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2017 Palazzo Maffei, Valpolicella Ripasso
Veuve A. Devaux, Cuvée D
2019 Deux Roches, Bourgogne blanc

I’m dreaming of
a wine Christmas
De mythe van Petrus + Champagne en Bourgogne + 117 bijzondere kerstwijnen

VOORPROEVEN

Juist deze kerst wil ik andere
mensen blij maken

BOURGOGNE

Een klassiek
witte kerst
Speciaal voor kerst selecteerden
wij voor u deze klassieke witte
bourgogne van Deux Roches.
Bij doos van zes:

H

€11,50 per fles

Deze prachtwijn is heel zuiver met
een mooie balans tussen elegantie en
rijkdom. De smaakaanzet is fris, met
veel sap en tonen van rijp geel fruit en
bloesem. De korte houtopvoeding maakt
de wijn heel geschikt om het diner mee
te starten, maar schenk hem gerust door
bij typisch Bourgondische gerechten met
veel room of de traditionele combinatie
met jambon persillé. Een heerlijke wijn
die tot de laatste druppel blijft plezieren!
2019 Bourgogne blanc
Deux Roches
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €11,95 €12,90
Bij doos van 6: €11,50 per fles

et is bijna niet meer voor te stellen,
maar vorig jaar was kerst er nog een
zoals altijd. Ik had er al vele zo meegemaakt en ging er eigenlijk vanuit
dat er nog vele zouden volgen. Als wijnhandelaar heb ik het sowieso druk en daarnaast probeer ik mijn steentje bij te dragen aan alle hectiek die zich natuurlijk ook in en rond het huis
afspeelt. Met name al die boodschappen: geen
feest, overal rijen, waar je eigenlijk geen tijd
voor hebt. De stress van cadeautjes kopen, om
je er vervolgens online wat gemakkelijk van af
te maken (met het voornemen om volgend jaar
weer naar de lokale winkels te gaan). Grote
groepen familie en vrienden over de vloer.
Gezellig hoor, maar ook gedoe. Alleen van het
uitzoeken van alle benodigde wijnen, voor al
die verschillende borrels en diners op 1ste,
2de en bij ons ook 3de kerstdag, word ik altijd
blij. Maar dit jaar zal het onvoorzien allemaal
anders zijn en realiseer ik me wat een groot
voorrecht al dat ‘gedoe’ toch eigenlijk was.
Zelfs de glühwein die ik doorgaans voor de
ouders van de school van onze kinderen maak,
wat toch altijd meer tijd kost dan ik heb, zal ik
eigenlijk ontzettend missen. Dingen die je voor
lief nam, blijken achteraf toch niet helemaal
vanzelfsprekend. Dat we konden gaan en staan

Dingen die je voor lief
nam blijken ineens niet zo
vanzelfsprekend
waar en wanneer we wilden en vooral: met wie
en met hoeveel. Het virus plaatst de dingen nu
in perspectief. Ik merk dat ik bepaalde zaken
extra ben gaan waarderen en meer geniet van
de kleine dingen. De dankbaarheid voor dat
wat wél kan neemt toe. De behoefte om met
het gezin echt samen te zijn ook. Met kerst
komt dat goed, want veel keuze lijken we niet
te hebben. Of ik ook met mijn eigen ouders
aan de kerstdis zit – inclusief de prachtige oude
wijnen die mijn vader voor de gelegenheid
steevast uit zijn kelder naar boven haalt – is nu
nog de vraag, maar de kans daarop lijkt niet
groot te zijn. Een droevige constatering. Maar
tot aan hun voordeur zullen we met het hele
gezin zeker komen, gewapend met cadeautjes
en vrolijke mondkapjes. En ik neem dan ook
een hele mooie fles uit mijn kelder voor ze mee.
Misschien wordt het wel een uitruil. Daar hoop

ik natuurlijk stiekem op. Hoe het ook loopt,
een ding is zeker: de tijden om ons huis gezellig
te versieren en met elkaar – hoe klein de groep
ook is – te genieten van lekker eten en drinken
komen eraan. Zelf doe ik er denk ik zelfs een
schepje bovenop. Deze kersteditie van Vinée
Vineuse staat daarom weer vol met de lekkerste
wijnen en leukste suggesties voor gerechten om
ze bij te schenken. Ik schreef ook een verhaal
over het combineren van wijn en spijs dat u
wellicht nog wat houvast kan bieden. En als u
dan toch lekker aan het lezen bent, raad ik u
ook het prachtige interview van Frénk van der
Linden met Olivier Berrouet van het wereldvermaarde Petrus aan. Daarnaast namen we
weer een kijkje in een bijzondere kelder van een
bijzondere klant, schreef William Kelley – dé
Bourgogne- en Champagne-expert van Robert
Parker – speciaal een column voor ons en legt
Aad Kuijper uit waarom er eigenlijk nooit een
reden is om geen goede wijn te drinken (of:
waarom je altijd goede wijn moet drinken). We
hadden zoveel te vertellen, dat het een extra dik
nummer is geworden. We hopen dat u ervan
zult genieten!
We wensen u gezonde en gezellige feestdagen
en kijken uit naar een COVID-vrij 2021!
–Xavier Kat

Deze kerst geniet ik
vooral samen met
mijn gezin.

PS Bestelt u vóór 31 december voor een bedrag
van €250 of meer uit deze Vinée Vineuse en/of de
bijlage, dan ontvangt u van ons een bijzonder kerstgeschenk t.w.v. €36,50 (zie achterkant).
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Deze zwoele ripasso
heeft alles om uw kerstdiner
tot iets bijzonders te maken.
Bij doos van zes:
€12,75 per fles

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 minimum factuurwaarde van
€95,- 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 31 januari 2021.
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.
Bestellen en bezorging
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Per e-mail: vineus@okhuysen.nl
Per website: okhuysen.nl
Wijnen worden thuis bezorgd.
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Winkel en kelders
Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
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Dinsdag t/m zaterdag: 9.30 – 18.00 uur
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Bel ons op
023-5312240
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Ons cadeau voor u
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Een waanzinnige Ripasso van het
befaamde Palazzo Maffei. Een intense,
kruidige neus en typische zwoele aroma’s
van de ingedroogde druiven van de
Amarone. De vinificatie is bijzonder:
de most van de op matten ingedroogde
druiven, die overblijft na het maken van
de Amarone, wordt aan de jonge valpolicella toegevoegd. Hierdoor ontstaat een
nagisting die zorgt voor meer body en
complexiteit.Vervolgens rijpt de wijn nog
achttien maanden op eikenhouten vaten.
Het smaakpalet is smeuïg, met rijp
kersenfruit, pruimen, specerijen, iets van
chocolade en zachte tanninen. Bij een
dergelijk verleidelijke wijn hoort ook een
fantastisch gerecht.Wat dacht u van een
traditionele hazenpeper met een jus van
pure chocolade (minimaal 80% cacao)?
Ook lekker bij een gevulde kalkoen met
ingemaakte cranberry’s en specerijen.
2017 Ripasso Superiore Valpolicella
Palazzo Maffei
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €13,25 €14,20
Bij doos van 6: €12,75 per fles

Op de tafel

WIJNIG NIEUWS

De Rolls Royce
onder de
wijnglazen

WIJNIG NIEUWS

Speciaal voor ons kerstnummer vroegen we aan zes verschillende klanten welke
fles zij de komende kerst het liefst op tafel zetten.

