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NIET TE MISSEN

van de minuten weer andere nuances, nieuwe
geuren en smaken.
Al is wijn mij thuis met de paplepel ingegoten, de magie ervan kwam pas bij mij binnen
toen ik in Bordeaux ging werken en in aanraking kwam met oudere, complexe wijnen.
Dat was ook het moment voor mijn vader om,
wanneer ik even terug was in Nederland, ‘de
echte flessen’ uit zijn kelder te halen. Want nu

Te lekker
om te
bewaren
Als we u vertellen dat alvarinho
een uitstekend bewaarpotentieel heeft, zal veel mensen dit
verrassen. Deze Allo, die deels
gemaakt wordt van deze druif,
heeft alleen één probleem: hij
is veel te lekker om te bewaren!
Daarom kreeg hij ook 90 punten
in Robert Parkers Wine Advocate.

Volgens het magazine vertrouwt de wijn op de
loureiro (70% van de assemblage) vanwege zijn
klassieke karakter en stijl. “Het delicate, maar
tevens expressieve van deze druif zorgt dat de
wijn licht en helder ‘over de tong danst’. Deze
goed geprijsde assemblage is zuiver en fris en
blinkt ook dit jaar weer uit. Een dag later leek
de wijn zelfs nóg beter, hij kreeg meer vorm en
was nog altijd even elegant.’’
De overige wijnen van Quinta de Soalheiro
kregen zelfs nog hogere punten en zo werd het
Portugese huis de best scorende uit de Vinho
Verde. Al jaren staan zij aan de absolute top in
het gebied, met inmiddels de tweede generatie
wijnmakers aan het roer: broer en zus Luís en
Maria Cerdeira. Zij brachten het domein nog
meer succes en internationale bekendheid.
2019 ALLO – Minho
Quinta de Soalheiro
Op dronk: tussen nu en 2023
Prijs per fles: €8,75 €9,40
Bij doos van 6: €8,50 per fles

Alvarinho is Soalheiro’s specialiteit, maar voor
de ALLO wordt deze geassembleerd met Loureiro.
Prachtig in balans, waarbij alvarinho de aromatische fruitintensiteit en structuur biedt en loureiro
de elegantie en zuiverheid. In de neus aroma’s van
tropisch fruit en citrus, het lagere alcoholpercentage
(11,5%) maakt ALLO heerlijk doordrinkbaar
en veelzijdig inzetbaar. Lekker als aperitief, maar
aan tafel ook onweerstaanbaar bij tapas met vis,
zeevruchten of gevogelte.
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De magie van wijn
kwam pas bij mij binnen
toen ik in Bordeaux ging
werken en in aanraking
kwam met oudere,
complexe wijnen

90 punten
Robert Parker
VOORPROEVEN

Gaat u mee
op avontuur?

W

at is er mooier dan wijn? Het
antwoord daarop is: oude wijn.
Oude wijn is een reis door de
tijd. Je wordt meegenomen op
avontuur. Terwijl je met de wijn zelf bezig bent
en terugdenkt aan de eerste keer dat je hem
dronk, brengt het oude oogstjaar tegelijk ook
herinneringen bij je naar boven uit lang vervlogen tijden. Bij het drinken van jonge wijnen
is er al veel om van te genieten, maar zodra je
een complexere wijn openmaakt, met ook nog
eens een flink aantal jaren flesrijping, dan is
dat extra bijzonder. Het mooiste is misschien
wel dat je vooraf nooit helemaal weet wat je
gaat tegenkomen. Hoe de wijn zich ontwikkeld
heeft en of hij al op zijn hoogtepunt is, of zelfs
eroverheen (slik!)… Alles begint met het uit je
kelder halen van die bijzondere fles, om hem
voorzichtig te openen en met zorg uit te schenken in je mooiste glazen. De eerste snif aan het
glas blijft spannend, want geeft direct een indruk van de kwaliteit. Met toch een gevoel van
opluchting als de wijn geen kurk heeft. Hierna
volgt de inschatting of de wijn gebaat is bij wat
extra zuurstof, door hem te karafferen. Of moet
hij eerst gescheiden worden van het depot door
hem heel voorzichtig te decanteren? In het glas
volg je vervolgens hoe de wijn zich ontwikkelt.
Opent hij zich juist of raakt hij verder vermoeid? Iedere slok biedt met het verstrijken

Xavier met een fles
Mâcon-Pierreclos
1992 uit eigen
collectie: “onwaarschijnlijk mooi!”

begreep ik die wijnen beter en konden we er
samen over filosoferen en intens van genieten.
Zo dronken we meerdere keren Lafleur 1982
uit Pomerol, waar mijn vader een kist van
twaalf flessen van had. Nog altijd een van de
mooiste wijnen die ik ooit proefde, en de wijn
bleef vele jaren prachtig. Al waren er natuurlijk
wel flesverschillen (‘er bestaan geen grote wijnen, slechts grote flessen’) en was zeker de laatste fles die we samen dronken toch iet-wat
vermoeid aan het raken. Maar dat wisten
vooral wij, omdat we deze bijzondere wijn al
ruim twintig jaar aan het ‘volgen’ waren. Gelukkig zijn er nog veel meer prachtige wijnen
geweest en de meest bijzondere zijn allemaal
opgeslagen in mijn geheugen. De lege flessen
zijn echte trofeeën en worden door mij bewaard. Hieronder ook enkele flessen uit mijn
geboortejaar 1970, die mijn vader speciaal voor
mij had weggelegd. Voor mijn eigen kinderen
heb ik dat natuurlijk ook gedaan, en ze hebben geluk: ze komen uit uitstekende wijnjaren.
Voor als ze 18 en 21 worden, heb ik gekozen
voor extra grote formaten (die bewaren beter)
van heel lekkere, maar niet al te bijzondere
wijn, omdat ik weet dat ze die met vrienden
en vriendinnen gaan drinken en niemand de
grootsheid van de wijn gaat ervaren. Als liefhebber vind ik dat toch zonde. Maar daarnaast
heb ik natuurlijk echte pareltjes voor ze weggelegd, die ik bewaar voor bijzondere momenten;
ze moeten nog even liggen. Heel af en toe komt
er een fles op tafel en roept mijn vrouw: “Is
dit niet een fles van de kinderen?” Dat is dan
natuurlijk per ongeluk. Tegenwoordig houden
de kinderen het zelf ook in de gaten. Ik zie het
als teken dat ze het waarderen en doorhebben
dat er iets bijzonders aan de hand is met die
flessen.
In dit nummer van Vinée Vineuse gaan we
uitgebreid in op het bewaren van wijnen: hoe je
ze het best kan bewaren, hoe je ze serveert, hoe
ze smaken en nog veel meer tips en handige
weetjes om extra van die prachtige wijnen te
genieten!
–Xavier Kat
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BIODYNAMIE IN DE CORBIÈRES

De overtreffende trap
van Beauregard Mirouze
In hun streven naar de meest natuurlijke manier van wijngaardbeheer gaan
Nicolas en Karine Mirouze nu nog een stap verder.
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Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief btw.
Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
IBAN NL56 INGB 0670 8139 58
Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een minimale afname van 24
flessen of een minimum factuurwaarde
van €140,- per zending. Bezorging in
Haarlem en omgeving gaat via onze
eigen bezorgdienst. Leveringen in België
zijn kosteloos bij een minimale afname
van 36 flessen en een minimum factuurwaarde van € 350,- per zending.
Looptijd
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot 19 november 2020.
Okhuysen wijngarantie
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan
wordt deze door ons retour genomen
en krijgt u desgewenst een creditnota
of uw geld terug. Voldoet een wijn om
andere redenen niet aan uw verwachting,
dan nemen wij de ongeopende flessen
van u retour en ontvangt u voor deze
retourflessen van ons een creditnota of uw
geld terug.
Kantoor en magazijn
Küppersweg 19, 2031 EA Haarlem
023 5312240
vineus@okhuysen.nl
Postadres
Postbus 501, 2003 RM Haarlem
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 17.30 uur
Zaterdag: 9.00 – 12.00 uur
Winkel en kelders
Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 – 18.00 uur
Zaterdag: 9.30 – 18.00 uur

Advies nodig?
Bel ons op
023-5312240
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In het ruige gebied bevinden zich verschillende koudwaterbronnen die bepalend zijn voor het koelere microklimaat.

N

icolas en Karine Mirouze, inmiddels de zevende generatie op het
familiedomein, beplantten van de
250 hectare er slechts 25 met wijnstokken. De rest van het domein, die bestaat
uit kreupelhout en loof- en naaldbossen, laten
ze helemaal aan de natuur over. Ook in de
wijngaarden staat de natuurlijke aanpak
centraal: na acht jaar biologisch te hebben
gewerkt, stapten ze in 2018 over op biodynamische wijnbouw. Want: de bodem moet leven!
Het stel produceert zelf compost en maakt
geen gebruik van pesticiden of andere kunstmatige middelen. Van november tot april graast
hun kudde van vijftig schapen in de wijngaarden. In het groeiseizoen worden de wijnstokken zoveel mogelijk met rust gelaten. Het
positieve gevolg van hun aanpak is een uitzonderlijk natuurlijk evenwicht; ziektes komen in
de wijngaard nauwelijks voor.
Bij Beauregard Mirouze weten ze kennis –

Nicolas en Karine zijn beiden landbouwkundig ingenieur – feilloos te koppelen aan pure
ambacht, gedrevenheid en respect voor de
natuurlijke omgeving.
2019 Campana rouge – Corbières
Château Beauregard Mirouze
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €9,50 €10,25
Bij doos van 6: €9,25 per fles

Campana
heeft een
nieuw etiket

Campana, klok in het historische regionale dialect,
verwijst naar een van de geologische lagen van het
Fontfroide Massif. De klok op het etiket heeft sinds
dit oogstjaar plaatsgemaakt voor een afbeelding
van het typerende landschap. De inhoud is van
dezelfde onmiskenbare kwaliteit die we van Nicolas
en Karine kennen. Gemaakt van gelijke delen
syrah en grenache. Aroma’s van Provençaalse
kruiden, donker fruit en garrigue. De smaak is
prachtig in balans met zacht kruidig fruit.

>
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WIJNIG NIEUWS
94 punten
Wine
Advocate

Super score voor
Dominio de Anza

Eenmaal,
andermaal…
We ruimen op!
Twee keer per jaar ruimen wij onze kelders op om
weer ruimte te maken voor nieuwe aanwinsten. Het is
tijd om afstand te doen van onze zogeheten kelderrestanten. Sla uw slag, profiteer van mooie kortingen
en wacht vooral niet te lang want ervaring leert dat
het heel hard kan gaan. Houd eind september
okhuysen.nl/kelderrestanten in de gaten.

Hét talent van Spanje, de jonge
wijnmaker Diego Magaña, weet in
korte tijd de wijnwereld te veroveren. Op aanraden van goede vriend
en wijnlegende Raúl Peréz begon
hij in 2014 een kleinschalig wijndomein in Bierzo. Inmiddels weten
steeds meer liefhebbers zijn wijnen
te vinden en zo ook de internationale pers. In Robert Parker’s Wine
Advocate scoorde oogstjaar 2018
de volgende punten:
Selección de Parcelas – Bierzo – 94 punten
Parcelario I – Bierzo 96 punten
Finca el Rapolao – Bierzo 96+ punten
Diego’s wijnen rijpen prachtig op fles, je vindt
de Selección de Parcelas dan ook terug in
onze special over bewaarwijnen op pag. 27.
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Uitslag kistjeswedstrijd
Groot gehoor werd er gegeven aan de oproep: wat doe jij
eigenlijk met je oude wijnkistjes? Wat ontzettend veel foto’s van leuke, creatieve en mooi vermaakte kistjes kregen
wij de afgelopen maanden toegestuurd! Tussen de vele
inzendingen hebben we van alles voorbij zien komen: van
bijenhotels (1), bijzettafeltje (2), allerhande opbergmo6 Okhuysen Vinée Vineuse

gelijkheden (3), vogelhuisjes (4) tot een tablet/boekenhouder (5). De keuze was zo lastig dat we twee winnaars
kozen, een gedeelde eerste plaats dus! Het bijenhotel
van Jan de Oude en het bijzettafeltje van Dik Hermans
zijn door de kundige jury gekozen als winnaars. De magnum van Champagne Devaux is onderweg: gefeliciteerd!

Op de kaart

WIJNIG NIEUWS

Onze horecaklanten hebben het moeilijk in deze tijd en daarom hebben we in
plaats van één bedrijf in de rubriek Op de kaart, nu een pagina vol met
fantastische adressen die we u van harte kunnen aanbevelen!

Fernando’s, Alkmaar

‘t Lansink, Hengelo

ZIES, Utrecht

Op de kaart bij Fernando’s: o.a. 2000
Rivesaltes Ambré – 17 ans d’âge, Maison
Parcé Frères.

Op de kaart bij ‘t Lansink: o.a. 2018
Sauvignon ‘Annabel’ – Marlborough, Staete
Landt.

Op de kaart bij ZIES: o.a. 2018 Verdejo
Fermentado en Barrica – Rueda, Palacio de
Bornos.

De Bokkedoorns, Overveen

Central Park, Voorburg

Paddle’s, Waddinxveen

Op de kaart bij de Bokkedoorns: o.a. 2016
Bandol rouge, Château de Pibarnon.

Op de kaart bij Central Park: o.a. 2019
La Bergerie des Abeilles – Collioure blanc,
Domaine de La Rectorie.

Op de kaart bij Paddle’s: o.a. 2019 Merlot –
Pays d’Oc, Domaine Terres Noires.

In de historische binnenstad van
Kaasstad Alkmaar heeft Restaurant
Fernando’s een dik verdiende zetel
opgeëist binnen het culinaire segment. Bijna drie jaar na de opening
reiken de ambities verder. Onder
leiding van chef de cuisine Fernando
Jonker kookt het team met lef en
komen de gewaagde smaakcombinaties als een harmonieus schilderij
de keuken uit. Geen à la carte, alles
uit creativiteit. Bijzondere keuzes die
uitstekend worden begeleid door de
wijnen van Maître Mark Zomers.

Elk gerecht op de kaart wordt met
liefde en vakmanschap bereid en vol
aandacht en enthousiasme geserveerd. Restaurant de Bokkedoorns,
in Overveen, bevindt zich midden in
een uniek duingebied met een weids
uitzicht over een duinmeer. De jonge
en dynamische brigades, aangevoerd
door chef-kok Roy Eijkelkamp en
meestergastheer Peter Bruins, staan
voor kennis van zaken, interesse en
teamspirit. In 1978 kregen zij de
eerste Michelinster en in 1991 de
tweede.

Meesterkok Lars van Galen is altijd
op zoek naar het beste. Het mooiste
vlees uit de streek, de meest verse vis,
de smaakvolste groenten. Samen met
zijn team kookt hij met de seizoenen
mee. Juist die bevlogenheid en dat
vakmanschap maken de keuken van
’t Lansink zo geliefd. Voeg daar de
gedreven en deskundige bediening
onder leiding van Tom Isik aan toe,
die de gasten echt in de watten legt,
de intieme sfeer van het monumentale pand, en niets staat een avond
tijdloos genieten meer in de weg.

Central Park Voorburg is een restaurant en boutique hotel gevestigd in
het rijksmonument Vreugd en Rust in
het gelijknamige park. Na een grondige restyling past het restauranthotel in deze tijdsgeest, maar mét behoud van de monumentale details. Er
is gebruik gemaakt van veel natuurlijke kleuren en materialen als marmer, eikenhout, leer en bamboe. Tim
Bood is als chef-kok verantwoordelijk
voor de dagelijkse leiding van de keukenbrigade.

ZIES is een mediterrane wijnbar-bistro en boutique hotel in een monumentaal pand in de binnenstad van
Utrecht. Op een ongedwongen
manier worden hier Zuid-Europese
Gourmet tapas en heerlijke wijnen
uit landen rondom de Middellandse
Zee geserveerd. Chef-kok Leonardo
da Costa en zijn team maken spannende en creatieve gerechtjes die
bereid worden in een authentieke
Spaanse houtskooloven, de Mibrasa.
Hun specialiteit: warme schelpen in
Pernod met dragonsaus.

