en klein gebied, 
waar de mooiste klassieke, witte wijnen 
gemaakt worden. Op het familiedomein 
Jean Pierre Bailly staat inmiddels de vijfde 
generatie aan het roer. Zij maken een 
pouilly-fumé van formaat! De wijn stuift het 
glas uit. Aantrekkelijke tonen van kruisbes, 
appel en grapefruit.  
De smaak is intens rijk, fris en eindigt in een 
sappige minerale afdronk.
Lekker bij: lichte voorgerechten, 
schelpdieren, garnalen en geitenkaas.  
Ook zeer geschikt als aperitief.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 15,25 € 16,40

Bij doos van 6: € 14,50 per fles

2015 Amarone della Valpolicella
Palazzo Maffei
Deze voltreffer komt uit het Italiaanse 
Veneto. De familie Cottini profiteert van 
schitterende wijngaarden gelegen hoog in 
de heuvels van het Valpolicellagebied. Hun 
Amarone is fabelachtig. In de neus vinden 
we heerlijk jamachtig kersenfruit, met iets 
van cacao en specerijen. De smaak bezit een 
rijp donker fruit en is zwoel en rijk, terwijl 
de afdronk daarnaast ook de nodige frisheid 
biedt. Het gulle, ietwat zwoele sap maakt 
deze wijn zeer populair.
Lekker bij: gerechten van haarwild met 
specerijen, een goed stuk entrecote en milde 
kazen.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: € 26,95 € 28,95

Bij doos van 6: € 25,90 per fles

Klassieke kerstwijnen 
om niet te missen