Met genoegen kunnen wij melden
dat we nu ook het prachtige glaswerk
van Zalto in ons assortiment voeren.
Deze lichtgewicht en flinterdunne
(maar niet fragiele) kristallen glazen
zijn handgeblazen en een genot om
uit te drinken. Zie okhuysen.nl

Lekker
lezen over
wijn
Monsieur Louis – op pad met een wijnkoper leest als een trein
en is voor iedereen, van wijnliefhebber tot -kenner, een absolute
must-read! Leuk om met een mooie fles cadeau te doen.

Maak je
kerstgeschenk
persoonlijk
Of u nu een zakelijk of persoonlijk geschenk
zoekt, wij zijn dé partner voor het perfecte
cadeau. In alle prijscategorieën, van één fles
tot een kist van zes, voorzien van uw persoonlijke kerstwens, bedrukt met uw bedrijfslogo of aangevuld met een ander (wijn-)
cadeau. Ook nemen wij u de verzending uit
handen. Op onze site hebben we ter inspiratie meerdere voorbeeldpakketten staan,
maar bel of mail gerust voor advies op maat.

Olivijn in de
Vinée Vineuse
Menno Post – hiervoor tweesterrenchef van De
Bokkedoorns – opende in juli 2018 zijn eigen
restaurant. Olivijn biedt een ware gastronomische belevenis in een ontspannen, huiselijke
sfeer in een van de oudste panden van Haarlem. De smaken zijn elegant, verfijnd en subtiel
gecombineerd. Menno beheerst de kunst van
het weglaten, vertelt een verhaal met zijn gerechten en heeft daarmee zijn eigen signatuur
ontwikkeld. Sommelier Milton Verseput is verantwoordelijk voor de met zorg samengestelde
wijnkaart waarop de mooiste wijnen sieren. Wij
leenden een stukje van het restaurant voor de
foto’s op pagina 42 t/m 49.
Restaurant Olivijn, Kleine Houtstaat 70 in
Haarlem, www.olivijn.nl

Nico Gerritsen

Bas Vreugdenhil

Matthijs Moeken

Arnaud Schuurman

Pieter Ronner

Willem Bolleman

Afgelopen zomer werd ik geattendeerd op de wijnen van Katharina
Wechsler en wel in het bijzonder
op Fraulein HU. Ik ben altijd al
een liefhebber van witte wijnen uit
Oostenrijk geweest, zoals de grüner
veltliner. Nu is er ook in Duitsland
een geweldig domein in Rheinhessen,
dat mooie wijnen produceert. Van
riesling en weissburgunder wordt
ook een zeer verrassende perlwein
gemaakt. Dit is een wijn waar wat
koolzuur aan toe is gevoegd. De
perlwein combineert geweldig met
coquilles en mag daarom niet ontbreken op onze feesttafel.
Fräulein HU – Deutscher Perlwein, Weingut
Katharina Wechsler

Deze wijn is volgens mij net zo lang
in het assortiment als ik klant ben.
Het is een van mijn favoriete wijnen.
Voor mij niet alleen een wijn die
goed gaat met fromage de chèvre,
maar misschien nog wel meer bij
mooie gesprekken en momenten met
vrienden. Ontelbaar mooie herinneringen heb ik beleefd tijdens het
drinken van deze wijn. De laatste
keer was de meest bijzondere, ter ere
van een zeer dierbare vriendin. We
zaten buiten aan een heerlijk diner
tijdens een zwoele zomeravond. De
Sancerre De La Garenne maakte de
avond compleet.
2019 Sancerre blanc, Domaine de la
Garenne

Kerst Openingstijden Okhuysen Gierstraat en Küppersweg: met de steeds wisselende maatregelen rondom het coronavirus, adviseren wij u om voor actuele openingstijden van beide locaties onze website te raadplegen.

Mijn favoriete wijn is rode bourgogne. Een betaalbare fles is de
Bourgogne van David Duband. Deze
wijn wordt elk jaargang eleganter,
zonder aan kracht en vulling in te leveren. Jaargang 2017 heeft heerlijk
krokant rood fruit, prettige zuren en
ruim voldoende lengte. Voor een
‘gewone’ bourgogne is dit echt een
serieuze wijn. Kan jaren worden weggelegd, maar geeft nu al veel plezier.
Eigenlijk is het restant, bewaard in de
koelkast, op dag twee nóg lekkerder.
De losse delen zijn beter geïntegreerd
en de wijn is expressiever.
2017 Bourgogne rouge, Domaine David
Duband
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*Deze zes wijnen zijn verkrijgbaar als proefpakket ‘Op de Tafel’. Kijk op pag 54.

Eerste hulp bij
kerst-stress

Geen zorgen
laat het bezorgen

Hulp nodig bij het uitzoeken van perfect passende
wijnen bij uw kerstdiner? Welke fles doet het goed onder
de kerstboom en met welke wijn heeft u gegarandeerd
succes bij uw gastheer- of vrouw? Al deze en andere
vragen beantwoordt ons team van vinologen graag
op onze kerstlijn, vanaf nu te bereiken van maandag
tot en met vrijdag tijdens kantooruren op 023-5312240.

Door het hele land bezorgen wij vlot en veilig. Bestel
eenvoudig via onze webshop (of bel natuurlijk met
onze kerstlijn!) en laat uw bestelling op de door u
gewenste dag thuisbezorgen. Iemand anders verrassen met een mooie fles? Wij bezorgen het op ieder
gewenst adres. Bestellingen vanaf €95.- worden gratis
(thuis)bezorgd.