Paddle’s is een gezellig shared dining
restaurant in Waddinxveen. Het
gastvrije team staat paraat voor een
avond heerlijk tafelen in een ongedwongen sfeer. Op de menukaart
staan vijftien culinaire suggesties
maar je kunt je ook laten verrassen
door de chef! Een greep uit de kaart:
kalfstartaar, krab & pomelo en
Zweedse varkenslende. Naast hun
liefde voor lekker eten hebben ze oog
voor bijzondere wijnen. Een passend
wijnarrangement behoort ook tot de
mogelijkheden.
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PORTRET VAN EEN BEVLOGEN WIJNMAKER: FAMILLE PARCÉ

IN DE WIJN GEDOOPT

Une belle histoire

Je neus volgen

De Famille Parcé bewijst al generaties lang dat er schitterende wijnen worden
gemaakt in de ruige Roussillon. Een verhaal over bloed dat kruipt waar het niet
gaan kan.

D

e liefde voor wijn maken is de
broers Parcé met de paplepel ingegoten. In 1976 belandde vader
Marc per toeval in de wijngaard
van overgrootmoeder Thérèse Reig. Het werk
tussen de wijnstokken beviel hem echter zo
goed, dat hij er nooit meer is weggegaan.
Onder toeziend oog van vader Marc leren de
drie zoons Martin, Augustin en Vincent de fijne
kneepjes van het wijnvak en ontwikkelen een
mogelijk nog grotere drang om goed voor het
erfgoed van hun voorouders te zorgen.
Nadat Domaine de La Rectorie is uitgegroeid tot hét topdomein van de appellations
Banyuls en Collioure ontdekt ‘la famille Parcé’
de bijzondere terroir van het achterland van de
Roussillon.
Dit dunbevolkte gebied met Catalaanse
invloeden in de uitlopers van de Pyreneeën en
nabij de Middellandse Zee oogt ruig, alsof er
niets zou kunnen groeien. De hoge hellingen
met een bodem van leisteen en kleirijke kalksteen blijken echter ideaal voor het verbouwen
van bepaalde druiven. Dankzij een verkoelende

Het ruige terroir van
de Roussillon vraagt om
liefde en karakter
zeewind en een groot verschil tussen dag- en
nachttemperaturen worden die hier prachtig
rijp en ontwikkelen verrassend harmonieuze
zuren.
De bijzondere terroir van dit deel van de
Roussillon geeft de familie Parcé vertrouwen
om een oude cave (ooit gesticht door de tempeliers) te kopen in het gehuchtje Saint-Arnac,
nabij Maury. Met een rijke historie, een grote
verbintenis met de natuur en oog voor duurzaamheid wordt Domaine de La Préceptorie
gestart. De broers Parcé koesteren de oude
wijngaarden – sommige stokken zijn maar
liefst negentig jaar oud – en laten niets aan het
toeval over. Met veel precisie en de van generatie op generatie overgedragen kennis wordt
hier wijn gemaakt. Waarbij zowel in de wijngaard als de kelder de volgende gouden
regel geldt: met bescheiden middelen
vooral deterroir laten spreken. Zonder
poespas en kapsones.
Het resultaat: onweerstaanbaar lekkere en
karaktervolle wijnen die zich bijzonder goed
thuis voelen aan tafel.
8 Okhuysen Vinée Vineuse

A

ls u een baard draagt, Oedipus
drinkt, dol bent op vin nature,
almond milk in uw macchiato doet
en drie keer in de week veganistisch
eet, dan is dit stukje waarschijnlijk niet aan
u besteed. Geeft niks, leg het gerust weg en
spoed u naar uw barbier, u mist er niks aan.
Geen Fear Of Missing Out, de wijn waar ik het
over ga hebben is namelijk zo uncool als loafers
met kwastjes. Bent u daar nog? Mooi, dan zijn
we nu met gelijkgestemden onder elkaar.
Witte bordeaux. Ooit klassiek en vermaard

Marc Parcé, de
onbetwiste voorloper
van de Roussillon,
met drie van zijn
zoons.

2019 Coume Marie blanc – Côtes du
Roussillon, La Préceptorie
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €14,50 €15,60
Bij doos van 6: €13,95 per fles
De percelen zijn te vinden langs de Agly-vallei
tussen Estagel en Saint-Paul-de-Fenouillet
tussen 100 en 200 meter boven zeeniveau.Verrukkelijke assemblage van handgeplukte macabeudruiven (45%), aangevuld met grenache
gris en grenache blanc. De neus is krachtig met
mediterrane kruiden, rijpe perzik en nectarine.
De smaak is geconcentreerd met een zachte
textuur, sappig geel fruit, iets bloemigs en een
hint van witte perzik. De afdronk is lang en
weelderig met een heerlijke mineraliteit.
2018 Coume Marie rouge – Côtes du
Roussillon, La Préceptorie
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €14,50 €15,60
Bij doos van 6: €13,95 per fles
De grenache domineert in deze karaktervolle
wijn en wordt aangevuld met carignan. Na
een handmatige oogst en gisting met minimaal
ingrijpen, vindt de rijping gedurende twaalf
tot vijftien maanden plaats in oude barriques
van 225 liter gedurende. Door de aroma’s
van zoetig zwart fruit en kruiden waan je je
meteen in Zuid-Frankrijk. De smaak is intens,
met prachtig verfijnde tanninen, ietwat aardse
aroma’s, donker bosfruit en nuances van cacao
en kreupelhout, en bezit veel lengte.

Ober, er zit een haar in mijn wijn.

staat het nu te verstoffen in de supermarkt.
De hippe mensch haalt er namelijk zijn neus
voor op. Jammer voor hen; dan drinken wij, de
ouderwetsche liefhebbers, het gewoon lekker
zelf op.
Want is er iets mooier dan een goed glas witte
Graves, Pessac of Entre-Deux-Mers? Ik durf
haast te zeggen van niet, en omdat het niet hip
is, is het tegenwoordig vrij voorradig en betaalbaar. Daarbij kan de wijn dat stof best hebben
– hij wordt er zelfs beter van.
Dat is namelijk een ander voordeel van de
sauvignon-sémillon-combinatie: je kunt hem
laten liggen of dat zoals gezegd door anderen
laten doen. Gerijpt is witte bordeaux namelijk

AAD KUIJPER
is ex-wijnboer
(Mas des Dames)
reclameschrijver
en romancier. In
2018 verscheen
zijn eerste
roman ‘Anno’.

nog lekkerder. Zo zoek ik in een restaurant
altijd naar oude flessen en vind ik daar, omdat
weinig mensen het drinken, vaak de mooiste
jaargangen tegen de toen geldende prijs. Zoals
Cruijff al zei: als iedereen naar rechts kijkt, is
er ruimte op links. Daarmee bedoelde hij dat je
nooit de mode moet volgen, maar je neus.
En die zit bij het wit uit de Bordeaux wel
goed. Drink je hem in zijn jeugd, dan ruik je
citrus en ander wit fruit in het glas en vind je
genoeg serieuzigheid in de mond. Maar gun je
de wijn wat jaren kelderrust, dan weet je niet
wat je proeft. Of eigenlijk wel: noten, karamel
en honing. Geweldig.
Witte bordeaux is een wijn met ruggengraat.
Zo zorgt de sauvignon voor het plezier, waar

Johan Cruijff zei:
“als iedereen naar rechts
kijkt, is er ruimte op links”
de sémillon de serieuze boodschap brengt.
Het is wijn met een verhaal. Geen hip verhaal,
maar een klassieke vertelling over opkomst en
ondergang, kiezels en klei en het gevecht tegen
de elementen. Door de ligging aan zee heeft
Bordeaux namelijk alles om het de druiven
moeilijk te maken en ze zo tot grote prestaties
te dwingen. En dat proef je. Zo dronk ik laatst
een fles Clos des Lunes 2017 en was ik over
the moon. Frisheid, finesse en toch kracht, een
geweldige instapper, maar dan zonder kwastjes:
nauwelijks hout of opsmuk. Bordeaux zoals
bordeaux bedoeld is. De andere flessen laat ik
lekker liggen. Zul je zien dat het tegen die tijd
weer hip is om ze te drinken.
2017 Lune d’Argent – Bordeaux blanc sec
Clos des Lunes
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €16,50 €17,95
Bij doos van 6: €15,95 per fles
Vlak voordat de druiven (70% sémillon en 30%
sauvignon blanc) aangetast worden door botrytis
cinerea is de rijpheid perfect voor het maken van
hoogwaardige droge witte wijn. Een kwart wordt
opgevoed op houten vaten en de rest op kleine roestvrijstalen cuves, met bâtonnage. De neus is kruidig
met vers citrusfruit en kamille. De smaak is geconcentreerd met sinaasappelzeste, rijp geel fruit en een
prachtig frisse zuurgraad die extra lengte geeft.
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EREGALERIJ

Rioja, terug van
nooit weggeweest

A

an de bestaande classificatie die staat voor de
duur van rijping, zoals Crianza, Reserva of Gran
Reserva hechten de vernieuwers niet zoveel
waarde, en ook niet aan de regels van het herkomstgebied. Wel belangrijk zijn techniek en kennis, toegepast op oude tradities. De rijping vindt naast op hout, ook
in betonnen tanks en amfora’s plaats. Er wordt naar oude,
hooggelegen wijngaarden gezocht waar per perceel apart
wordt gevinifieerd, opgevoed en gebotteld. Het resultaat:
gelaagde wijnen vol verfijning en terroir-expressie. Een van
de jonge pioniers is Sandra Bravo. Deze zeer getalenteerde

wijnmaakster werd vorig jaar door Decanter magazine
uitgeroepen tot Best Young Winemaker. In haar oude wijngaarden zijn de rendementen laag, de druiven geconcentreerd en gerijpt tot in perfectie.
Wij presenteren in deze eregalerij twee uitstekende, maar
contrasterende stijlen rioja: een Crianza van het Lagar de
Bornos, die staat voor rijp fruit en duidelijke vanilletonen
van de rijping op het eikenhout. En daarnaast een wijn van
de hand van Sandra Bravo, waarin oude stokken, elegantie
en terroir de hoofdrol spelen.

Het meest prestigieuze wijngebied van Spanje kent inmiddels een variatie aan
stijlen. De ‘moderne’ rioja vol concentratie, rijpheid en hout. De traditionele stijl rioja:
met lichte hand gemaakt, zonder veel extractie en lange houtopvoedingen.
En de wijnen van een jonge groep wijnmakers die gaat voor terroir-expressie.
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Lagar de
Bornos

Sierra de
Toloño

2016 Rioja – Crianza
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €10,10 €10,90 		
Bij doos van 6: €9,70 per fles

2018 Rioja tinto
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €11,95 €12,95
Bij doos van 6: €11,50 per fles

Met dezelfde visie als bij Palacio de
Bornos wordt onder de naam Lagar de
Bornos deze Rioja – Crianza gemaakt.
Een wijn met een duidelijk Spaans karakter. Gemaakt van 100% tempranillo,
waarvan het sap na twaalf maanden
op eikenhouten vaten nog twee jaar op
fles rijpt. Een krachtpatser, met een rijke
smaak vol rijp rood fruit en vanilletonen. Mooi in balans en goed gestructureerd. Lekker bij gegrilde
lamskoteletten van de barbecue!

De oude stokken tempranillo van hooggelegen wijngaarden (650 meter) staan
garant voor deze rioja tinto van niveau.
De kleine percelen worden volledig met
de hand onderhouden. De druiven
worden laat geoogst, dus krijgen alle
tijd om te rijpen. Sandra’s ‘basiscuvée’
is opvallend fris naast ook de krachtige
smaak.Verleidelijke tonen van wilde
kruiden, cacao, bramen en zwarte bessen. Drink hem, zoals ze hier in Rioja
doen, bij verse chorizo. Ongeëvenaard!
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HUISWIJNEN

Onze
Topselectie
Wit
tot tien euro
Bent u op zoek naar bijzondere wijnen die toch
betaalbaar zijn? Zoek dan niet verder. De hele topselectie tot €10,- vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen

Italiaans wit van topniveau
De wijngaarden van Palazzo Maffei
liggen op zo’n 300 tot 450 meter
hoogte, in Veneto, in het noorden van
Italië. De ligging, de kalkhoudende
grond en de zonexpositie zorgen
voor een uitstekend microklimaat dat
elegante wijnen voortbrengt vol rijke
aroma’s. Door de grote verschillen in
dag- en nachttemperatuur hebben de
wijnen een goede structuur, zijn ze
harmonieus en prachtig in balans. De
aandacht gaat bij Maffei al snel uit
naar de Amarones en Valpolicella’s.
Voor deze cuvée is uitgeweken naar
de DOC Soave, in Veneto.
2019 Soave
Palazzo Maffei
Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €6,80 per fles €7,60

Hoog en op een arme, vulkanische
bodem doen de inheemse druiven garganega (85%) en trebbiano di soave het
namelijk het best. Delicate tonen van
gras, amandelbloesem en groene appel.
De smaak is fris met rijp wit fruit en
iets van citrus. Lekker als aperitief, bij
antipasti en pittige gedroogde worst.

fris en
levendig

fris en
levendig

fruitig en
toegankelijk

fruitig en
toegankelijk

Colagón
heeft een
nieuw etiket

>

2019 Côtes de Gascogne blanc
Maison Lalanne
Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €5,60 per fles €6,20

2019 Guilhem Blanc – Pays de
l’Hérault, Moulin de Gassac
Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €6,10 per fles €6,75

2019 Colagón – Rueda
Palacio de Bornos
Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €6,40 per fles €7,10

De assemblage bestaat uit gros manseng,
ugni blanc, colombard en sauvignon
blanc. De druiven werden koel vergist
en de wijn kreeg een opvoeding ‘sur lie’.
Hierdoor wint de wijn naast aan frisheid
ook aan structuur. Lalanne staat voor
exotisch fruit, verfijning en spanning.
Heerlijk doordrinkbaar en daarmee de
ideale borrelwijn, maar ook lekker bij
een salade met gegrilde vis.

De witte variant van het veelvuldig
bekroonde Moulin de Gassac verveelt
nooit; als aperitief of smaakvolle begeleider bij salades of vis. Sauvignon blanc,
clairette en grenache blanc ondergaan
een koude weking en een vergisting op
lage temperatuur zodat de natuurlijke
frisheid van de druiven behouden blijft.
Een uitgesproken wijn met lekker veel
sap, rijp wit en geel fruit.

De aanvoerder uit ons assortiment heeft
sinds de introductie in 1994 een revolutie
in Nederland teweeggebracht. Opeens
was daar verdejo, dé druif die ons nog
altijd weet te beroeren. Met Colagón
voorop. De makers vulden hem aan met
een klein deel viura: die zorgt naast de
goede zuren, groene tonen en exotische
aroma’s van verdejo voor soepele fruitigheid. Prachtig in balans.

vol en rijk

fruitig en
toegankelijk

vol en rijk

Bij doos
van zes
€6,80

Veneto, hét gebied van klinkende namen als Amarone en Ripasso,
maar ook het thuis van deze prachtige Soave.
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2019 Chardonnay – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,20

2019 Inzolia – Terre Siciliane
Molino a Vento
Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €6,60 per fles €7,30

2019 Viognier – Vin de France blanc
Verget au Sud
Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €9,70 per fles €10,75

Een heerlijke chardonnay uit het middeleeuwse Carcassonne in de Languedoc,
waar de bodem rijk is aan kalk. Door de
relatief hoge ligging profiteren de druiven
optimaal van koele nachten en een frisse
bries, die ook overdag voor wat afkoeling
zorgt. De smaak is fris, maar tegelijkertijd vol en rijk met aroma’s van rijp geel
fruit en bloesem. Heerlijk bij gerechten
met gerookte zalm. Al dik twintig jaar
onze favoriete chardonnay!