Welke wijn ik drink met de feestdagen in december 2020? Rood? Ja.
Bordeaux? Ja, een fles pessac-léognan
2015 van Olivier Bernard. Een wijn
die een mooi glas verdient om volledig tot z’n recht te komen. Het is een
evenwichtige mix van cabernetsauvignon en merlot. Een prettige
wijn die makkelijk drinkt en waarbij
je je na iedere slok op de volgende
verheugt. Beslist kruidig, kersen, iets
ziltigs, een wijn die bij een maaltijd
tot wasdom komt en naar meer
smaakt. Zo’n glas wijn maakt van
elke dag een feestdag!
2015 Pessac-Léognan rouge, Chevalier
par O. Bernard

Zoals elke maaltijd bij ons thuis
begint ook het kerstdiner met de
wijnkeuze. De zoekopdracht is specifiek: iedereen moet het lekker vinden
en kwaliteit moet onmiskenbaar aanwezig zijn. Sinds een aantal jaar beginnen we met Mâcon-Vergisson La
Roche van Verget. Frisse smaak met
een vleugje gekonfijte citroen en een
geraffineerd houttoets. Wow, dit is
alles wat grote chardonnays uit de
Bourgogne willen zijn. Alleen komt
deze uit de Mâconnais met het bijbehorende prijskaartje. Dus ik zal eerlijk
zijn, we drinken hem net zo makkelijk
op een normale maandagavond!
2018 Mâcon-Vergisson ‘La Roche’,
Maison Verget

Gevraagd naar mijn favoriete kerstwijn heb ik het grote genoegen om
iets over deze cairanne te vertellen.
Hetgeen niet geheel objectief zal worden omdat ik simpelweg alle Oratoire
Saint-Martin-wijnen schitterend
vind. Ik kan als een prof gaan schrijven dat deze wijn zich kenmerkt door
een intense geur, dat er rood fruit in
zit, maar ook wat heeft van leer, tabak en een pepertje, prachtig zachte
tannines voortbrengt waardoor je
mond wordt verwend. Dat doe ik
niet, ik schrijf gewoon dat het een
fantastische wijn is!
2016 Réserve des Seigneurs rouge –
Cairanne, Domaine Oratoire Saint-Martin
Okhuysen Vinée Vineuse 7

PORTRET VAN EEN BEVLOGEN WIJNMAKER: HENRI ALBRUS

IN DE WIJN GEDOOPT

Monnikenwerk in Limoux

‘Omdrinken’

Al sinds 1531 worden er mousserende wijnen gemaakt in Limoux. Toen door monniken, nu door Henri Albrus van Domaine Laurens. Het verhaal van een getalenteerde
leerling die in de voetsporen van zijn geprezen leermeester trad.

O

mdenken. Er zijn boeken over vol
geschreven terwijl het zo eenvoudig
is. Zo ben ik een aanhanger van de
theorie van het ‘omdrinken’. Drinken
waar je zin in hebt, zonder aan- of handleiding.
Dus niet: die wijn gaat niet bij die oesters,
maar die oesters gaan niet bij die wijn! Dan
eten we toch gewoon wat anders.
En ook niet: het is kerst, wat zullen we daar
eens bij drinken? Maar: ik heb die fles Chave,
wat zullen we daar eens voor excuus bij verzinnen? Kijk, daar wordt het leven ineens een stuk
leuker en makkelijker van.
Dan is die lekke band plots een perfecte aanleiding voor die mooie Rhône die al jaren ligt te
verstoffen in de kelder. Dan wordt die pechdag

N

a eerst enkele jaren bij een grote producent van Blanquette de Limoux te
hebben gewerkt kwam Henri Albrus
bij de charismatische Michel Dervin
in dienst. Michel had destijds net zelf Domaine
Laurens overgenomen. Overtuigd van het grote
potentieel van de terroir kwam Michel vanuit
de Champagne naar Limoux om daar mousserende wijnen van topniveau te gaan maken. Het
was Michel die Henri de fijne kneepjes van het
vak leerde. Daarbij gebruikte hij zijn technische
kennis uit de Champagne om de kwaliteit en
precisie van zijn Crémant de Limoux verder te
verbeteren en de verfijnde stijl waar Domaine
Laurens zo bekend om staat te creëren.
Limoux profiteert van zijn hoge ligging, iets
ten zuidwesten van Carcassonne, op de uitlopers van de Pyreneeën. Er heerst een mediterraan klimaat, maar met invloeden van de
Atlantische Oceaan, wat zorgt voor verkoeling
en een hogere luchtvochtigheid. De wijngaarden liggen op een hoogte van driehonderd meter boven de zeespiegel. Hier zorgen de grote

Limoux is als herkomstgebied zelfs nog veel
ouder dan Champagne
verschillen tussen dag- en nachttemperatuur
voor het behoud van de zuren die zo belangrijk
zijn voor het maken van mousserende wijnen
van topniveau. De stenige hellingen hebben
een bodem die bestaat uit kalkrijke klei met
een uitstekende drainage. Niet alleen de terroir
draagt bij aan de hoge kwaliteit wijnen op
Domaine Laurens. Er wordt ook heel veel werk
in de wijngaarden verzet om de rendementen
laag te houden. Zo krijg je druifjes met concentratie en veel smaak. Zo is Henri zelf, met al
zijn ervaring, ondertussen een ware meester geworden in het maken van Crémant de Limoux.
Hij heeft het nog steeds geweldig naar zijn zin
op ‘zijn’ Domaine Laurens en blijft de kwaliteit
verder omhoog stuwen, door voor elk facet in
het proces veel aandacht te hebben.
Limoux is er trots op de oudste herkomst
voor mousserende wijn te zijn, zelfs veel ouder
dan Champagne! Al in 1531 ontdekte een
monnik in de kelders van het Benedictijns
klooster Saint-Hilaire dat de wijn die hij gebotteld had een nagisting op fles had ondergaan met als gevolg een wijn met fijne belletjes.
8 Okhuysen Vinée Vineuse

De wijngaarden
van Domaine
Laurens liggen op
een plek die al
sinds de zestiende
eeuw een grote
reputatie heeft
als het gaat om
het maken van
mousserende
wijnen.

2018 Les Graimenous – Crémant de
Limoux brut, Domaine J. Laurens
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €12,80 €13,75 		
Bij doos van 6: €12,25 per fles
Les Graimenous betekent ‘wild gras’ in het
lokale Occitaans dialect. Dit is de cuvée waar
de grote reputatie van Domaine Laurens op is
gebouwd. Gemaakt volgens de ‘méthode traditionnelle’ van 60% chardonnay, 30% chenin
blanc, 5% pinot noir en 5% mauzac. Complex
en expressief karakter met citrusfruit, gekonfijte
sinaasappelschil, kamille en geroosterde noten.
De lange opvoeding ‘sur latte’ van ten minste
twaalf maanden zorgt voor de fijne mousse en
romige lange afdronk!

Ik ontdekte dat quarantaine perfect combineert
met een diepe Bordeaux
een omdrinker) en de Bordeaux schenk ik dit
jaar niet op prijs maar op dronk, Clos de May
2017. Vol, diep en romig. En die Chave dan?
Die bewaar ik voor dat speciale moment, die
parkeerbon, of die druilerige middag waarop ik
met mijn vriendin verkleumd terugkeer van een
wandeling door het bos. Nee, die Chave gaat de
kerst dit jaar waarschijnlijk niet halen.
Omdrinken, de theorie is gratis, het lespakket
kunt u bestellen bij onze favoriete wijnhandel.

Heerlijk zo’n lekke band.
2018 Clos des Demoiselles – Crémant de
Limoux brut, Domaine J. Laurens
Op dronk: tussen nu en 2025+
Nu per fles: €15,15 €16,25
Bij doos van 6: €14,50 per fles
Een assemblage van 60% chardonnay,
25% chenin blanc en 15% pinot noir. Zoals
gebruikelijk bij de méthode traditionnelle
vindt de tweede gisting plaats op fles in de
koele kelders. Gedurende maar liefst 15 tot 24
maanden liggen de flessen ‘sur latte’ te rijpen.
Een schitterende diepe kleur en fijne belletjes
in het glas. Op de neus vers gebakken brioche,
honing en rijp geel fruit als perzik en nectarine. De smaak is geconcentreerd met een
prachtige rijkdom en adembenemende lengte!

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

heid lijkt te duren en die ziel zo diep dat je
jezelf erin kunt verliezen. Een dure wijn geeft
meer voorpret en dus meer genot.
Schat, ik heb nou toch een flesje, oeeh daar
gaan we eens even goed voor zitten. Waar je
goedkope Chenet gedachteloos wegklokt, denk
je bij iedere slok van een prijzige fles al meer te
proeven. Prijs verhoogt het plezier, ook dat is
omdrinken. De ene keer duur, de andere keer
goedkoop. Of andersom. Want dat is het leuke
van omdrinken: je kunt het blijven doen. Zo
komt de champagne voor ons kerstdiner dit
jaar uit Spanje, de favoriete Cava van Monsieur
Louis. Bij de oesters kies ik voor het geweldige
zoet van Cauhapé (geleerd van Guffens, ook

op het werk zomaar een schitterende aanleiding
voor die fraaie riesling waar je maar geen gelegenheid voor vond. En ga zo maar door, heus,
het is echt eenvoudig. Zo combineert quarantaine perfect met een diepe Bordeaux heb ik
ontdekt en wordt een lekkende cv heerlijk begeleid met een zonnige Italiaan. Liefst niet te
goedkoop. Want omdrinken gaat niet om de alcohol maar om het genot. Dat is het “om”. En
daar speelt de wijn/prijscombinatie een grote
rol. Een dure fles is namelijk al lekkerder voor
je hem opentrekt. Hij smaakt al beter als je hem
in de kelder voorzichtig uit het rek haalt.
Die zware fles alleen al kost meer kracht. Dat
geld, daar heb je je een slag voor in de rondte
gewerkt, die kurk is zo lang dat hij een eeuwig-

2010 Huguet Gran Reserva Brut Classic
Finca Can Feixes
Nu per fles: €15,95 €17,25
Gemaakt volgens de ‘méthode traditionnelle’, met
een zeer lange opvoeding van acht jaar ‘sur latte’.
Een mooie fijne bubbel, een complexe neus met
tonen van brioche en citrusfruit en een zuivere
verfijnd droge smaak.
2017 Haut-Médoc Cru Bourgeois, Clos de May
Nu per fles: €15,95 €16,50
Van een aparte ‘clos’ op Château Maucamps,
aangeplant met enkel merlot. Elegant, met zwoel
rijp fruit als blauwe bessen en kersen. De smaak is
fris met een goede body.
2018 Ballet d’Octobre, Domaine Cauhapé
Nu per fles: €14,80 €15,95
De druiven worden eind oktober geoogst waarna
een koude schilweking plaatsvindt om zo aroma’s
aan de schil te onttrekken.Verleidelijke aroma’s van
grapefruit, perzik en passievrucht.

EREGALERIJ

Niet alle grote wijnen uit
Piemonte heten Barolo
In het noordwesten van Italië ligt aan de voet van de bergen het wijngebied
Piemonte. Deze schitterende streek is vermaard om zijn grote wijnen. Als een
lappendeken bedekken kleine wijngaarden de heuvels met op de achtergrond
de majestueuze besneeuwde toppen van de Alpen.
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D

e illustere druif nebbiolo die hier zo goed gedijt
doet bij veel wijnliefhebbers de harten sneller
doet kloppen en heeft een grootse reputatie.
Deze veeleisende druif moet op de best gelegen
plekjes in de wijngaarden worden aangeplant om volledig tot rijpheid te kunnen komen. Toch beginnen ook de
andere blauwe druiven van Piemonte uit de spreekwoordelijke schaduw van nebbiolo te stappen. De toegenomen
interesse voor enerzijds autochtone druivenrassen en
anderzijds rode wijnen met wat meer elegantie spelen de
dolcetto en barbera op een geweldige manier in de kaart.
Verbeterde wijngaardtechnieken en vinificatiemethoden
hebben daarnaast voor een spectaculaire kwaliteitsimpuls
gezorgd. Gelukkig is het typisch Piemontese karakter van
deze druiven in de wijnen bewaard gebleven. Dit komt
door een combinatie van hooggelegen wijngaarden en
noeste handarbeid op de vaak steil gelegen en moeilijk be-

werkbare wijngaarden. Zowel dolcetto als barbera kunnen
dat verleidelijke rafelige randje met subtiele aardse tonen
en een mooie frisse zuurgraad hebben. Ondanks, of misschien juist wel dankzij, het elegantere karakter, zijn deze
wijnen dan ook gemaakt voor de winterse keuken die de
bergen van Piemonte voort hebben gebracht. Een keuken
met wild, paddenstoelen, truffels, bergkazen en heerlijke
stoofgerechten. Dat alles maakt deze wijnen zo onweerstaanbaar lekker!
In deze eregalerij presenteren wij een dolcetto en een
barbera van twee verschillende producenten. De vroegrijpe
dolcetto, wat letterlijk ‘kleine zoete’ betekent, geeft vaak
lichte wijnen met veel fruit. Barbera staat erom bekend dat
hij op veel bodemsoorten kan worden aangeplant en hoge
rendementen geeft. Giacolino Gillardi en Paolo Alliata
maken serieuze wijnen die het grote potentieel van deze
Piemontese specialiteiten aantonen!