Inzolia is een van de oudste witte
druivenrassen van Sicilië en wordt ook
gebruikt voor het maken van marsala.
De druif doet het goed op de vulkanische
bodem van het eiland met een mix van
leisteen en zand. Mooi helder van kleur.
Aromatisch en uitbundig met volop wit
fruit, perzik en bloesem. Sappig rijp fruit
in de mond, amandel en een knisperend
frisse bite. De afdronk is mooi droog en
levendig.

Jean-Marie Guffens, beroemd om zijn
Bourgognes, maakt ook een geweldige
viognier. De wijngaarden liggen in
de omgeving van zijn Château des
Tourettes, in de Lubéron, maar worden
door Guffens gepresenteerd als Vin de
France. Heerlijke geur van perzik, rijpe
peer, lychee en iets van honing. In de
smaak lekker sappig en gul, zoetig wit en
geel fruit en iets ziltigs in de opwekkende
afdronk.
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Uniek in de Languedoc

HUISWIJNEN

Onze
Topselectie
Rosé
tot tien euro
Bent u op zoek naar bijzondere wijnen die toch
betaalbaar zijn? Zoek dan niet verder. De hele topselectie tot €10,- vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen

krachtig en
intens

fruitig en
sappig

fruitig en
sappig

Vorig jaar startte de samenwerking voor
dit nieuwe project van Jean-Claude, en
dat bleek meteen een schot in de roos.
Met zijn L’Esprit de la Fontaine wijnen
vond hij zijn weg naar vele wijnliefhebbers. De vriendelijke prijs tegenover de
extreem mooie kwaliteit van de wijn is
uitzonderlijk. Deze rosé is zowel aromatisch als elegant met tonen van bosaardbei, bessen, milde kruiden en veldbloemen. Heerlijk bij bruschetta, pizza of een
rijke salade.

2019 Guilhem Rosé – Pays de
l’Hérault, Moulin de Gassac
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2021
Bij doos van 6: €6,10 per fles €6,75

2019 Syrah rosé – Pays d’Oc
Domaine Terres Noires
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2021
Bij doos van 6: €6,15 per fles €6,80

2019 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos
Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Bij doos van 6: €6,25 per fles €7,00

Deze Zuid-Franse rosé met zijn lichtroze
kleur weet ons al jaren te verleiden!
Guilhem Rosé heeft een eigen karakter:
enerzijds uiterst sappig en fris, maar
met diepgang dankzij de volle smaak en
een hintje van peper.Verder tonen van
viooltjes, framboosjes en bessen, met een
heerlijk frisse en mooi droge afdronk.
Drink hem zo of bij gerechten met een
Provençaals tintje.

Terres Noires dankt zijn naam aan de
vulkanische bodem waarop de wijngaarden zijn aangelegd, vol basalt. De
Middellandse Zee is niet ver weg en er
heerst hier dan ook een typisch mediterraan klimaat met hete zomers en zachte
winters. Deze Syrah rosé heeft veel sap
met tonen van zwarte bessen, frambozen
en kersen. Het kleine pepertje in de afdronk zorgt voor een lekkere bite.

Diep donkerroze van kleur, fruitig
en vol spanning; dat is de rosado van
Palacio de Bornos! Uitgesproken rood
fruit, fris en met een klein pepertje.
De tempranillo- en garnachadruiven
worden in de vroege morgen geplukt en
op lage temperatuur vergist. Hierdoor
blijven ze lekker fris. Een wijn voor alle
seizoenen en heerlijk bij bijvoorbeeld een
authentiek Spaanse tapasplank.

bloemig en
kruidig

bloemig en
kruidig

fruitig en
sappig

bloemig en
kruidig

De zeer ervaren Jean-Claude Zabalia,
volgens ons een van de beste wijnmakers in de Languedoc, is altijd op
zoek naar bijzondere wijngaarden
in deze regio. In 2011 vond hij op
een hooggelegen plek bij het dorpje
Cabrières unieke wijngaarden. Deze
liggen op de hellingen van een uitgedoofde vulkaan waar het type schistbodem vanwege zijn zuurgraad zeer
bijzonder is; uniek in de Languedoc.
2019 Rosé – Languedoc
L’Esprit de la Fontaine
Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €8,65 per fles €9,60

Bij doos
van zes
€8,65

Een glas rosé is de verlenging van je zomer.
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2019 Pêché de Vignes rosé –
Pays d’Oc, Collovray & Terrier
Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Bij doos van 6: €6,30 per fles €7,00

2019 Nerello Mascalese Rosato –
Terre Siciliane, Molino a Vento
Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,40

2019 Zoé rosé – Pays des Côtes
Catalanes, Maison Parcé frères
Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €8,95 per fles €10,10

Een zeer verfijnde rosé, van de makers
van Domaine des Deux Roches uit
de Bourgogne. Ook in het zuiden van
Frankrijk wisten ze hun stempel op de
wijnen te drukken. Rechtstreeks van hun
hooggelegen percelen in de Languedoc
brengen zij een heerlijke, elegante rosé
van cinsault, syrah en grenache blanc.
Fris, sappig rood fruit met tonen van
aardbei en framboos; onweerstaanbaar
lekker!

Na rosé en rosado komt rosato! Deze
van het eiland Sicilië is heerlijk fruitig en
mooi in balans. Tonen van framboos en
aardbei komen langs in deze wijn. Deze
frisse Rosato is gemaakt van de inheemse druif van het eiland: nerello mascalese.
Waar de rode wijn van deze druif complexiteit en diepgang biedt, is de rosato
juist heel soepel en toegankelijk. Heerlijk
als aperitief, bij wat anti-pasti of gerijpte
kazen.

Drie van de maar liefst negen kinderen
van Marc en Jocelyne Parcé zijn
werkzaam bij Maison Parcé Frères.
De broers Vincent, Augustin en Martin
werken hier met lokale boeren samen,
waarbij druiven worden geselecteerd voor
wijnen met een perfecte prijs-kwaliteitverhouding. Zoals deze Zoé rosé die zowel zwoel, fruitig en fris is met fruitaroma’s als framboos, wilde aardbei en een
hint citrus.
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HUISWIJNEN

Onze
Topselectie
Rood
tot tien euro
Bent u op zoek naar bijzondere wijnen die toch
betaalbaar zijn? Zoek dan niet verder. De hele topselectie tot €10,- vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen

Drie keer verkozen tot wijn
van het jaar
Het prachtige middeleeuwse dorpje
Saint-Guilhem-le-Désert ligt ingeklemd in een ongerepte bergkloof
in het departement l’Hérault. In de
abdij van Gallone, zijn de relikwieën
van de heilige Guilhem ondergebracht. Het is daarom geen toeval dat
de familie Guibert van het befaamde
domein Mas de Daumas Gassac de
naam Guilhem toebedacht aan een
serie verrukkelijke, prijswinnende wijnen met aan kop de Guilhem rouge.

sappig en
fruitig

zwoel en
kruidig

zwoel en
kruidig

2018 Guilhem Rouge – Pays de
l’Hérault, Moulin de Gassac
Op dronk: tussen nu en zomer 2022
Bij doos van 6: €6,10 per fles €6,75

2018 Orot – Toro
Bodegas Toresanas
Op dronk: tussen nu en zomer 2022
Bij doos van 12: €6,25 per fles €6,90

2019 Nerello Mascalese – Terre
Siciliane, Molino a Vento
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,40

2019 Corvina Garda
Palazzo Maffei
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,95 per fles €7,70

Een typisch mediterrane assemblage van
syrah (40%) en gelijke delen carignan
en grenache noir. Deze rode Guilhem
ruikt naar garrigue, specerijen en cassis.
In de smaak boordevol sap; je proeft het
heerlijke rijpe fruit van bessen en kersen.
De afdronk ten slotte is levendig met
zachte tanninen. Een wijn die liefhebbers
blijft verbazen vanwege zijn voorbeeldige
prijs-kwaliteitverhouding.

De wijngaarden van Bodegas Toresanas
zijn hooggelegen en hebben een kalkhoudende kleigrond. Ideaal voor het verbouwen van tempranillo. Met een knipoog
naar het herkomstgebied kreeg deze
Spaanse verleider de naam Orot, spiegelbeeld van Toro. In de neus aroma’s van
rood fruit en kruiden. De smaak is sappig met verleidelijke aroma’s van levendig bosfruit en iets bloemigs. De afdronk
is zacht en elegant.

De druif nerello mascalese vindt zijn oorsprong op de oostflank van de Etna dicht
bij het dorpje Mascali. Na de vergisting
volgt een korte opvoeding, die deels op
inoxtanks en deels op Franse barriques
geschiedt. De houtlagering zorgt voor
extra complexiteit.We ruiken bessen,
laurier en kers. In de mond sappig rood
en zwart fruit, zoethout en iets aards. De
lange afdronk biedt elegante tanninen,
souplesse en een pepertje.

Palazzo Maffei is een domein uit de
schilderachtige Venetostreek. De corvinawijngaarden zijn aangeplant in het
hoger gelegen ‘Caprino Veronese’, ten
noordoosten van Bardolino. Door een
korte opvoeding op roestvrijstalen tanks
voert het sappige fruit de boventoon.
Intens parfum, rood en zwart fruit als
kersen en bosbessen. De smaak is elegant
en levendig met een goede structuur, fijne
kruiden en een zuivere afdronk.

soepel
en rond

sappig en
fruitig

zwoel en
kruidig

soepel
en rond
Okhuysen
Proefpanel
favoriet

Bij doos
van zes
€6,10

Door de hoge ligging van de wijngaarden zijn de wijnen van Moulin de Gassac
opvallend fris en elegant.
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2018 Forgotten Vineyards Shiraz
Kruger Family Wines
Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €7,90 per fles €8,95

2017 Relatione Dolcetto – Dogliani
Azienda Agricola Gillardi
Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €9,25 per fles €10,50

2017 Bordeaux Supérieur
Château Lescalle
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €9,50 per fles €10,70

Deze ‘vergeten wijngaard’ uit Stellenbosch is aangeplant met shiraz, die
trekjes heeft van een Europese ‘syrah’.
De bodem bestaat voornamelijk uit verweerd graniet. Johan Kruger koos tijdens
de alcoholische gisting voor een zachte
extractie op inoxtank. Hierna ging de
wijn over op Franse eikenhouten vaten,
waar hij een jaar verbleef. Een wijn vol
specerijen, zwarte peper, bessig fruit,
soepele taninnen en elegante zuren.

In het dorpje Farigliano, nabij de
fameuze barolowijngaarden, vinden
we de minder bekende, maar zeker ook
indrukwekkende wijngaarden van de
DOCG Dogliani. De dolcettodruiven
zijn afkomstig van stokken van meer
dan vijftig jaar oud en weken en vergisten op vrij lage temperatuur. Een heerlijk
glas vol met zwarte vruchtjes en viooltjes.
Aangename kruidentonen, lekker veel
sap en in de afdronk mooie zuren.

Dit is zoveel wijn voor je geld! Omdat
de wijngaarden zich net buiten de
appellationgrens van de Haut-Médoc
bevinden, tegen Margaux aan, heeft
Lescalle ‘slechts’ het predicaat ‘Bordeaux
Supérieur’. Het niveau is echter veel hoger dan de herkomst zou doen verwachten. De neus biedt rijp rood fruit, laurier,
cacao en specerijen. De tanninen zijn
fijn en mooi rond, gevolgd door een
secondelange afdronk.
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De magie van
bewaarwijnen
Geduld loont. Over de kunst van het bewaren,
serveren en drinken van oudere wijn.

M

isschien is wel een van de
meest bijzondere en leuke
momenten voor een wijnliefhebber: het starten van
zijn of haar eigen wijnverzameling. Het begint klein met een paar flessen
om weg te leggen en na een paar jaar begint de
voorraad zich al aardig uit de breiden. Af en
toe trek je een fles open om te zien hoe een
wijn zich ontwikkelt. En dan opeens komt
daar de beloning. Een moment van magie.
De wijn opent zich in je glas zoals je hem nog
nooit hebt geproefd. Iedere keer als je er aan
ruikt, ontdek je wat nieuws, geuren en smaken
versmelten met elkaar, alles perfect in balans.
Wijn zoals je hem altijd zou willen drinken.
Dit is het geheim van de bewaarwijn. Maar is
dat een toevalstreffer of laat iedere wijn zich
vooraf voorspellen? Wordt iedere wijn beter als
je hem bewaart of kan dat bijvoorbeeld alleen
met specifieke rode wijnen? Hoe hoort een
oude wijn te smaken en hoe weet ik of hij niet
té oud is? En hoe bouw je eigenlijk een goede
kelder op? Aan welke fysieke kwaliteiten moet
de kelder voldoen om er wijn in te kunnen
bewaren? En zijn er nog andere dingen waar je
op moet letten? Op de volgende pagina’s vindt

Tekst: Xavier Kat

Het drinken van een
mooi, gerijpte oude wijn
is een onvergetelijke
ervaring die je iedereen
zou toewensen
u de antwoorden op deze en andere vragen.
Natuurlijk doen we u ook een aanbod van
enkele interessante bewaarwijnen en wijnen die
nu al mooi op dronk beginnen te komen, voor
als het wachten u te lang zou duren.

Variatie in oogstjaren
In dit verhaal 45 bewaarwijnen
uit ons assortiment
6 Bordeauxs om te bewaren
6 Bourgognes om te bewaren
9 wijnen die verrassend goed bewaren
9 wijnen die je niet hoeft, maar mag bewaren
15 wijnen die je moet bewaren
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Valkuil één voor iedereen die start met het verzamelen van wijn is dat er té enthousiast wordt
begonnen. Dat er direct in het eerste jaar te
veel van eenzelfde type wijn ook nog eens uit
hetzelfde oogstjaar wordt gekocht. Deze wijnen
zullen min of meer tegelijkertijd op dronk
beginnen te komen en ook min of meer op
hetzelfde moment over hun hoogtepunt heen
zijn. U wordt dan gedwongen om in een korte
periode telkens eenzelfde type wijn te drinken.
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GROTE
BEWAARJAREN
Bordeaux linker
oever (St. Estèphe,
Pauillac, St. Julien,
Margaux, PessacLéognan) / ROOD
2016, 2015, 2010,
2009, 2005, 2000,
1996, 1990, 1989,
1982, 1961, 1959,
1953, 1949, 1945

Dat is jammer, want u zult veel liever variëren
in wat u drinkt. Ook als u nu bijvoorbeeld
een sterke voorkeur heeft voor Bordeaux of
Bourgogne, is de kans groot dat u het over een
aantal jaar leuk en lekker vindt om ook Rhônewijnen, Italianen en Spanjaarden te drinken.
Of u ontdekt het enorme potentieel van de
Loire. Voldoende variatie is daarom een eerste
goede tip. Let daarbij ook goed op dat niet alle
wijnen in hetzelfde rijpingsvenster zitten.