Azienda Agricola
Gillardi

Azienda Agricola
Villa Terlina

2017 Relatione Dolcetto – Dogliani
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €9,75 €10,50
Bij doos van 6: €9,25 per fles

2016 Gradale – Barbera d’Asti
Op dronk: tussen nu en 2024+
Nu per fles: €16,95 €18,25 		
Bij doos van 6: €16,25 per fles

Giacolino Gillardi maakt in het zuiden van
Piemonte verrukkelijke rode wijnen op de hooggelegen wijngaarden van Dogliani. De wijngaarden
liggen op steile hellingen en moeten volledig met
de hand bewerkt worden. De dolcettodruiven
zijn afkomstig van stokken van meer dan vijftig
jaar oud. De druiven weken en vergisten onder
controle van temperatuur. Hierna rijpt de wijn op
tank. Een heerlijk glas vol met zwarte vruchtjes
en viooltjes. Aangename kruidentonen, lekker
sappig en in de afdronk mooie zuren.

Eigenaar van dit uit zeven hectare wijngaard
bestaande domein is oenoloog Paolo Alliata. Bij
het plaatsje Agliano Terme in het gebied Asti ligt
de wijngaard ‘Gradale,’ met vijftig jaar oude
barbera-stokken. Na een zorgvuldige, traditionele
vinificatie rijpt de wijn zo’n tweeënhalf jaar op
eikenhouten vaten. Een uitbundige geur van
kersen, bramen, specerijen, bloemen en cacao.
De smaak biedt een prachtige concentratie van
donker en kruidig fruit, rijpe tanninen en eindigt
met een heerlijk frisse, lange finale.
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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

Het eeuwenoude succes van
de grüner veltliner
Al in 1452 werd in het idyllisch gelegen Oostenrijkse stadje Krems wijn
gemaakt. De gemeente Krems is nog
altijd eigenaar van dit oude domein,
maar de dagelijkse leiding is in handen van boegbeeld Fritz Miesbauer
die het écht op de kaart zette. Met
oog voor detail en een jong, bevlogen
team achter zich, maakt Fritz grüner
veltliners waar wij dol op zijn: zuiver
en fris, met een weerspiegeling van de
terroir. Aan de oevers van de Donau
voelt de grüner veltliner zich op de
zandhoudende lössbodem helemaal
thuis!

fris en
levendig

fruitig en
toegankelijk

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

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

De terraswijngaarden uit het Kremstal
geven druiven van topkwaliteit. Het continentale klimaat met zijn koude winters
en zonnige, lange zomers draagt bij aan
een optimale rijping van de grüner-veltliner-druiven. De wijn is mineralig, biedt
spanning met tonen van wit en geel fruit,
bloesem, en een klein pepertje.

Alain Lalanne geniet inmiddels van
zijn pensioen, maar zijn werk wordt
voortgezet door Lionel Osmin. Met deze
heerlijke, frisdroge cuvée bewijst Lionel
dat kwaliteit ook betaalbaar kan zijn.
De druiven gros manseng, ugni blanc,
colombard en sauvignon blanc ondergaan een strenge selectie, worden koel
vergist en krijgen een opvoeding ‘sur lie’.
Lalanne staat voor frisheid, exotisch
fruit, verfijning en spanning.

De uitbundige witte wijnen uit het
Spaanse wijngebied Rueda hebben een
apart plekje in ons hart. En niet alleen
omdat wij de eerste waren die verdejo in
Nederland introduceerden. Tropisch fruit,
bloesem, en een exotische frisheid voeren
de boventoon. Tegelijk vol van smaak en
met een lekkere bite. De makers vulden
de verdejo aan met een klein deel viura:
die zorgt voor een soepele fruitigheid.
Onweerstaanbaar lekker!

Dat op Château de Pennautier sinds
1620 wijn wordt gemaakt, wist u
natuurlijk allang. Dat hun chardonnay
ieder jaar beter wordt, wellicht niet. Een
van de geheimen achter de smaak van
deze verrukkelijke wijn is de kalkrijke
bodem van de vignobles nabij Carcassonne en de Montagne Noir.
De smaak is fris, maar tegelijkertijd vol
en rijk met aroma’s van rijp geel fruit en
bloesem.

fris en
levendig

fruitig en
toegankelijk

fris en
levendig

vol en rijk

2019 Grüner Veltliner Lössterrassen
Weingut Stadt Krems
Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €8,20 per fles €9,10

Bij doos
van zes
€8,20

Krems; terroir van wijnmaker van het jaar Fritz Miesbauer.
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2019 Grillo – Sicilia
Molino a Vento
Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €6,60 per fles €7,30

2019 Forgotten Vineyards Sauvignon
Blanc, Kruger Family Wines
Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €7,90 per fles €8,95

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

Allesbehalve grillig, deze heerlijke grillo
uit Sicilië. In de westelijke provincie
Trapani, op zacht glooiende heuvels,
vinden we de wijngaarden van Molino a
Vento. De grillodruiven worden op lage
temperatuur vergist en de wijn verblijft
daarna kort op roestvrijstalen tanks.
In het glas aroma’s van tropisch fruit,
mediterrane citrus en iets bloemigs. In de
smaak lekker veel sap, milde kruiden en
een aangename frisheid.

De sauvignondruiven zijn afkomstig van
de koelere, graniet houdende hellingen uit
de kustregio van de West-Kaap. Johan
Kruger is een geniale wijnmaker met een
neus voor kwaliteit. Dit is een frisse stijl
sauvignon, die enkele maanden ‘sur lie’
werd opgevoed voor wat meer vulling en
extra structuur. De wijn heeft een licht
tropisch karakter en iets van buxus, is
zeer levendig, en bezit een aantrekkelijke
ziltigheid.