Je bewaart om te drinken niet om te bewaren

BEWAARWIJNEN

Bij het opbouwen van een kelder moet u ook
goed in de gaten houden hoeveel flessen u
per jaar ongeveer drinkt. Een deel van deze
consumptie zal bovendien bestaan uit flessen
die uw kelder nooit halen, omdat u ze koopt
om direct te drinken. Maar in uw kelder zullen
ook flessen liggen die niet het eeuwige leven
hebben. En het is zonde om erachter te komen
dat de helft van de wijnen in uw kelder eigenlijk inmiddels te oud geworden is. Een goede

registratie van wat er in uw kelder ligt is daarom van groot belang. Hierin houdt u bij welke
wijnen u heeft aangekocht, maar ook welke
flessen u heeft geconsumeerd. Dit kan in een
schriftje, al is een Excel-sheet waarschijnlijk
handiger. Ook bestaan er hele goede softwareprogramma’s voor, waarvan Cellar Tracker
mijn favoriet is. Hier vind je namelijk ook meer
dan drie miljoen (!) proefnotities, geschreven
door leden, handig op datum, zodat je hier ook
goed kunt volgen hoe jouw wijnen zich ontwikkelen. Al is het natuurlijk het leukst om zelf de
ontwikkeling van een wijn te volgen. Een andere tip bij het opbouwen van een kelder is dan
ook om altijd een doos of kist van zes flessen
te kopen, zodat je na een aantal jaar een eerste
fles opentrekt om te beoordelen hoe de wijn
zich ontwikkelt en je je een eerste idee kunt
vormen over het bewaarpotentieel. Afhankelijk
van je bevindingen open je na een bepaalde tijd
een volgende fles. Wees echter voorzichtig met
te snelle conclusies; er kunnen verschillen in

Bordeauxs om te bewaren

kwaliteit zijn tussen flessen en er zijn ook regelmatig wijnen die in een lastige drinkfase zitten,
waar ze een aantal maanden (soms zelfs jaren)
later weer uit kunnen zijn. Soms zitten deze
wijnen ‘op slot’ en geven ze niets, maar soms
kunnen ze zelfs oxidatief zijn. De conclusie is
dan snel getrokken dat de wijn te oud is, maar
er zijn tal van voorbeelden van wijnen die zich
daarna weer herstellen. De resterende flessen
in uw kelder moet u dus nooit te snel weggooien. Ook niet omdat er gewoonweg flesverschillen kunnen zijn, doordat er tijdens de
botteling iets is gebeurd of omdat er iets met
de kurk zelf aan de hand was, bijvoorbeeld dat
deze te veel zuurstof doorliet.
Sommige wijnen hebben overigens een heel
groot drinkvenster. Die worden na een paar
jaar rijping al interessant om te drinken, maar
kunnen daarnaast heel oud worden. Wellicht
zijn ze op een gegeven moment wel iets over
hun hoogtepunt heen, maar blijven ze ook
daarna jaren goed drinkbaar. Een (bewaar)
wijn die daarentegen de kwaliteit nooit in zich
had, zal ook met het ouder worden niet beter
worden. Goedkoop is in dat geval vaak duurkoop; flessen uit zwakke oogstjaren of van net
de verkeerde akker of een mindere cuvée. Bij

Zelfs met een paar jaar
flesrijping wint een wijn al
aan complexiteit
de aankoop zijn deze flessen wellicht gunstiger
in prijs, maar het echte plezier zullen ze u niet
bieden. Al kunnen we door wijnen van de grote
terroirs ook in de kleine jaren prettig verrast
worden, zoals mij laatst zelf overkwam toen
er een Château Palmer 1993 op tafel stond.
Op voorhand verwachtte ik niet heel veel van
deze fles, uit een toch wat zwakker jaar en dan
ook al zevenentwintig jaar oud! Maar deze fles

bleek in topconditie: de wijn was wellicht wat
lichter van structuur, maar superelegant en
bood volop nuance en diepgang.

De ideale manier om wijn te bewaren
Om de wijn de kans te geven zich zo goed
mogelijk te ontwikkelen, is het belangrijk om
de flessen onder zo ideaal mogelijke omstandigheden te bewaren. Direct voeg ik hier aan

Drie waarheden over het
bewaren van wijn
1. Hoe ouder hoe beter?
Dat is zeker niet zo. Liever drink ik zelfs een wijn te jong dan te oud.
Een goed idee is dan ook om van een wijn meerdere flessen te
kopen en deze wijn in zijn ontwikkeling te volgen. Zo ontdek je
steeds iets nieuws.
2. Depot?
Bij het ouderen van een wijn ontstaat er depot doordat tanninen
en anthocyanen (pigment) samenklonteren en neerslaan. Depot
is niet ongezond, maar het beïnvloedt wel de smaak en kan een
drogend effect hebben. Probeer daarom de wijn uit te schenken
zonder depot. Zet hiertoe de fles tijdig (zeker 24 uur) rechtop, zodat het depot naar de bodem kan zakken. Bij het openmaken en
uitschenken de fles minimaal bewegen. Het best is om hem in
een keer rustig te decanteren en te stoppen met schenken zodra
het depot komt. Houd de fles in een liggende positie bij het uitschenken in glazen.
3. Decanteren?
Er is verschil tussen decanteren en karafferen. Dat laatste doe
je om een jonge wijn zuurstof te geven (in een ruime karaf). Het
eerste doe je om de oude wijn van zijn depot te scheiden (in een
slanke karaf). Hoe ouder de wijn, hoe gevoeliger voor zuurstof. Een
gerijpte maar nog levendige, krachtige wijn, zal naast het scheiden van het depot gebaat zijn bij wat lucht. Na het decanteren
zal hij wellicht iets terugvallen, om zich daarna te herstellen en
uiteindelijk te verbeteren. Een 25 jaar oude Mouton Rothschild (uit
een topjaar) moesten wij van de maker een uur voor drinken al
decanteren en was toen prachtig!

Bordeauxs om te bewaren

2012 Côtes de Bordeaux Cadillac
Château Clos Chaumont
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €18,25 €21,35

2016 Montagne Saint-Emilion
Vieux Chateau Saint André
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2027
Nu per fles: €20,95 €23,95

2016 Château Chantalouette – Pomerol
(2e wijn), Château de Sales
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030
Nu per fles: €27,50 €31,70

De geweldige terroir van Clos Chaumont bewijst
hoe goed, gestructureerd en complex wijnen kunnen zijn uit de Côtes de Bordeaux Cadillac. De
aroma’s van deze wijn zitten al in hun tweede
fase; naast rijp rood en zwart fruit, wat herfstblad en leertonen, iets van pruimen, specerijen
en cacao. De smaak is prachtig, nog altijd levendig, maar heeft wat van zijn kracht ingeleverd,
met mooie fruittonen en elegante tanninen.

De familie Berrouet o.a. bekend van Petrus,
maar ook van deze zeer mooie Montagne SaintEmilion. Neil Martin voor the Wine Advocate:
“If you cannot afford Petrus and still need a bit
of Berrouet in your wine, then this is a perfect
place to start.” 2016 is een groots Bordeauxjaar en deze wijn komt nu pas net een beetje op
dronk. Het best is om hem door te karafferen nog
wat extra lucht te geven.

Met ruim 47 hectare wijngaard is Château de
Sales het grootste wijndomein van Pomerol. Een
merlot gedomineerde assemblage (72%), aangevuld
met cabernet franc (17%) en cabernet-sauvignon
(11%). Het hout is mooi geïntegreerd en geeft een
subtiele toets van vanille. De wijn zit nog in zijn
primaire fase, met volop jonge fruitaroma’s en
specerijen, maar is nu al mooi te drinken door zijn
ronde tanninestructuur en frisse afdronk.
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2017 Saint-Estèphe
Château Haut-Marbuzet
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2035
Nu per fles: €48,90 €56,50

Haut-Marbuzet wordt geroemd om zijn gulle,
sensuele wijnen die vaak jong gedronken worden. Uit onze jarenlange samenwerking die
terug gaat tot de jaren zeventig, kennen wij als
geen ander het uitstekende bewaarpotentieel van
de wijnen, ook in een lichter fruitjaar als 2017.
Nu nog jong, met een dominant zwartfruit en
tonen van toast en cacao.
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Hoe ontkurk ik een wijn met een oude kurk?
Oude kurken kunnen heel snel
breken, of zelfs verpulveren, waarbij
er kleine stukjes en gruis in de wijn
vallen. Daarom een paar tips:
1. Concentreer je bij het openmaken
en blijf niet gezellig doorkletsen.
2. Trek de kurk er zo recht mogelijk uit
en kijk daarom uit met het gebruiken

van de hefboom, die de kurk vaak
wat scheef trekt.
3. Gebruik een kurkentrekker met een
lange spiraal (5 slagen)
4. Of gebruik de speciale splitopener,
ook wel butler’s thief of ah-so genoemd, met twee scherpe metalen
pennen die je zorgvuldig tussen kurk
en fles steekt. Omdat je in sommige

toe, dat we vooral niet moeten doorslaan.
Ik heb prachtige wijnen geproefd die onder
slechte omstandigheden waren bewaard en een
wijn gaat ook niet direct kapot als hij even te
warm heeft gelegen. Het is wel zo dat een wijn
die in zijn jeugd slecht is behandeld, op leeftijd
een grotere afwijking van de ideale ontwikkeling zal laten zien. Wat zijn dan precies de
ideale omstandigheden om een wijn onder te
bewaren en waar moet je op letten?
1. Een fles gebotteld met een natuurkurk moet
altijd liggend worden bewaard. Oxidatie is vijand nummer één van iedere wijn. Een wijnfles
moet daarom goed afgesloten zijn. Dit zorgt
er namelijk voor dat er geen zuurstof de fles in
komt. Historisch gezien is de kurk een ideale
stop gebleken vanwege zijn natuurlijke elasticiteit, waardoor hij zich uitzet tegen de wanden
van de hals van de fles. Voorwaarde is echter
wel dat de kurk vochtig blijft, anders droogt
hij uit en verliest hij zijn elasticiteit en kan er

gevallen de kurk hierbij in de fles kunt
duwen, bestaat er ook de ‘durand’,
een combinatie van split en spiraal
en daarmee ideaal voor het openen
van echt oude flessen.
5. Mocht de kurk alsnog verpulveren
en in de wijn terechtkomen, dan kan
je de wijn door een schoon (reuk- en
smaakloos) zeefje gieten.

GROTE
BEWAARJAREN
Bordeaux rechter
oever (St. Emilion,
Pomerol) / ROOD
2016, 2015, 2010,
2009, 2005, 2000,
1998, 1990, 1989,
1982, 1964, 1950,
1947, 1945
Barsac / Sauternes
2015, 2011, 2009,
2007, 2005, 2001,
1990, 1988, 1986,
1967, 1959, 1949,
1945, 1937

zuurstof tussen kurk en flessenhals de fles in.
Dit is dan ook de reden dat flessen met een
kurk liggend bewaard moeten worden. Is een
fles gebotteld met een schroefdop of een glazen
dop, dan hoeft dit niet. Het verhaal dat de wijn

De perfecte kurk laat
geen lucht door; de wijn
kan dus niet door de kurk
heen ‘ademen’
BEWAARWIJNEN

door de kurk heen kan ademen, is onzin; de
perfecte kurk, is de perfecte stop en laat geen
lucht door. Dat lang niet iedere kurk perfect is,
zorgt er voor dat er toch vaak minimaal contact
is tussen de wijn en lucht. Hoe meer contact,
hoe meer ontwikkeling. Dit is ook de grootste
reden van flesverschillen.
2. Wijn bewaar je het best tussen 10 en 12°C.
In ieder geval nooit onder de -4°, de tempe-
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2016 Haut-Médoc
Château Sociando-Mallet
Op dronk: tussen 2023 en 2045
Nu per fles: €53,50 €60,50

Sociando-Mallet ligt noordelijk van SaintEstèphe en werd in 1855 niet geklasseerd als cru
classé, toch is dit een topterroir in de Médoc en
de wijnen bewijzen dit ook jaarlijks. 2016 is hier
groots; complex, geconcentreerd en krachtige tanninen. Deze wijn nu al openen, zou zonde zijn;
hij laat nu nog niet zien waar hij toe in staat is.
Over een paar jaar voorzichtig gaan drinken,
een klassieker!
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ratuur waarop wijn bevriest, en niet boven de
30°C, waarboven de vluchtige bestanddelen
in de wijn gaan ‘koken’ en de wijn blijvende
schade oploopt. Grofweg is het goed om aan te
houden dat een kelder in de winter niet onder
de 5°C (daaronder kunnen zich kristallen
vormen, die leiden tot extra bezinksel) en in de
zomer niet boven de 20°C. Als de kelder echter
een korte periode net boven de 20°C komt,
hoeft u niet bang te zijn dat de wijnen direct
kapot gaan. Dat is niet zo. Feit is dat hoe koeler
je de wijn bewaart hoe langzamer deze zich
ontwikkelt. En omgekeerd: hoe warmer, hoe
sneller de ontwikkeling gaat.
3. Los van de temperatuur zelf, is het van
belang dat de schommelingen niet te hevig zijn.
Wanneer dit wel gebeurt, zet de wijn te snel uit,
of krimpt juist in, waardoor er zuurstof langs

2016 Margaux – 5me Grand Cru Classé
Château du Tertre
Op dronk: tussen 2023 (uit karaf) en 2040+
Nu per fles: €58,95 €67,00

Du Tertre, meer westelijk gelegen in de appellation,
behoort tot de meer elegante wijnen van Margaux. Maar in het topjaar 2016, een jaar met
veel van alles – tanninen, zuren, rijpheid – zal
ook voor deze wijn wat geduld nodig zijn. Maar
dit geduld wordt dan ook zeker beloond; de combinatie van een complex, rijp fruit, fluwelige tanninen en prachtige zuren, staat hiervoor garant!

Dé bewaarwijnen
onder de bewaarwijnen: Château
d’Yquem en
Château Cheval
Blanc. Zeer schaars
én daarom
kostbaar.

de kurk de fles in kan komen.
4. Waar wijn ook niet van houdt, is licht. Met
name UV-straling kan de smaakontwikkeling
negatief beïnvloeden. Zonlicht is daarmee
schadelijker dan het licht van een lamp, al
zullen de etiketten daar wel door verkleuren.
De reden dat wijn vaak in een donkergroene
of bruine fles zit, is om de UV-stralen buiten te
houden. Blanke champagneflessen zijn om die
reden vaak in zonwerend cellofaan gewikkeld.
5. Regelmatig horen we ook dat wijn trillingvrij
bewaard moet worden, al is hier niet echt een
wetenschappelijke verklaring voor. Trilling kan
er wel voor zorgen dat een eventueel gevormd
depot (bezinksel) zich door de wijn gaat verspreiden, wat bij het uitschenken vervelend is.
6. Zorg dat de wijn niet bewaard wordt op een
plek met een sterke geur, dit beïnvloedt de
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2017 Mâcon-Pierreclos ‘En Crazy’
Domaine Guffens-Heynen
Op dronk: tussen 2021 en 2026
Nu per fles: €27,25 €30,25

De wijnen van dit domein zijn ronduit zonde
om te jong te drinken. Natuurlijk kan dit wel,
zoals bij vele witte bourgognes, maar u gaat
dan voorbij aan de potentie van de wijnen van
Guffens-Heynen. Juist met de nodige jaren
rijping komt de grote complexiteit naar boven,
met een prachtige mineraliteit en zuurgraad, die
ondanks het contrast, prachtig in balans zijn
met het zoete fruit en de brioche-tonen.

2016 Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre
Domaine Samuel Billaud
Op dronk: tussen nu en 2030+
Nu per fles: €38,25 €42,50

Samuel Billaud, een bejubeld wijnmaker, verstaat als geen ander om de stenige mineraliteit
van Chablis te combineren met een gulle, bijna
exotische rijpheid. Op een mooie wijngaard als
deze Montée de Tonnerre, gaat dit gepaard met
een grootse concentratie en complexiteit, die ook
in dit geval smeekt om enkele jaren (liefst minimaal tien!) van flesrijping.
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GROTE
BEWAARJAREN
Grote Bourgogne
bewaarjaren Côte
de Nuits / ROOD
2016, 2015, 2012,
2010, 2009, 2005,
2002, 1990
Grote Bourgogne
bewaarjaren Côte
de Beaune / ROOD
2018, 2015, 2010,
2009, 2005, 1999,
1990
Grote Bourgogne
bewaarjaren / WIT
2017, 2015, 2014,
2010, 2008, 1995,
1992

smaak van de wijn. Denk hierbij aan verfpotten
die in de kelder staan.
7. Als laatste moet een kelder voldoende
vochtig zijn. Als deze te droog is, droogt de
kurk aan de bovenkant uit en is er eerder kans
dat de fles gaat lekken en de wijn in contact
met zuurstof komt. Idealiter is een vochtigheid
van 70%, maar ook hier is – net als bij de temperatuur – een flinke marge aan te houden van
tussen de 50 en 80%. Te vochtig zorgt ervoor
dat de etiketten verpieteren, waarmee de potentiele waarde van de flessen afneemt.

De bouwstenen bepalen de bewaarpotentie

BEWAARWIJNEN

Laten we nu eens kijken welke wijnen we kunnen, of zelfs moeten bewaren en wat er met de
wijnen gebeurt als we dit doen.
Zo’n 90 tot 95% van de wijnen die momenteel op de markt worden gebracht, zijn bedoeld
om snel, in hun jeugd te drinken. In deze
wijnen zijn de primaire aroma’s van belang.
Het gaat hier om de aroma’s van de druif, de
weking en de vinificatie. Deze zijn vooral fruit
en bloemen gedomineerd. Wanneer we deze
wijnen langer wegleggen, gaan ze er in kwaliteit
op achteruit. Zij ontwikkelen geen interessante

secundaire en tertiaire aroma’s, waar we bij de
bewaarwijnen juist naar op zoek zijn.
Bewaarwijnen zijn in hun jeugd meestal juist
minder aangenaam om te drinken: vaak stug en
hard en hoger in het zuur. Toch bezitten zij het
vermogen om uit te groeien tot iets spectaculairs. Om dit op voorhand te kunnen weten is
kennis over de achtergrond van de wijn nodig.

Toch is het bewaren
van wijn voor iederen
weggelegd
Waar komt hij vandaan? Welk herkomstgebied?
Welke akker? Wie is de producent en hoe is de
wijn gemaakt? Maar daarnaast kunnen we het
ook proeven, door naar de structuur van de
wijn te kijken. Deze wordt gevormd door de
bouwstenen van de wijn, zoals zuren, polyfenolen (tanninen), (rest-)suiker en alcohol.
De mate waarin deze aanwezig zijn bepaalt de
houdbaarheid van de wijn. Daarbij zoeken we
ook naar de juiste balans tussen deze bouwstenen en het fruit, want dat bepaalt weer de
kwaliteit van de wijn. Zuren zijn een belang-
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rijke bouwsteen in iedere wijn en er moet voldoende van aanwezig zijn, omdat ze in de loop
der jaren afbouwen. Polyfenolen stabiliseren
o.a. de kleur en smaakcomponenten in de wijn.
Ze komen tijdens de weking in het sap vanuit
de pitjes en de schilletjes (en vanuit het houten
vat). Een wijn die ouder wordt, verliest zijn
kleur (van diep rood naar roestig oranjerood).
Dit komt omdat de tanninen na verloop van
tijd samenklonteren met de anthocyanen (pigment) en neerslaan als bezinksel (depot). Ook
de tanninen nemen dus met de jaren af. Suiker
is ook een natuurlijke bewaarstof en speelt een
belangrijke rol in het bewaarpotentieel van
zoete wijnen als port en sauternes. Alcohol is
niet in alle gevallen een bouwsteen die het
bewaarpotentieel vergroot, omdat alcohol
vluchtig is. Maar wel als het in een hogere dosis (boven de 15% vol.) en in combinatie met
suiker aanwezig is, zoals in aangesterkte wijnen
(wederom port).
Bij het bewaren van witte wijnen ligt het
overigens net iets anders, omdat ze minder tot
geen tanninen (polyfenolen) bevatten. Al krijgen ze die wel in bepaalde mate van het houten
vat, mits ze daarin zijn vergist en/of opgevoed.
Bij het bewaren van witte wijn spelen daarnaast
zuurgraad en suiker ook weer een belangrijke
rol. Ook witte wijnen veranderen van kleur;
door een proces van oxidatie worden ze met de
jaren donkerder, soms oranje of bruin.

BEWAARTIP

Koop een doos
of kist van zes
flessen. Zo kun je
na een aantal
jaar de eerste fles
opentrekken om
te beoordelen
hoe de wijn zich
ontwikkelt, maar
ook de jaren erna
op de voet blijven
volgen.

complexere geuren en smaken. Naast dat de
kleur van de wijn verandert en er depot wordt
gevormd, bouwen zuren en tanninen af, wordt
de wijn zachter en complexer. Het primaire
fruit verandert na een aantal jaar in een breder
geur- en smaakpalet, met meer gekonfijte
tonen. Soms komen ook aardse aroma’s en
truffel, herfstblad, kreupelhout, champignons
en leertonen naar boven. De wijn wint ook aan
lengte. Als de wijn te oud wordt, zal het fruit
steeds meer verdwijnen en zullen de zuren
gaan domineren.

Het genot van een groot formaat
Naast dat temperatuur en licht invloed hebben op de rijping van de wijn, heeft de grootte
van een fles dat ook. Dit hangt samen met de
hoeveelheid aanwezige zuurstof in de wijn ten
opzichte van de hoeveelheid wijn. Over het
algemeen kunnen we stellen: hoe groter de
fles, hoe langzamer de wijn zich ontwikkelt. En
hoe langzamer hij zich ontwikkelt, hoe groter
de complexiteit en harmonie in de wijn. Oude
wijnen geschonken uit magnum of groter, laten
dan ook vaak prachtige resultaten zien!

Hoe smaken wijnen die ouder worden?
Hoewel sommige mensen bewaarwijnen
graag jong drinken, omdat ze houden van
het primaire fruit, de stevige tanninen en de
aanwezige zuren, zijn deze wijnen bedoeld om
na enkele jaren flesrijping te drinken. Alhoewel
men niet 100% weet wat er allemaal chemisch
in de wijn gebeurt, is wel bekend dat er reacties
plaatsvinden tussen de polyfenolen en zuurstof
en alcohol en zuurstof, waarbij zogenaamde
esters ontstaan. Hierdoor ontstaan er nieuwe,
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2016 Santenay 1er Cru Clos Rousseau
Maison Camille Giroud
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €38,95 €43,50

2017 Savigny-Champ-Chevrey 1er Cru
(Monopole), Domaine Tollot-Beaut
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €43,50 €48,50

2015 Nuits-Saint-Georges
Domaine David Duband
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2026
Nu per fles: €47,95 €53,25

2017 Chassagne-Montrachet blanc
Domaine Philippe Colin
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €48,90 €54,50

Hoewel Santenay veel wijnen voortbrengt die
zich in hun jeugd heerlijk laten drinken, loont
het om deze premier cru wat tijd te gunnen. De
Clos ligt op het zuidoosten en heeft een bodem
van kalkrijke klei. De wijnstokken zijn maar
liefst zeventig jaar oud en geven prachtige kleine, geconcentreerde druiven. Een mooie bloemige expressie en gelaagde fruittonnen, die met
wat rijping een prachtige complexe wijn geven.

Vanwege het meer elegante karakter van pinot
noir, drinken veel rode bourgognes jong al erg
lekker. Maar de grotere terroirs onderscheiden
zich pas in kwaliteit na de nodige jaren van flesrijping, zoals deze superelegante Savigny van de
familie Tollot die zich de komende jaren prachtig
zal ontwikkelen. Florale tonen, expressief sappig
donker fruit, fluwelen tanninen, fijne zuren en
een mooie kruidigheid.

David Duband is steeds meer afgestapt van
concentratie, maar zoekt naar balans, elegantie
en een maximale expressie van het terroir in zijn
wijnen. Ondanks dat deze nu minder krachtig
overkomen, hebben ze niets aan bewaarpotentieel
geleverd. Deze wijnen – en zeker de intense
Nuits-Saint-Georges – bewaren fantastisch en
zitten vol nuances en gelaagdheid, waardoor er
bij iedere slok iets valt te ontdekken.

Vermaard is deze Chassagne ‘Village’ van
Colin, die jaarlijks uitblinkt door zijn perfecte
balans tussen rijpheid, elegantie en complexiteit.
Gemaakt van vijftien percelen en opgevoed op
eikenhouten vaten, wat op geen enkele wijze deze
wijn domineert. Een wijn die jong al zo lekker
is, dat je hem bijna niet weg wilt leggen. Toch is
het advies om zo nu en dan van een fles met wat
meer rijping te genieten.
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9 wijnen
die verrassend
goed bewaren
BEWAARTIP

Soms vergeet je
simpelweg een
wijn in je kelder,
en ben je bang
dat je hem weg
moet spoelen. Bij
het openen van
de fles word je
onverwacht getrakteerd op een
heerlijke wijn.

BEWAARWIJNEN
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2018 Alte Reben Silvaner
Westhofen – Rheinhessen
Weingut Katharina Wechsler
Op dronk: tussen nu en 2025+
Nu per fles: €18,25 €20,50
De stokken silvaner, uit de ommuurde
wijngaard Steingrube, zijn meer dan
35 jaar oud en hebben van nature lage
rendementen. Het speciale microklimaat
in deze wijngaard zorgt ervoor dat de
druiven laat geoogst kunnen worden met
veel concentratie. Expressief met citrusfruit, witte peper en intensiteit. Prachtige
balans en lengte in de afdronk.

9 wijnen
die je niet hoeft,
maar wel mag
bewaren

2010 Huguet Gran Reserva Brut
Classic, Finca Can Feixes
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €15,50 €17,25
Een cava uit 2010, gemaakt volgens
de ‘méthode traditionnelle’, met een
zeer lange opvoeding van acht jaar
‘sur latte’. De dégorgement van deze
cuvée vond zelfs recent plaats, begin
2020. Een mooie fijne bubbel met een
schitterende complexiteit, en een zuivere
verfijnd droge smaak.

2018 Côté Mer rosé – Collioure
Domaine de La Rectorie
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €16,50 €19,25
Côté Mer rosé is een rosé die je gemakkelijk een paar jaar weg kunt leggen. De assemblage bestaat uit grenache
noir (60%), syrah (30%) en carignan
(10%). Geniet vooral aan tafel van
deze wijn, bijvoorbeeld bij geroosterde
tonijnsteak of mediterrane visgerechten
van de grill.

2019 Grüner Veltliner Ried Weinzierlberg, Weingut Stadt Krems
Op dronk: tussen nu en 2026+
Nu per fles: €12,80 €14,25
Puur terroir, deze wijn gemaakt van
een ‘single-vineyard’. De stenige bodem
zorgt voor bijzonder veel kracht en complexiteit. De smaak is geconcentreerd en
mondvullend met prachtige frisse zuren
die ruggengraat geven. Exotisch fruit en
een subtiele zilte toets maken deze wijn
ook jong al een feest.

2019 Palomino Old Vines ‘1974’ –
Piekenierskloof, Kruger Family Wines
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €15,75 €17,50
Van de druiven van deze oude, hooggelegen wijngaard, weet Johan iets
bijzonders te maken. De druiven,
opgevoed op cementen eieren en eikenhouten vaten, geven een prachtige complexiteit en concentratie. Het resultaat
is een heel pure, delicate en spannende
wijn, die zich in het glas prachtig opent.

2017 Nuances – Bandol rosé
Château de Pibarnon
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €29,90 €33,50
Om de intensiteit en complexiteit van
deze topcuvée te vergroten koos Eric de
Saint-Victor voor een vergisting deels
op klassieke amforen en deels op houten
foeders van de prestigieuze Oostenrijkse
tonnellerie Stockinger. Een gastronomische rosé die met de jaren steeds beter
tot zijn recht komt.

2019 La Diva Blanche – Pays d’Oc
blanc, Terre des Dames
Op dronk: tussen nu en 2027+
Nu per fles: €18,90 €20,95
Deze topcuvée maakt Lidewij van
Wilgen van haar oudste aanplant grenache blanc. De wijn wordt opgevoed
op een houten zeshonderdlitervat van
topkwaliteit, wat La Diva een brede en
zachte structuur geeft en zorgt voor extra
complexiteit.Verder aangename bitters,
zilte en florale tonen.Verrukkelijk!

2018 L d’Or – Muscadet Sèvre et
Maine sur Lie
Domaine Luneau-Papin
Op dronk: tussen nu en 2035+
Nu per fles: €16,95 €18,90
L d’Or is het toonbeeld van complexiteit
uit de Muscadet. De druiven komen
van 45 jaar oude wijnstokken aangeplant op een granietbodem. De wijn
verbleef twaalf maanden sur lie. Een
wijn die na jaren bewaren nog steeds een
schitterende frisheid toont.

2019 Montpelain – Morgon
Domaine Louis Claude Desvignes
Op dronk: tussen nu en 2033
Nu per fles: €18,50 €20,50
Een serieuze, geweldige beaujolais
die onlangs werd bekroond met 92
Parker-punten. “2019 Montpelain is
medium to full-bodied, rich and fleshy.
This has turned out very well. Anyone
looking to experience the glories of aged
Beaujolais shouldn’t hesitate to tuck a
couple of cases away in the cellar.”

2018 Cinsault Old Vines – Piekenierskloof, Kruger Family Wines
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030
Nu per fles: €12,90 €14,30
De cinsault komt van een 65 jaar oude
hooggelegen wijngaard, met een heel
kleine productie. Na de vergisting werd
de wijn zes maanden op kleine eikenhouten vaten opgevoed. Mooi licht van
kleur. Complexe fruitaroma’s, kruidig en
soepele tanninen. In zijn jeugd gebaat bij
lucht.

2019 Alvarinho Primeiras Vinhas –
Vinho Verde, Quinta de Soalheiro
Op dronk: tussen nu en 2025+
Nu per fles: €17,25 €19,25
Voor veel mensen staat alvarinho gelijk
aan fruitig en bloemig. De makers van
Soalheiro weten in de subregio van het
vinho-verdegebied, Monção e Melgaço,
echter ook zeer aromatische en minerale wijnen te maken. Deze Primeiras
Vinhas is afkomstig van veertig jaar
oude stokken.

2016 Cairanne rouge Haut-Coustias
Domaine Oratoire Saint-Martin
Op dronk: tussen nu en 2028+
Nu per fles: €21,95 €24,50
Gemaakt van zeventig jaar oude
stokken, gelegen op een wijngaard met
een rotsachtige bodem. De assemblage
bestaat uit mourvèdre, syrah en grenache. De wijn krijgt een opvoeding
van 24 maanden op eikenhouten
foudres. Gul, met donker fruit, specerijen, kreupelhout en elegante zuren.

2016 Spätburgunder Rotschiefer
trocken – Rheingau, Altenkirch
Op dronk: tussen nu en 2024+
Nu per fles: €15,50 €17,30
Wijnmaker Jasper Bruysten plantte de
spätburgunder (de Duitse naam voor
pinot noir) voor deze topcuvée aan op
een Rotschiefer-bodem. Deze bijzondere
bodem geeft druiven met veel finesse.
Fris en intens, met een subtiel parfum
van donker bosfruit en spannende aardse aroma’s.

Zie
pagina 6

2017 Chianti Classico
Fontalpino
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €15,95 €17,90
Kracht, elegantie en een opvallende
frisheid gaan in deze wijn hand in
hand. Een assemblage van 100% sangiovese afkomstig van drie wijngaarden:
Fontalpino, Dofana en Montaperto.
De vergisting vindt plaats op grote
houten foeders en de wijn wordt daarna
ongeveer twaalf maanden op barriques
opgevoed.
2018 Selección de Parcelas –
Bierzo, Dominio de Anza
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €19,95 €22,50
Deze bijzondere wijn uit het noorden
van Spanje is gemaakt van mencía
druiven afkomstig van oude stokken
(gemiddeld 80 jaar) van koeler gelegen
percelen. Prachtig zuiver en elegant,
bijna luchtig, met een heerlijk puur sap,
fluwelige tanninen en fijne zuren. “A
red with a Burgundian profile.”
2017 Crozes-Hermitage rouge
Domaine Alain Graillot
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €22,95 €25,50
De druiven worden voor de weking bij
Graillot nooit ontsteeld, wat zorgt voor
levendige wijnen. Noordelijke Rhône ten
voeten uit. Mooi puur fruit van bramen
en zwarte bessen, laurier, goed verweven
hout en elegante zuren. Prachtig rijpe
tanninen, spanning en een pittige afdronk maken van deze CrozesHermitage een grootse beleving!