In de prachtige Lubéron koopt ‘enfant
terrible’ Jean-Marie Guffens druiven
bij bevriende wijnboeren. Ondanks de
warmte overdag, koelt het door de hoge
ligging ’s nachts voldoende af, waardoor
de wijnstokken tot rust komen en de zuren behouden blijven. Deze Zuid-Franse
chardonnay bezit heerlijke aroma’s van
bloesem, honing, witte en gele vruchten.
De smaak is sappig, heeft een mooie concentratie en een schitterende afdronk.
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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

‘Mon petit Petrus’
Dit is de geuzennaam van deze zeer
geliefde wijn van de familie Boutière.
Petrus verwijst naar het grote aandeel
merlot in de wijn; vader Guy Boutière
vertrouwde ons ooit grappend toe
dat hij zijn eigen Petrus probeerde te
maken. Deze meervoudige kampioen is jaarlijks een zeer groot succes,
mede omdat de kwaliteit voor deze
prijs ongekend hoog is.
2019 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 12: €7,00 per fles €7,75

Naast merlot bevat deze grootheid ook
wat syrah en marselan. De geur is licht
aards en heeft tonen van donker fruit,
peper en laurier. De smaak is fruitig,
biedt veel sap, bezit een aangename
kruidigheid, aardse tonen, levendige
zuren, een uitstekende concentratie en
een intense afdronk. Perfect bij stevige
Hollandse gerechten, gekruid Texels lam
in eigen jus of bij een ratatouille met
Provençaalse kruiden.

zwoel en
kruidig

soepel
en rond

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

sappig en
fruitig

soepel
en rond

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

2019 Merlot – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,20 per fles €6,90

De rode Guilhem is al drie keer tijdens
het Proefschrift Wijnconcours uitgeroepen tot Beste Rode Wijn in de categorie
tot €7,50. Een fantastische prestatie!
De wijn heeft een typisch mediterrane
assemblage van syrah (40%) en gelijke
delen carignan en grenache noir. Een
hint van garrigue, specerijen en cassis
in de neus. In de smaak veel sap.We
proeven heerlijk rijp fruit van bessen en
kersen.

De ster van Toro is tinta de toro oftewel
tempranillo.Voor deze Orot – 100%
tempranillo – is uitgeweken naar hooggelegen wijngaarden met een kalkhoudende
kleigrond. Dit levert een sappige wijn op,
met verleidelijke aroma’s van levendig
bosfruit, iets bloemigs en specerijen. De
afdronk is zacht en uiterst elegant. Combineert uitstekend met een rijk gevulde
tapasplank, gekruid gevogelte of klein
wild.

Een heerlijke ‘op het fruit gemaakte’
wijn. Deze Merlot is vergist en opgevoed op inox en daardoor blijft het
puurste fruit behouden. Schitterende
paarse kleur, met verleidelijke aroma’s
van verse bramen, aardbeien en kersen.
In de mond vriendelijk en subtiel, met
zwoele tanninen en zeer elegante zuren.
Een veelzijdige begeleider bij gevogelte
als eendenborst, kalfsvlees en diverse
pastagerechten.

zwoel en
kruidig

sappig en
fruitig

sappig en
fruitig

Bij doos
van
twaalf
€7,00

Meervoudig verkozen tot wijn van het jaar. Zoon Mathieu neemt er een glaasje op.
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2019 Nero d’Avola – Sicilia
Molino a Vento
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,40

2019 Tempranillo – Ribera del
Guadiana, Palacio Quemado
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €7,50 per fles €8,30

2018 Forgotten Vineyards Shiraz
Kruger Family Wines
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €7,90 per fles €8,95

De nero d’avola kenmerkt zich door
een geconcentreerde kleur, aroma’s van
pruimen en iets aards, mooie frisse
zuren en goede tanninen. Door een korte
opvoeding op eiken, komt het ‘warme’
karakter van de druif schitterend naar
voren. Tonen van rood fruit als kersen en
aardbeien en verse kruiden in de neus.
De smaak is geconcentreerd en onweerstaanbaar sappig, met rijp rood fruit en
een pittige, kruidige finale.

De druiven voor deze op en top Spaanse
wijn worden ’s nachts geplukt en na vinificatie volgt een malolactische gisting
op eikenhouten vaten voor een subtiele
houttoon. Intense aroma’s van zwarte
kersen, rijpe bramen en bessen, specerijen, rode bloemen en iets van vanille. In
de smaak donker fruit en fijne kruiden;
de afdronk is elegant en fruitig. Lekker
bij gegrilde entrecote, stoofgerechten en
gerijpte harde kazen.

Wij zijn fan van Johan Kruger. Zijn
zoektocht naar oude wijngaarden in
koelere klimaatzones levert prachtige
wijnen op. Deze ‘forgotten vineyard’ uit
Stellenbosch is aangeplant met shiraz,
die trekjes heeft van een Europese
‘syrah’. De bodem bestaat voornamelijk
uit verweerd graniet. De wijn verbleef
een jaar op Franse eikenhouten vaten.
Een wijn vol specerijen, peper, bessig
fruit, soepele taninnen en elegante zuren.
Okhuysen Vinée Vineuse 15

Zingend in de kelder
In 1995 overlijdt Marcels vader op 65-jarige
leeftijd. Broer Roland heeft net de zaak overgenomen. “Een pittige tijd voor mijn broer
– in datzelfde jaar overleed ook nog eens de
chef-kok –, maar ook voor ons natuurlijk. In
zijn actieve leven reed pa jaarlijks langs een
aantal wijnstreken en -huizen; Champagne en
Fleurie werden altijd aangedaan. In Fleurie at
hij steevast bij Auberge du Cep, waar een grote
struise dame maître was. De chef kookte er
met grote stukken boter. Daar liet hij zich de
hele avond fêteren en de volgende ochtend zat
hij bij André Métrat. Dan zaten ze samen te
zingen in de kelder en proefden ze alle wijnen,
meerdere keren. Na afloop vulde hij zijn achterbak met heerlijke flessen Fleurie. Na het
overlijden van pa zijn mijn broers en ik met zijn
drieën diezelfde tour gaan maken en zaten wij
met Métrat te zingen in de kelder.”

Talbot- of Fleurie-avond?

DE KELDER VAN

Marcel Peijnenburg

Kleinzoon van de koekhappers. Marcel werkt als trainer-coach-inspirator
voor mensen in het bedrijfsleven en is een verwoed wijnverzamelaar.