GROTE
BEWAARJAREN
Noordelijke
Rhône / ROOD
2017, 2015, 2010,
2009, 2003, 1999,
1989, 1978
Zuidelijke
Rhône / ROOD
2017, 2016, 2010,
2007, 2001, 2000,
1998, 1990, 1989,
1978
Ribera del
Duero / ROOD
2018, 2016, 2010,
2009, 2004, 2001
Rioja / ROOD
2018, 2016, 2015,
2010, 2004, 2001

2016 Monbazillac
Château Vari
Op dronk: tussen nu en 2030+
Nu per fles: €13,25 €14,90
De zogeheten Botrytis cinéréa (edele
rot) boort minuscule gaatjes in de druif
waardoor er een concentratie van suikers, zuren en aromastoffen plaatsvindt.
Op Vari maakt men van deze druiven
een prachtig geconcentreerde, edelzoete
wijn. Naast zoete, zwoele aroma’s biedt
deze wijn prachtige frisheid.
2018 Steinberg Spätlese – Nahe
Gut Hermannsberg
Op dronk: tussen nu en 2030+
Nu per fles: €22,95 €25,50
Gelegen tussen de Grosses Gewächswijngaarden Kupfergrube en Hermannsberg, met een perfecte zonnige
expositie om de riesling laat te kunnen
oogsten. Aromatische neus met tonen
van rijp geel fruit, bloesem en witte perzik. Mooi in balans, de intense afdronk
verraadt het potentieel.
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2015 Chinon rouge Varennes du
Grand Clos
Domaine Charles Joguet
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030+
Nu per fles: €28,50 €31,80
Een beroemde, ruim vijftig jaar oude
wijngaard van Charles Joguet, met een
koelere terroir vanwege de noordoostelijke ligging, die krachtige, maar verfijnde wijnen voortbrengt. Na een
rijping op barrique van ongeveer vijftien maanden verblijft de wijn tot aan
botteling op inoxtank. Cabernet franc op
z’n mooist!

15 wijnen
die je moet
bewaren
2018 Riesling Spätlese trocken –
Mosel, Sybille Kuntz Weingut
Op dronk: tussen nu en 2028+
Nu per fles: €28,50 €31,95
De naam zegt het al; de druiven voor
de Spätlese worden later geoogst. De
riesling is afkomstig van een ‘Erste
Lage’-akker, met wijnstokken tot veertig
jaar oud en met een spectaculair steile
helling van wel zestig graden. Een wijn
met diepgang en kracht, die de komende
jaren wint aan complexiteit!
2016 Kupfergrube GG trocken –
Nahe, Gut Hermannsberg
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030
Nu per fles: €51,50 €57,50
Afkomstig van de legendarische Grosses
Gewächs-wijngaard. Deze voormalige
kopergroeve werd begin 1900 gereed
gemaakt als wijngaard. De lange rijping
op de gistsporen draagt bij aan een rijke
textuur. De vulkanische bodem zorgt
voor een ragfijne mineraliteit, exotische
expressiviteit en schitterende zuren.

BEWAARTIP

Koop in het eerste
jaar niet te veel
van eenzelfde
type wijn uit hetzelfde oogstjaar
bij het starten van
een verzameling.
Deze wijnen zullen
min of meer tegelijkertijd op dronk
beginnen te
komen en u wordt
dan gedwongen
om in een korte
periode telkens
eenzelfde type
wijn te drinken.

“Door zijn grote bewaarpotentieel
is Daumas Gassac ideaal als
weglegwijn uit een geboortejaar”.

2018 Camino de Santa Cruz – Rioja
Sierra de Toloño
Op dronk: tussen nu en 2028+
Nu per fles: €32,25 €35,95
Sandra Bravo wordt gezien als een zeer
groot talent en werd onlangs uitgeroepen
tot Best Young Winemaker van Spanje.
De tanninen van deze 100% tempranillo zijn ragfijn en geven structuur en
kracht. De afdronk is lang met precisie
en veel diepte, waar vooral het donkere
fruit subtiel op de voorgrond treedt.
2017 Rouge – Saint Guilhem-leDésert – Mas de Daumas Gassac
Op dronk: tussen 2024 en 2045+
Nu per fles: €37,50 €42,50
Dé ultieme bewaarwijn van de Languedoc! Een geparfumeerde neus die zich
laat domineren door bosaardbeitjes,
bramen en peper. In de mond geconcentreerd fruit, frisrijpe tanninen, intens, en
tegelijkertijd elegant, met een eindeloos
lange afdronk. Gaat de komende jaren
nog aan complexiteit winnen.

2016 Calmarossa – Etna
Santa Maria La Nave
Op dronk: tussen nu en 2030+
Nu per fles: €48,95 €54,50
Sonia Spadaro Mulone maakt volgens
de oude tradities van Etna wijn, waarbij
alles ‘met lichte hand’ gebeurt, gericht
op verfijning en expressie. De focus ligt
op buitengewone wijnen, kostbaar fruit
(minder dan een fles per wijnstok!), de
liefde voor de vulkaan en haar druiven.

2015 Reserva – Ribera del Duero
Dominio del Águila
Op dronk: tussen nu en 2030+
Nu per fles: €51,90 €58,50
De assemblage bestaat uit blanca del
país, bobal, garnacha en tempranillo. De
vergisting vindt plaats op beton. Hierna volgt een lange opvoeding van 35
maanden op eiken. Een grote intensiteit,
schitterende balans en een opmerkelijke
verfijning. 95 Punten Robert Parker.

2018 Condrieu ‘Les Terrasses de
l’Empire’, Domaine Georges Vernay
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €64,95 €72,90
Condrieu wordt doorgaans niet gezien
als bewaarwijn, maar de wijnen van
Domaine Georges Vernay bewaren juist
prachtig en dankt daar ook zijn mythische status aan. De stijl is elegant en
mineraal, maar tevens prachtig geconcentreerd. De viognier vergist op cuve en
krijgt een opvoeding op eiken.

2014 Othello – Napa Valley
Othello Wine Cellars
Op dronk: tussen nu en 2027+
Nu per fles: €38,95 €44,90
Christian Moueix verwierf groot
aanzien met zijn pomerol-wijnen als
Trotanoy en Petrus, maar ook in Napa
Valley met zijn Dominus, waar ook deze
Othello wordt gemaakt! Veel cabernetsauvignon, aangevuld met petit verdot
en cabernet franc. Othello heeft een
uitstekend bewaarpotentieel.

2014 Brunello di Montalcino
Castiglion del Bosco
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2029
Nu per fles: €46,50 €51,90
Een brunello op leeftijd is een
magische ervaring. Gemaakt van
sangiovese van de Capanna-wijngaard.
Alleen de beste percelen en de mooiste
druiven werden geselecteerd. Brunello
kent een lange houtopvoeding, gevolgd
door een rijping op fles. Complex, harmonieus en met een levendige frisheid.

2015 Vintage Port
Quinta do Tedo
Op dronk: tussen nu en 2050+
Nu per fles: €48,95 €54,50
Alleen de beste oogstjaren zijn geschikt
voor een Vintage Port. 2015 was zelfs
een exceptioneel jaar. De druiven
ontwikkelden een prachtige balans
tussen rijpheid en fraîcheur. Intens en
een mooie harmonie tussen alcohol,
suiker en structuur. Complexiteit, rijpe
tanninen en zeer veel lengte.

2016 Montessu – Isola dei Nuraghi
Agripunica
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €18,95 €21,50
Agripunica is een samenwerking tussen
Tenuta San Guido en Cantina di Santadi. Zij bundelden hun krachten om op
Sardinië topwijnen te maken met carignano in de hoofdrol. Jong zijn de wijnen
intens en heftig, maar ze ontpoppen
zich door hun flesrijping tot pareltjes vol
verfijning en balans.

2016 Hermitage rouge ‘Farconnet’
J.L. Chave Sélection
Op dronk: tussen nu en 2028+
Nu per fles: €46,50 €52,00
De iconische Jean-Louis Chave maakt
enkele van de meest gezochte wijnen ter
wereld. De basis van deze wijn (100%
syrah) wordt gevormd door drie percelen. De wijn bezit prachtig rijp fruit,
een verleidelijke kruidigheid, een mooie
intensiteit, tonen van bloemen en mineralen en veel lengte.

2015 Barolo
Ceretto
Op dronk: tussen nu en 2028+
Nu per fles: €51,90 €58,50
Een selectie druiven van de Bricco Rocche- en Brunate-wijngaarden
komt samen in deze klassieker, die in
dit oogstjaar een bijzonder hoog niveau
haalt. De wijn rijpte twaalf maanden op
kleine barriques en vervolgens nog eens
twaalf maanden op grote houten foeders.
Alle kracht uit zich hier in pure finesse!

2018 Bonneau – Barsac
Château Closiot
Op dronk: tussen nu en 2045+
Nu per fles: €56,90 €63,90
De nieuwste liefhebberij van Guffens:
het maken van grootse sauternes.
Indrukwekkende concentratie van zoet
en zuren, met structuur en fraîcheur.
Geuren van honing, ananas en perzik.
Een zuivere smaak met florale tonen
van kamille en specerijen. De afdronk is
lang, weelderig en heerlijk fris.
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BEWAARWIJNEN

GROTE
BEWAARJAREN
Piemonte / ROOD
2016, 2013, 2010,
2009, 2007, 2006,
2001, 2000, 1996,
1990, 1989, 1985,
1982, 1978, 1971
Toscane / ROOD
2016, 2015, 2013,
2010, 2007, 2006,
2004, 2001, 1999,
1997
Vintage Port
2017, 2011, 2007,
1992
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MONTEPULCIANO, DE STAD OF DE DRUIF?

Nobele arbeid of
boerenverstand?

2019 Pecorino – Colline
Pescaresi
Torre Raone
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €11,10 €11,90
Bij doos van 6: €10,75 per fles
De met de hand geplukte druiven
(100% pecorino) vergisten op
inox tanks. Een intens parfum
met florale tonen, mineralen en
een vleugje citrus. De smaak is
mondvullend met rijp steenfruit
en nectarine. Een heerlijk frisse,
elegante en lang aanhoudende
afdronk volgt. Een wijn die je
bijblijft: origineel en verleidelijk!

T

oscane vormt het hart van Italië,
niet zozeer op politiek of economisch gebied, maar vooral als het
gaat om cultuur, natuurschoon, de
rijke keuken en natuurlijk de wijnen. Toscane
is de bakermat van de sangiovese, een druif die
perfect rijp wordt in de overvloedige zon. Het
gebied is heuvelachtig en in de hoger gelegen
gedeelten zijn met name de nachten koeler en
rijpen de druiven langzamer. Dit draagt bij aan
de kwaliteit.
Sangiovese is een druif die gulle wijnen met
een diep robijnrode kleur geeft. Sommige zijn
meteen rond en soepel, andere zijn gebaat bij
een lange rijping om tot wasdom te komen. De

2017 Rosso di Montepulciano
Cantina Avignonesi
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €13,90 €14,90
Bij doos van 6: €13,25 per fles
Naast ‘Vino Nobile’ produceert
Avignonesi een bescheidener geprijsde Rosso. Een echte Toscaanse
klassieker gemaakt van 94% sangiovese, aangevuld met syrah en
de lokale druif colorino. Heerlijk
florale neus van frambozen, wilde
kruiden en specerijen. De smaak is
kruidig, met zijdezachte tanninen
en zwoel, rijp kersenfruit.
2015 Vino Nobile di Montepulciano, Cantina Avignonesi
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €23,95 €25,80
Bij doos van 6: €22,95 per fles
Een schitterende cuvée gemaakt
van 100% sangiovese. De druiven
zijn afkomstig van acht verschillende wijngaarden met ieder hun
eigen terroir-expressie, die gezamenlijk een harmonische assemblage
vormen. Een wijn vol kruidig rood
fruit, met impressies van aardbeien,
kersen, specerijen en aardse aroma’s. De tanninen zijn rond, licht
zoetig en elegant. Lekker bij risotto
met morilles en truffel.
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Avignonesi

1

De wijn werd gedronken
door de rijke adel en
kreeg zo de naam ‘Vino
Nobile di Montepulciano’
belangrijkste wijngebieden zijn Chianti (Classico), tussen Florence en Siena, en meer naar het
zuiden Montepulciano en Montalcino. Maar
ook het kustgebied – de Maremma – biedt veel
kwaliteit, met Bolgheri en Montescudaio als
bekendste uitschieters. Hier komen de ‘Supertuscans’ vandaan, die hun geuzennaam danken
aan het feit dat de producenten hier kwaliteit
boven de regels van het herkomstgebied plaatsten en hun wijnen moedwillig declasseerden.
In plaats van sangiovese, plantten ze er veelal
Bordeaux-variëteiten aan zoals cabernet-sauvignon, cabernet franc en merlot. Maar alhoewel in het kustgebied deze Franse druiven
prachtige resultaten laten zien, is het warme
binnenland beter geschikt voor de autochtone
druiven, onder aanvoering van de sangiovese.
Cantina Avignonesi is een van de meest
spraakmakende domeinen in het beroemde
Montepulciano, gelegen in het zuidoosten van
de provincie Siena. Het rijke wijnbouwgebied
rondom dit stadje vormde vooral in het tijdperk van de renaissance een strijdpunt tussen
de vorsten van Siena en Florence. De wijn die
hier gemaakt wordt, verwierf in de 19e eeuw
een grote reputatie. Omdat hij vooral gedronken werd door de rijke adel uit Montepulciano,
kreeg de wijn de bijnaam ‘Vino Nobile di
Montepulciano’.

Verscholen in het schilderachtige landschap
van de Abruzzen, ongeveer dertig kilometer
landinwaarts van de kustplaats Pescara, ligt
Tenuta Torre Raone. De wijnregio ligt aan de
oostkant van Italië, ingeklemd tussen de Adriatische Zee en de Apennijnen. Het is een ruig
landschap met bossen en bergen, waar zelfs
nog beren leven.
In 1996 hoorden jeugdvrienden Luciano Di
Tizio en Antonio d’Emilio per toeval dat er een
oud landgoed met wat wijngaarden bij Loreto
Aprutino, vlak bij de ingang van het nationale
park Gran Sasso, te koop kwam. Ze wisten dat
hier de beste wijnen van de Abruzzen vandaan
kwamen en gingen direct de volgende dag kijken. Ze troffen wat oude stallen, wijngaarden,
olijfbomen en graanvelden aan. Ook stond er
de ruïne van een wachttoren die nog gebouwd
werd door de Noormannen. Deze oude toren
heeft de naam gegeven aan hun Tenuta Torre
Raone!
Het landgoed werd direct flink onder handen
genomen en bestaat tegenwoordig uit dertig
hectare wijngaarden en ook olijfbomen. Er
wordt volledig biologisch gewerkt. De wijngaarden liggen op zonnige heuvels op zo’n 350

De autochtone druiven
montepulciano, trebbiano
en pecorino staan garant
voor pure, eerlijke wijnen
meter hoogte. Hier groeien voornamelijk autochtone druivenrassen als de rode montepulciano, en de witte trebbiano en pecorino, die
garant staan voor authentieke en pure wijnen.
In 2006 is er een nieuwe kelder gebouwd. Dit
geeft Luciano, Antonio en wijnmaker Romeo
Taraborrelli de mogelijkheid om in hun vinificatie gebruik te maken van alle hedendaagse
technieken. Daarnaast blijven ze voor de opvoeding ook vasthouden aan de oude tradities. Zo krijgt de montepulciano een langzame
vergisting voor kleurintensiteit, structuur en
complexiteit, gevolgd door een opvoeding op
‘botti’; grote oude eikenhouten vaten.

Torre Raone

Over Montepulciano ontstaat regelmatig verwarring. Want naast het schilderachtige plaatsje, is het ook een druif. Een vergelijking tussen twee topdomeinen
die in alles uiteenlopen.

2018 Lucanto –
Montepulciano d’Abruzzo
Torre Raone
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €10,20 €10,95
Bij doos van 6: €9,90 per fles
De montepulcianodruiven worden
laat geoogst en vergisten en rijpen
alleen op inox om het frisse en
fruitige karakter te behouden.
Heerlijk bessig fruit, rijpe zwarte
kers, kruidnagel en laurier. De
smaak is vol, pittig, verleidelijk en
harmonieus. De afdronk is lang en
kruidig.

3

4
1 Virginie Saverys (links) nam in 2009 het domein
over en zorgde ervoor dat Avignonesi koploper
werd in bio-dynamische wijnbouw. 2 Luciano Di
Tizio voor de beroemde ruïne die Tenuta Torre
Raone haar naam bezorgde. 3 en 4 Het schilderachtige Toscaanse plaatsje Montpulciano.
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SOMMELIER

Must-have Muscadet

E

NIEUW-ZEELAND

Een domein dat Staet

Ruud Maasdam’s Staete Landt staat al bijna vijfentwintig jaar aan de top van
Marlborough. Met even onderscheidende als indrukwekkende wijnen, die behoren
tot de beste van het gebied.

W

e horen vaak: “Ruud Maasdam,
dat is toch die man die samen
met zijn gezin alles in Nederland achterliet om wijn te gaan
maken in Marlborough, Nieuw-Zeeland?”
Dat klopt, maar dat is slechts de helft van het
verhaal. Gesteund door zijn inmiddels volwassen kinderen die hem altijd graag vergezellen
tijdens een van zijn proeverijen in Europa heeft
Ruud een grote reputatie opgebouwd.
Met zijn enorme interesse voor terroir kan
hij in Marlborough namelijk zijn lol op. Volgens Ruud is Nieuw-Zeeland een zéér terroir
georiënteerd wijnland, waarin de laatste jaren
de ‘precisie-wijnbouw’ enorm is toegenomen.

De diversiteit van
Marlborough laat zich
vergelijken met die van
Bordeaux en Bourgogne
Met behulp van satellietbeelden, drones en
talloze kleine weerstationnetjes is er heel veel
informatie beschikbaar gekomen over de klimaat- en bodemverschillen. Er wordt zeer veel
zorg besteed aan het aanplanten van de juiste
druiven op de juiste plek, en het gebruik van de
juiste onderstok en de juiste kloon. De kwaliteit neemt daarmee nog altijd met sprongen
toe. De diversiteit aan streken, subgebieden,
druivensoorten en wijnstijlen is heel groot; ook
binnen een gebied als Marlborough is er een
grote variatie te zien.
Dit heeft voor een deel te maken met verschillen in microklimaat, maar vooral met de
grote variatie aan bodemsoorten. De typiciteit
van de wijnen van Staete Landt is hierdoor
uniek en nauwelijks te kopiëren.
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2018 Sauvignon ‘Annabel’ – Marlborough
Staete Landt
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €14,25 €15,30
Bij doos van 6: €13,70 per fles
Alleen de mooiste druiven van de beste percelen
zijn goed genoeg voor dit paradepaardje vol
tropisch fruit en citrustonen. In de mond een
zachte, fluweelachtige textuur. Het subtiele
eiken geeft de wijn een fantastische gelaagdheid. Onze tip: schenk hem eens bij een Thaise
curry met gamba’s en verse limoen.
2017 Pinot Gris ‘State of Bliss’ –
Marlborough, Staete Landt
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €13,95 €15,10
Bij doos van 6: €12,95 per fles
Pinot gris is net als sauvignon blanc een
druivenras dat zich kenmerkt door zijn grote
potentie als het gaat om aromatische expressie.
Weelderige aroma’s van peer, bloesem en abrikoos, met een fenomenale smaakintensiteit.We
proeven onder andere tropisch fruit, amandel
en specerijen. Indrukwekkend!
2016 Pinot Noir ‘State Of Grace’ –
Marlborough, Staete Landt
91 punten
Robert Parker
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €18,50 €19,95
Bij doos van 6: €17,90 per fles
Een schitterende complexiteit en smaakexpressie. “A blend of 14 different parcels, the 2016
State of Grace Pinot Noir offers a wealth of
complexity on the nose and palate”. Aantrekkelijke geuren van rood en zwart fruit, viooltjes
en kruidnagel. Goed gestructureerd, elegant en
verfijnd en heeft een lange, zuivere afdronk.

ADRIAAN VISSER
Na verschillende
toprestaurants
nu werkzaam
bij Tribeca** in
Heeze. Zijn grote
talent leverde
Adriaan de titel
Advanced Sommelier op van The
Court of Master
Sommeliers.

en wijn proeven die met de tijd
mooier is geworden; het blijft een van
mijn mooiste ervaringen. Ik heb het
voorrecht gehad om sommige van de
grootste namen ‘op leeftijd’ te proeven: grote
wijnen uit Bordeaux, Barolo, Toscane, Hermitage, Rioja of oudere rieslings uit Duitsland, de
Elzas en Oostenrijk. Wijnen uit regio’s en van
producenten waarvan we over het algemeen
weten dat ze geweldig ouder worden en op
leeftijd een compleet nieuwe smaakervaring op
kunnen leveren.
Zo’n twee jaar geleden organiseerden we
met een club sommeliers een proeverij met
Italiaanse witte wijnen, met name uit Soave en

Maine, komen geweldig tot hun recht in een
uiterst simpele, klassieke en vooral zeer smakelijke combinatie met verse oesters. Maar de
wijnmakers in de Muscadet laten zien dat er
ook complexe wijnen uit het gebied komen.
In 2001 werden er al diverse ‘Crus Communeaux’ – nieuwe, hogere classificaties waarvoor
strengere eisen gelden zoals een langere rijping

De wijnmakers in de
Muscadet laten zien dat
er ook complexe wijnen
uit het gebied komen
verdicchio uit de Marche. Kort daarna hielden
we een proeverij met diverse albariño’s/alvarinho’s uit de Rías Baixas en het noorden van
Portugal. Sommige wijnen waren ouder dan
tien jaar en goed bewaard gebleven in diverse
kelders. Wijnen waarvan we het niet direct
verwacht hadden, waren over de jaren heen in
een nieuwe levensfase gekomen. Een levensfase
vol met nieuwe aroma’s, nieuwe smaken, een
enorme complexiteit en een verrassende frisheid. Zo kan een goede wijnmaker al voor een
totaal andere wijnervaring zorgen met uitstekende wijn, bewaard in de juiste kelder.
Het zou zo maar eens kunnen dat ook de
Muscadet van nu ons over een paar jaar aangenaam weet te verrassen. De frisse witte wijnen
van de melon-de-Bourgogne-druif, voornamelijk afkomstig uit de AOP Muscadet-Sèvre et

2018 La Grange – Muscadet de Sevre et Maine sur
Lie, Domaine Luneau-Papin
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,60 €12,50
Bij doos van 6: €11,25 per fles

Een assemblage van oude stokken van kleine percelen
rondom Le Landreau. Een prachtig rijke wijn, met een
heerlijke mineraliteit, iets van citrusvruchten en tonen
van rijp geel fruit, mooi in balans en met een lange,
elegante afdronk, met fijne zuren.

“Ik ben eigenlijk heel complex.”

sur lie en een lager rendement – voorgesteld.
Met als resultaat drie cru’s in 2011 (Clisson,
Le Pallet en Gorges) en nog eens vier in 2019
(Château Thébaud, Goulaine, MonnièresSaint-Fiacre en MouzillonTillières). Deze cru’s
kenmerken zich door een krachtig zuur, prachtige complexiteit door onder andere de sur
lie-rijping en een ziltige touch met citrusfruit
in de neus en op het pallet. Ze zijn daardoor
niet alleen zeer breed inzetbaar bij verschillende zeevruchten en visgerechten, maar zouden
ook weleens een heel goed bewaarpotentieel
kunnen hebben.
Domaine Luneau-Papin, een familiebedrijf
met 45 hectare aan wijngaarden, produceert
nogal wat verschillende cuvées van Muscadet.
Elk perceel wordt apart gevinifieerd en opgevoed. De cuvée La Grange is de instapwijn.
Citroen, limoen met verse groene appel en
witte perzik zijn de kenmerkende smaken.
Daarnaast is het een mineralige wijn met een
zilte touch. Bij Tribeca serveerden wij deze wijn
bij een gerecht met zee-egel, harder, yoghurt
en lychee. Maar zoals eerder genoemd: een
simpele en heerlijke combinatie met een verse
oester is ook al genieten!
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EEN BIJZONDER DOMEIN UIT MENDOZA

Boegbeeld van de Ucovallei
Karim Mussi Saffie heeft er naar eigen zeggen twintig jaar over gedaan om genoeg
gekken te vinden met dezelfde toewijding als hijzelf heeft voor zijn boetiekwijnhuis
Altocedro.

I

n 1998 vestigde de van oorsprong Libanese Karim Mussi Saffie zich als wijnmaker in La Consulta, in de Ucovallei op
de uitlopers van het Andesgebergte. In
dit hooggelegen deel van Mendoza zijn veel
nieuwe wijngaarden aangeplant, maar rondom
de historische wijndorpen, zoals La Consulta,
liggen ook schitterende oude wijngaarden. Hier
vinden we stokken van ruim honderd jaar oud.
Karim kocht een oude kelder die hij totaal moderniseerde. Als groot gelover in de kracht en
kwaliteit van oude druivenstokken sloot hij
contracten af met bevriende families, in het bezit van kleine percelen met prachtig oude stokken. Karim met een grote reputatie om het
beste uit het terroir te halen, koopt de druiven
niet alleen, maar adviseert de families ook op
het gebied van (biologisch) wijngaardbeheer.
Karims wijnen zijn niet alleen krachtig, maar
tevens puur en elegant. Iets wat je misschien
niet direct verwacht van wijnen uit Argentinië.
De frisheid en elegantie vinden hun oorsprong
in de wijngaard. Niet toevallig selecteert hij
juist zijn wijngaarden in de Ucovallei die op
grote hoogte ligt. Overdag schijnt de zon hier
uitbundig, maar de nachten zijn koel. Dit zorgt
voor een optimale rijping en balans in de druiven, met behoud van zuren. Daarnaast kiest hij
dus vooral voor wijnstokken op leeftijd. Die
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1
Voor Karim begint
het succes in de
wijngaard.
2
Voor zijn project
investeerde Karim
in een verlaten
coöperatie waarvan hij een deel
renoveerde.
3
De malbecdruif
vindt zijn oorsprong
in het zuidwesten
van Frankrijk, maar
gedijt misschien
nog wel beter in
Argentinië.
4
Opvoeding op
Franse barriques
zorgt naast complexiteit en diepgang, ook voor de
finesse en zwoele
fruittonen.

geven minder druiven, maar omdat ze diep geworteld zijn, bereiken ze de interessantste voedingsstoffen en zijn ze beter bestand tegen
droogte. Het terroir laten spreken is voor Alto-

Karim ontdekte als eerste
La Consulta. Een dorp
waar al eeuwenlang wijn
gemaakt wordt
cedro het belangrijkste credo. Maar voor de
wijnen van Alandes zoekt hij juist iets anders,
hier zoekt hij naar een grotere expressie, die
van de Andes.
Alandes is een vrij nieuw project van Karim.
De naam staat voor ‘wines from along the Andes’. Samen met gelijkgestemde partners heeft
hij een prachtige oude wijnmakerij gevonden
om nieuwe wijnstijlen te ontwikkelen zonder
de beperkingen die het produceren van wijnen
van druiven van een enkel terroir met zich
meebrengen. Achter elk etiket van Alandes
vind je een individuele expressie, die staat voor
absolute vrijheid; een ‘laisser-faire’ wijnfilosofie, waarvan de wijngaarden liggen in een
uitgestrekt gebied ‘zonder grenzen’, maar altijd
verbonden met de Andes.

Paradoux blanc de blancs
Bodega Alandes		
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €20,95 €22,50
Bij doos van 6: €19,95 per fles

Karim liet zich inspireren door zijn geliefde
witte Bordeauxs. De wijn is derhalve
gemaakt van sémillon en sauvignon blanc.
De wijn heeft geen oogstjaar, omdat de
sémillon een lange houtopvoeding kreeg
(veertien maanden in Franse barriques) en
de sauvignon uit een jonger oogstjaar komt,
om frisheid en exotisch fruit te brengen. De
neus is uitbundig met tonen van nectarine,
passievrucht, bloesem en jasmijn. De wijn
is lekker sappig, zit boordevol rijp exotisch
fruit en eindigt in een levendige finale.

2018 Año Cero Malbec
Altocedro		
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €14,75 €15,90
Bij doos van 6: €13,95 per fles

Karim werkt graag met oude stokken
malbec, die krachtige en intense wijnen
voortbrengen. Prachtige dieprode kleur. De
wijn ruikt verleidelijk naar zwarte bessen,
bosvruchten, cacao en peper. In de mond
veel sappig fruit, pittige kruiden en zachte
tanninen. De wijn is perfect in balans: de
malbec biedt naast de kracht en concentratie waar hij zo beroemd om is, ook
finesse en elegantie.

2016 La Consulta Select Blend
Altocedro
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €16,50 €17,95
Bij doos van 6: €15,95 per fles

Deze voortreffelijke assemblage bestaat uit
malbec, cabernet-sauvignon, tempranillo
en syrah. Na een vinificatie in betonnen
kuipen rijpt de wijn nog twaalf maanden
op franse barriques. In de neus zwoel
donker bosfruit en tonen van koffie, zoethout en cacao. De smaak is prachtig gelaagd, goed gestructureerd en met smeuïge
tanninen. De Consulta Select Blend wordt
steevast beloond met hoge cijfers in de
internationale pers.
2017 Reserva Malbec
Altocedro		
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €23,95 €25,95
Bij doos van 6: €22,95 per fles

De zeventig jaar oude stokken malbec
geven de wijn zowel concentratie als
elegantie. Na een rijping van achttien
maanden in franse barriques wordt deze
verleidelijke Reserva gebotteld. Hij bezit
kracht, maar is ook verfijnd. Spannende
neus van zwarte bessen, cassis en pruimen,
en iets van cacao en tabak. Complexe
smaak met tonen van donker bosfruit en
zoethout, fluwelige tanninen en een gulle,
indrukwekkende afdronk.
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die in de schoonheidssalon van de kapsalon
werkte. Als hij daar op zaterdag bleef eten,
dan kwam de tafel vol te staan met bourgondisch eten. Frans: “Ik mocht dan af en toe
ook aanschuiven en dan ging er goede wijn
open. Vader was niet kinderachtig. Die zei
altijd: goede wijn is voor niemand slecht. Dus
dronken we vrolijk mee. Daar heb ik voor het
eerst wijn gedronken en direct ook goede wijn.
Franse wijn. Natuurlijk Frans. Hij had ook een
gulle hand van schenken. Na een paar flessen
begon de vader ook Franse chansons te zingen,
die ik dus ook leerde kennen.”
“Later ben ik me door deze eerste kennismaking ook echt meer in wijn gaan verdiepen. Al
is verdiepen een groot woord. Ben ik liefhebber
geworden, kan ik beter zeggen. Ik zie mezelf als
een instinctieve drinker. Ik ontdek graag nieuwe soorten, nieuwe flessen. Die proefpakketten
van jullie vind ik daarom echt fantastisch. Van
de lekkere dingen koop ik dan wat meer. Ik heb
altijd wel een flesje of 24 op voorraad. Als er
gasten komen moet er wel wat lekkers te drinken zijn, en voor mezelf… Voor een regenachtige
zondagmiddag, of een koude winteravond of
een zonnige zomerochtend. Hahaha.”

Je moet wel scherp blijven

DE KELDER VAN

Frans van Deursen

Tekstschrijver, zanger, acteur, vertaler, theatermaker, stem. Debuteerde als 12-jarige
op het toneel en brak door als acteur in de televisieserie in de Vlaamsche pot.