M

arcel groeide op met wijn, of beter
gezegd: boven wijn: zijn vader
had dertigduizend flessen wijn in
zijn kelder. “Ons pa komt uit het
geslacht van Peijnenburgen, bekend van de
ontbijtkoek.” De overgrootvader van Marcel,
die bakker is, richt het bedrijf op en diens
zoon breidt het verder uit. Twee oudere broers
van Marcels vader gaan de zaak in en maken
het bedrijf echt groot; zelf gaat deze na zijn
opleiding aan de Hoge Hotelschool werken
op een cruiseschip van de Holland America
Line. Op een van zijn reizen ontmoet hij zijn
latere vrouw, die bij de concurrent vaart, Lloyd
Cruises. Ze besluiten samen een restaurant
te beginnen. Het is 1957 als De Zwaan in
Etten-Leur zijn deuren opent. “Pa is vooral
gastheer, terwijl ma voor de zaken zorgt.” De
familie trekt in boven de zaak. Marcel (nu 55)
is de jongste van vier; hij heeft twee broers en
een zus. “We kwamen graag in die wijnkelder
onder de zaak. Vooral om indruk te maken
op de meisjes, met de hoop op een kusje als
beloning.”
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Allo-allo accent
Als Marcel, in navolging van zijn vader en zijn
broer Roland, naar de Hoge Hotelschool in
Den Haag gaat, drinkt hij tijdens de gezellige
avonden vooral bier en andere drankjes. Geen
wijn. Dit verandert als hij stage mag lopen in
Disney World in Florida. Daar ontdekt hij dat
de sommelier 10% krijgt van de wijnverkoop
op een avond. Dus begint hij die rol op zich te
nemen als de sommelier vrij is. “Ik was de
enige die met een normaal Frans accent
Puligny-Montrachet uit kon spreken en verder
deed ik net of ik er iets van wist. Uiteindelijk
kreeg ik de functie van sommelier, terwijl ik
krap drie maanden wijn dronk en geen idee
had wat ik verkocht. Mensen zagen mijn naambordje en vroegen: “Is your name really
Marcel? Are you French?”, waarop ik met een
allo-allo Frans accent antwoordde: “Oui, I
come from Europe and this is a very nice wine
with a lovely bouquet and some nice fruit.”
Het legt hem als stagiair geen windeieren, en
wakkert tegelijkertijd het wijnvuurtje aan, wat
niet meer zou doven.

Toen mijn pa ziek
was, dronken we
samen rooie Annie’s
op de golfbaan.

Aan mooie wijnanekdotes is sowieso geen gebrek. “Pa nam, toen hij nog werkte, na het
service altijd wat wijnkliekjes mee naar boven.
Zeker als het Fleurie was, maar nog liever
dronk hij Château Talbot. Thuis werd het een
grap om als hij naar boven kwam te vragen
of het een Fleurie- of een Talbot-avond was.
Een keer toen mijn vader ziek was, waren we ’s
avonds met het hele gezin bij elkaar en karakteriseerde hij ons allemaal met één woord: mijn
zus was het goeike, Roland kordaat, Leon de
lieve en ik de springlevende. Hierna vroegen
we aan pa of het een Talbot of Fleurie-avond
was, waarop hij antwoordde dat hij met een
mooi glas Fleurie nu ook heel blij zou zijn. Met
wijn was hij eigenlijk best bescheiden. Hij vond
het al snel mooi.”

Tiësto eten en ging met mijn broer de kelder
in. Hij kwam met een fles Petrus weer naar
boven en postte een foto op Facebook, die
binnen tien minuten 10.000 keer werd geliket.
Die Petrus werd voor mij een soort relikwie en
ik kocht de een-na-laatste fles van mijn broer.
Het maakte het gedenkkistje compleet.” Of hij
die Petrus ooit zelf gaat drinken? “Ik denk de

Mijn wijnkelder
vertegenwoordigt heel
sterk wie ik ben
Drie kelder favorieten van Marcel
uit het Okhuysen
assortiment
1. Saint-Joseph
rouge ‘Offerus’,
J.L. Chave
Sélection
2. Barolo, Ceretto
3. Saint-Véran,
Domaine
Guffens-Heynen
Magisch
wijnmoment
Als ik die Petrus
1989 met mijn
familie drink,
gaat het om het
moment met hen,
niet om de wijn.

Willem Endstra en DJ Tiësto
Het zijn er misschien geen dertigduizend, maar
Marcel heeft inmiddels zelf ook een mooie
verzameling flessen wijn liggen. Chateau Talbot
en Fleurie ontbreken daarbij vanzelfsprekend
niet: van beide domeinen ligt er één fles in een
speciaal kistje, samen met een fles Petrus uit
1989 – nóg een mooie anekdote. “Die Petrus
hoort daar ook bij, maar is meer een link naar
De Zwaan dan naar mijn vader. Willem Endstra kwam wel eens eten bij De Zwaan en had
aan mijn broer gevraagd om Petrus 89. Mijn
broer kocht daarop een kistje van zes flessen,
waar Endstra er in totaal drie van dronk. Toen
werd hij doodgeschoten. Kort daarop kwam DJ

Voor iedere fles is
er in de kelder een
speciaal plekje.

komende tien jaar niet. Ongeopend is hij voor
mij meer waard dan wanneer hij leeg is. Verkopen is in ieder geval geen optie. Wijnen moeten
gedronken worden. In mijn kelder is zeker 95%
om te drinken. Maar sommige wijnen uit mijn
kelder zullen dicht blijven. Misschien zal ik de
fles Petrus ooit met mijn broers en zus drinken
tijdens een hele bijzondere avond met elkaar,
ter nagedachtenis aan mijn vader en aan de
Zwaan, die mijn broer net verkocht heeft.”

Wijn als belangrijke bijzaak
Want dat is het belangrijkste voor Marcel: de
herinneringen die ontstaan bij het drinken van
wijn, bijvoorbeeld wanneer hij samen met zijn
vrouw Marleen op een zaterdag lekker kookt,
speciaal voor bij een bijzondere fles. “In wijn
zit een bepaalde kracht, vakmanschap en historie. Een mooie fles wijn is creatie. Ik geef daar
graag geld aan uit, al ben ik niet de allergrootste kenner. Maar prijs-kwaliteitverhouding
doet me niet zoveel; het gaat me vooral om
de emotie en niet zozeer om de inhoud van
de fles. Het drinken van een mooie fles wordt
een herinnering, maar dan aan het moment en
de gesprekken, meer dan aan de wijn zelf. De
avond krijgt meer waarde als je met elkaar de
wijn aan het onderzoeken bent, hem aandacht
geeft. Maar de wijn zelf vertelt niet het verhaal
van de avond. De wijn is een heel belangrijke
bijzaak; een mooie omlijsting van een groot
gesprek, ondersteunend aan het moment. Als
ik die Petrus 1989 met mijn familie drink, gaat
het om het moment met hen, niet om de wijn.
Die draagt wel bij aan dat moment, als een
multiplier. De avond zal fantastisch zijn, maar
mijn zus zal zich achteraf niet kunnen herinneren welke wijn het was, alleen dat hij bijzonder was. Voor Leon geldt hetzelfde. Alleen
Roland zal het precies weten.” Zijn wijnverzameling vervult hem met een gevoel van rijkdom. “In onze jeugd hebben wij geleerd dat
dankbaarheid heel belangrijk is. Als ik door
mijn huis loop en ik zie de rijkdom van de
dingen die ik heb verzameld in al die jaren van
reizen, dan ben ik dat, dankbaar. De energie
die ik daaruit haal, gebruik ik weer in mijn
werk, in mijn coaching. Daarnaast vertegenwoordigt mijn kelder heel sterk wie ik ben. Er
is wellicht ook een connectie met het verleden.
Misschien wel met mijn pa. Die heeft dit bij
mij los gemaakt.”
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GASTCOLUMN