H

et is prettig praten met Frans van
Deursen, niet in de laatste plaats
vanwege zijn warme, aangename
stem. Die stem is niet voor niets
heel belangrijk voor hem. Daar verdient hij
zijn brood mee. Wat ik met mijn neus doe,
doet Frans met zijn stem. Natuurlijk praten
we vooral over wijn. Daar draait dit interview
tenslotte om: om de kelder van Frans. Het is
dan ook een tikkie teleurstellend om erachter
te komen dat hij helemaal geen kelder heeft.
Hij is meer het type dat altijd voldoende flessen
in huis wil hebben en weer bestelt als het op
dreigt te raken. En dan niet telkens dezelfde
flessen, want er is te veel lekkers om nog te
ontdekken.
Wijnkenner is hij zeker niet. Liefhebber wel.
Ervaringsdeskundig zeker ook, want zijn kennismaking met wijn kwam al op jonge leeftijd
en sindsdien is er wijn in zijn leven gebleven.
Wijn is een inspirerende drank. Bier is dat veel
minder. Al is hij wel net begonnen om zelf
bier te brouwen. Dat kwam omdat hij iets met
gist wilde doen en dat kwam weer door Joël
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Frans is ook
stemacteur en van
praten krijg je grote
dorst.

Broekaert die een tv-programma maakte over
de bijzondere werking van gist. En met gist had
hij al iets, want op een regenachtige dag in San
Francisco was hij eens naar een broodmuseum
geweest van de oudste bakker van de stad,
waar de bakkersvrouw ooit tijdens een van de
vele aardbevingen die de stad hebben getroffen
naar binnen was gerend om eerst het moedergist te redden en vervolgens pas haar kinderen.
Zo bijzonder was dat gist dus en daar wilde
Frans hoognodig iets mee doen. Bier brouwen
werd het. Zijn stout was perfect gelukt. “Het
geheim van het maken, is dat je geduld moet
hebben.”
Maar wijn kwam dus vroeg in zijn leven.
Frans weet het nog precies. Thuis werd er in
het Amsterdamse gezin geen wijn gedronken.
Dat was in de zestiger jaren nog helemaal geen
ding. Zijn moeder dronk heus af en toe een
sherry’tje en later ook een glas rosé uit een kartonnen pak, maar daar bleef het wel bij. Nee,
met wijn kwam hij in aanraking toen hij pas net
op de middelbare school zat en bevriend raakte
met de zoon van een kapper en een vrouw

Het begin van de coronatijd was voor Frans
een moment om even wat minder te drinken
en gezonder te leven. Maar ook nu, nu hij
volop bezig is met een nieuwe productie en de
dagen lang zijn en de nachten kort, drinkt hij
minder. “Scherp blijven staat nu even voorop!
Je moet bovendien die lever af en toe rust
gunnen. Maar wijn blijft natuurlijk een fantastisch bijzonder en inspirerend product. In mijn
huidige programma zit ook een nummer over
wijn: Wijn van harde grond. De voorstelling
beschrijft het verloop van een liefde. Over een
stel dat elkaar ontmoet en ongelooflijk verliefd
wordt en voor altijd bij elkaar wil blijven, maar
dan gaan we in de voorstelling langzaam naar
het bittere einde toe… Oude stokken, oude
zakken, schrale bodem, pover jaar, zie de zure
ranken botten op een uitgedroogd terroir. De
beeldspraak die in wijn zo aanwezig is, nodigt
uit om hem te gebruiken in liederen. Het is ook
een poëtische drank, toch? Wijn is rondborstig
en warm en dat roept allerlei associaties op.”
Frans geniet van toneel, waar de kijker zijn
of haar eigen fantasie op los kan laten. Stukken
waarbij niet alles van minuut tot minuut wordt
voorgekauwd. Het verschil tussen een boek
en een film. Bij wijn is dat ook zo. “Iedereen
beleeft de fles op zijn eigen manier. Daarom
neem ik in een restaurant ook niet graag een
wijnarrangement. Dat vind ik te veel geregisseerd. Dan wordt me te veel verteld wat ik
allemaal moet proeven.”
“Zelf heb ik trouwens een voorkeur voor
frisse witte wijnen. Ik ben erg van de NieuwZeelanders. Een goede sauvignon vind ik fijn,
maar ook jullie wijnen uit Rueda, en de laatste
tijd zit ik erg op de rieslings uit Duitsland.
Vroeger was ik meer van de zware wijnen. Een

Drie favorieten
van Frans uit het
Okhuysen assortiment
1. Amarone della
Valpolicella,
Palazzo Maffei
2. Chardonnay
Klipkop, Kruger
Family Wines
3. Blaufränkisch
Heide, Birgit
Braunstein

stevige medoc, chardonnays, dat soort wijnen.
Dat heb ik niet meer. Misschien word ik ouder.
Doe ik wat rustiger aan. Alhoewel je me wel altijd wakker kunt maken voor een mooie donkere Italiaan. Als ik rood drink, is het tegenwoordig meestal Italiaans. Ik ken mijn huidige
vriendin nu vijf jaar. De eerste wijn die wij
samen in bed nuttigden was een amarone, die
van Palazzo Maffei. Daar heb ik meteen goede
sier mee gemaakt. Dat heeft ze later nog wel
eens verteld. Toen had een vriendin van haar,
die sommelier is, gevraagd: “En wat schonk ie
dan? Amarone? Oh nou, dan zit je goed!”
“In de loop der tijd ben ik me wel wat meer
in wijn gaan verdiepen. Dan hield ik in een
schriftje de wijnen bij die ik lekker vond en
daar zocht ik dan ook dingen over op. En ik
begon tijdens mijn reizen bij wijndomeinen
langs te gaan. Dat is ook een hele leuke manier
om een land of een streek te ontdekken. Maar
verder deed ik geen cursussen of zo. Zo is het
met veel dingen in mijn leven. Ik raak heel
veel zaken aan. En ik wil van heel veel dingen
weten. En op een goed moment denk ik: dit is
de functie van het ding en dat is te gek. In dit
geval wijn, dat is heerlijk. Dat moet je drinken.
En door. Wat ik wel heel bijzonder begon te
vinden, is het echt ontdekken wat je met een
wijn allemaal kan doen tijdens een mooi diner
en wat er dan allemaal gebeurt. Ik herinner
me nog goed een diner bij Robert Kranenborg

Ik heb in de hemel
gegeten. God was niet
thuis, maar zijn kok
gelukkig wel
in Vossius. De allereerste keer dat ik daar at,
kregen we bij de kabeljauw een bijna zwarte
rode wijn. Ik denk een cahors. Als je die alleen
dronk dacht je bah! Niet fijn. Maar in combinatie met het gerecht, ging de hemel open.
Zo’n sensatie! Echt een geweldige avond! Na
afloop schreef ik in het gastenboek: Ik heb in
de hemel gegeten. God was niet thuis, maar
zijn kok gelukkig wel!”
In oktober gaat Frans van Deursen weer het
theater in, want zo zegt hij: “Het is met theater
net als met wijn: we kunnen niet zonder.”

De eerste wijn
die Frans voor zijn
vriendin schonk,
was een amarone.
Daarmee zat hij
meteen goed.
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Moet je proeven

JOOSSE ON THE JOB

Alles wat je van Toscane
mag verwachten. En meer.

Een doos met 6 bijzondere wijnen

Proefpakket Topselectie tot tien euro
Ontdekkingsprijs: €49,50 €55,50
€49,50

W

e hebben net onze zomervakantie
achter de rug. Op de een of andere manier kom ik ook dan op
plekken terecht waar de wijnstok
nooit ver weg is. En wat mij betreft is er niets
leukers dan een wijnstreek op die momenten
ten volste te beleven! Dat houdt in dat ik door
de wijngaarden wandel, de lekkerste streekgerechten probeer en uit vogel wie de beste
producenten zijn. Een van de meest populaire
vakantiegebieden van dit moment is Toscane.
Het prachtige landschap, beeldschone steden
als Florence, Siena en Lucca, de architectuur,
de kunst, de cultuur en natuurlijk de overheerlijke Toscaanse keuken, hebben een grote aantrekkingskracht op toeristen. Ook de Toscaanse
wijnen spreken tijdens een bezoek natuurlijk
tot de verbeelding. Het proeven van wijn doe je
immers ook met je ogen. Als je dan die schitterende oude wijndorpjes op de heuvels hebt
beleefd, gaan de Toscaanse wijnen voor altijd
anders smaken. Zo hebben de topwijnen uit de
beroemde streken als Bolgheri, Montepulciano,
Montalcino en Chianti de laatste jaren enorm
aan populariteit gewonnen, maar door de grote
vraag ook een behoorlijk prijskaartje gekregen.
Voor ons lag hier een mooie uitdaging! We
waren namelijk op zoek naar wat nieuwe,
typisch Toscaanse wijnen, maar dan in een
aantrekkelijk prijssegment. De kwaliteit moest
natuurlijk wel heel goed zijn en aansluiten bij
onze filosofie. Niet per se een heel eenvoudige
opdracht, maar zeker niet onmogelijk en als
inkoper een waar je graag je tanden in zet. Met
enig speurwerk kwamen we uiteindelijk terecht

bij Cantina LaSelva uit het schitterende Morellino di Scansano in het hart van de Maremma. Daar vonden we wat we zochten, wijnen
met een authentiek Toscaans karakter, geheel
biologisch en op duurzame wijze gemaakt
én betaalbaar! Daarnaast heeft een Cantina
LaSelva nog een bijzondere troef in handen die
ons wist te verrassen; een witte wijn gemaakt
van de blauwe druif sangiovese!
JOB JOOSSE
is wijnspecialist,
inkoper en
wijnadviseur bij
Okhuysen.
In 2016 behaalde
hij het hoogste
wijnexamen in de
Nederlande taal,
Magister Vini.

In 1980 koopt de Duitser Karl Egger een
landgoed van zeven hectare in het zuiden van
Toscane bij Magliano. Het oude landgoed ligt
in het hart van de Maremma, wordt omgeven
door bos en ligt niet ver van de Tyrreense
zee. Direct vanaf het begin wordt volgens
biologische principes gewerkt, waar dit ruige

Tot mijn verrassing
proefde ik wit gemaakt
van de sangiovesedruif
en mediterrane land perfect geschikt voor is.
Karl is daarmee een van de eerste die hiermee
bewust aan de slag gaat in Toscane. Naast de
wijngaarden begint Karl ook fruit en groente
te telen voor extra biodiversiteit. Tegenwoordig
beslaat Cantina LaSelva dertig hectare wijngaarden die volledig biologisch worden bewerkt. Daarnaast ligt de nadruk ook op duurzaamheid. Zo is de nieuwe kelder uitgerust met
zonnepanelen en ligt deze vooral ondergronds
om zo energiezuinig te kunnen werken.

2019 Sangiovese – Bianco di Toscano
Cantina LaSelva
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,25 €12,25
Bij doos van 6: €10,75 per fles

2019 Morellino di Scansano
Cantina LaSelva
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €11,25 €12,25
Bij doos van 6: €10,75 per fles

Deze originele witte wijn wordt gemaakt
van de blauwe druif sangiovese. Na een
zachte persing (de kleur zit immers in de
schillen) wordt het sap op lage temperatuur
vergist en volgt een opvoeding sur lie voor
extra complexiteit en textuur. In de neus expressieve tonen van limoen, bloesem en salie.
De smaak is mooi zuiver met citrusfruit,
heeft een aangename rondeur, goede balans
en een spannende bite!

In 1978 kreeg Morellino di Scansano de hoogste
Italiaanse herkomstbenaming DOCG. De druiven (90% sangiovese en 10% merlot) worden
met de hand geoogst. De vergisting en opvoeding
vindt plaats op grote roestvrijstalen vaten om
het expressieve, fruitrijke karakter te behouden.
De neus is kruidig met zwarte kersen, rozemarijn en tijm. De smaak is mooi fris, sappig, met
een fluwelige structuur, iets van laurier, en
venkel.
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1x Soave (p.12)
1x Viognier – Vin de France blanc (p.13)
1x Rosé – Languedoc (p.14)
1x Zoé rosé – Pays des Côtes Catalanes (p.15)
1x Guilhem rouge – Pays de l’Hérault (p.16)
1x Château Lescalle (p.17)

Proefpakket Coups de Coeur
Ontdekkingsprijs: €64,90 €72,75
€64,90

1x ALLO – Minho (p.2)
1x Campana rouge – Corbières (p.5)
1x Coume Marie blanc – Côtes de Roussillon (p.8)
1x Morellino di Scansano (p.9)
1x Rioja tinto (p.11)
1x Negre Selecció – Penedès (p.40)

Proefpakket Altocedro
Ontdekkingsprijs: €102,50

€116,15

€102,50
1x Paradoux blanc de blancs (p.35)
2x Año Cero Malbec (p.35)
2x La Consulta Select Blend (p.35)
1x Reserva Malbec (p.35)

Proefpakket Bewaarwijnen wit
Ontdekkingsprijs: €165,00 €185,05
€165,00

Een nieuw
domein

€173,50

1x Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre (p.23)
1x Huguet Gran Reserva Brut Classic (p.26)
1x L d’Or – Muscadet de Sevre et Maine sur Lie (p.26)
1x Alvarinho Primeiras Vinhas – Vinho Verde (p.26)
1x Grüner Veltliner Ried Weinzierlberg (p.27)
1x Condrieu ‘Les Terrasses de l’Empire’ (p.28)

Proefpakket Bewaarwijnen rood
Ontdekkingsprijs: €173,50 €197,45
1x Côtes de Bordeaux Cadillac (p.20)
1x Château Chantalouette – Pomerol (p.21)
1x Chianti Classico (p.27)
1x Crozes-Hermitage rouge (p.27)
1x Rouge – Mas de Daumas Gassac (p.28)
1x Reserva – Ribera del Duero (p.29)
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AFDRONK

Over bewaren gesproken.
Deze komt uit het jaar 1400
Can Feixes ligt ten westen van
Barcelona, in het wijngebied
Penedès. Vooral bekend van
het maken van cava, waarvan
de familie Huguet trouwens een
van de allerbeste exemplaren
maakt. Maar er gebeurt meer.
Op het domein, dat dateert uit
1400, wordt namelijk met heel
veel toewijding onweerstaanbaar lekkere rode en witte wijn
gemaakt.

Toen Louis Kat in 1990 na een bezoek aan
Banyuls besloot verder te rijden richting Spanje,
gebeurde het: de ontdekking van Finca Can
Feixes. Na een warm welkom door de familie en
het proeven van diverse jaargangen cava ontstond
de jarenlange samenwerking; we waren de eerste
importeur buiten Spanje. Josep Maria reageerde
enthousiast en schreef ons later: “Enige tijd na
uw bezoek kwam het wonder: de eerste exportorder, gevolgd door het tijdschrift Vinée Vineuse
met onze wijnen daarin”. Al die jaren later sieren
de wijnen van de familie Huguet nog altijd de
pagina’s van Vinée Vineuse en genieten we elk
oogstjaar opnieuw van hun prachtige wijnen.
2018 Negre Selecció – Penedès
Finca Can Feixes
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €11,40 €12,30
Bij doos van 6: €10,95 per fles

De rode Selecció is een wijn vol fruit, bedoeld om
in zijn jonge jaren van te genieten. De biologisch
geteelde druiven ull de llebre – tempranillo (70%)
– en merlot (30%), staan aan de basis. Ze rijpen
acht maanden op barriques voor extra body en
zachtheid en vervolgens nog zes maanden op fles
in de ondergrondse kelders. In de neus heerlijke
tonen van zwarte bessen, framboos en specerijen.
De smaak is fris met veel fruit, een aangename
kruidigheid, smeuïge tanninen en een verkwikkende afdronk.

Nu bij
doos van 6:
€10,95 per fles
€12,30