De hiërarchie van
Bourgogne op de schop

W

ie weleens een proeverij in een
van de vele kelders van de Côte
d’Or heeft meegemaakt, komt
makkelijk tot de conclusie dat
de appellation is voorbeschikt. In de volgorde
waarop de te proeven wijnen worden gepresenteerd is al duidelijk een hiërarchie te zien: eerst
de generieke, regionale wijnen opklimmend
naar gemeentelijke bottelingen, dan de sprong
naar premier crus, en als kers op de taart de
grands crus. En die hiërarchie vind je terug in
de prijzen. Journalisten neigen dit klassensysteem over te nemen: iedere wijn die als laatste
wordt geserveerd krijgt vrijwel altijd de hoogste
score. De meest ‘ketterse’ afwijzing van dit
systeem van vineuze voorbeschikking beperkt
zich tot de concessie dat de gemeentelijke
Gevrey-Chambertin of Vosne-Romanée van de
beste producenten een slechte Chambertin of
Richebourg grand cru mag overtreffen.
Maar is de hiërarchie van Bourgognes terroirs inderdaad zo vanzelfsprekend? Natuurlijk:
lig-ging, luchtcirculatie en vooral waterhuishouding maken samen dat grands crus unieke
en gunstige plaatsen zijn om druiven te laten

Ik vind links toch lekkerder.

groeien en rijpen. En inderdaad, wijnranken
binnen dezelfde ‘climats’ (een perceel in de
Bourgogne met eenzelfde identiteit, zowel qua
bodem, ligging als klimaat. red.) delen bepaalde kenmerken – dat valt niet te ontkennen.
Maar maakt acceptatie van door de ligging gedefinieerde verschillen het nodig de intrinsieke
hiërarchie te omarmen die er zo onlosmakelijk
mee is verbonden?
Als we beter kijken en ons verdiepen in de
wijze waarop wijn gemaakt wordt in de Bour18 Okhuysen Vinée Vineuse
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gogne lijkt het erop dat het vaker gaat om een
self-fulfilling prophesy dan om iets wat door de
natuur bepaald is. Het verschil tussen terroirs
zit hem vaak in nuances. Wat een meer strakke,
minerale Meursault Chevalières onderscheidt
van een zwaardere, geconcentreerdere Meursault Rougeots – afkomstig van terroirs van
twee verschillende kalksteentypes, van elkaar
afgescheiden door een pad – is niets vergeleken
bij de overeenkomsten tussen de twee, hoe subtiel deze fascinerend genoeg ook mogen zijn.
En ondanks het feit dat er geen geologische
scheidslijn bestaat tussen Grand Cru BâtardMontrachet en Puligny-Montrachet Les Enseignères, is het onderscheid in het glas meestal
groot: Bâtard heeft over het algemeen veel
meer textuur en body. Is dit dan een natuurlijke of een opgelegde hiërarchie?
In feite, zelfs veel van Bourgognes beste
domeinen nemen in iedere fase van het productieproces, van de wijngaarden tot de kelder,
beslissingen die de top appellations bevoorrechten. Het resultaat is grands en premiers
crus met meer textuur, extractie, concentratie,
alcohol en potentiële houdbaarheid dan hun

Iedere wijn die als
laatste wordt geserveerd
krijgt vrijwel altijd
de hoogste score
regionale of gemeentelijke tegenhangers. Kort
gezegd, in plaats van de plek van herkomst
te benadrukken, vergroten vignerons vaak de
superioriteit van hun grands crus en benadelen
hun gemeentelijke appellations.
Als een in de Bourgogne wonende wijncriticus zie ik deze sterke hiërarchie tussen appellations vooral als mijn grootste professionele
uitdaging. Ik ben me altijd bewust van de vooroordelen die het AOC-systeem creëert. En het
geeft me grote voldoening om wijnen van producenten aan te prijzen die werken met terroirs
die, meestal vanwege een historisch geval van
pech, niet gewaardeerd zijn als een Montrachet
of Chambertin. Dit is waarom ik me evenzeer
toeleg op het persoonlijk bezoeken van domeinen in de Mâconnais en Côte Chalonnaise als
de grote domeinen van de Côte d’Or. Wijnmakers zoals Jean-Marie Guffens hebben reeds
lang bewezen wat op plekken als deze mogelijk is, en hebben daarmee de toekomst van de
Bourgogne in handen.

CAVA

Spaans
voor feest
Raventós is een begrip in Spanje.
Door zijn ongelofelijke prijs drinken
de Spanjaarden hem niet enkel
met kerst. Bij doos van zes:
€7,90 per fles

De xarel-lo-, parellada- en macabeodruiven worden ’s ochtends zo vroeg
mogelijk geplukt en geperst, als de temperatuur nog laag is. De bubbels ontstaan net als bij champagne tijdens de
tweede gisting op fles, wat na een rijping
van vijftien maanden zorgt voor een
zeer fijne mousse en een elegant parfum.
De smaak is zuiver, droog en verfrissend
met tonen van toast, wit en geel fruit.
De wijn is eindeloos breed inzetbaar;
past perfect bij oesters, sushi en sashimi,
charcuterie, roerei of een aardappeltortilla.
2018 Raventós Roig Brut – Cava
J. Raventós Roig
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €8,25 €8,75 		
Bij doos van 6: €7,90 per fles
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W

eet u nog? Restaurants
waar de voor- en achterkant strikt gescheiden
waren. De witte brigade
(de koks) creëerde, kookte,
terwijl de zwarte brigade (de obers) het contact
met de gasten had en met borden liep. De
bediening wist eigenlijk niet goed wat er op
deze borden lag, terwijl de chef en zijn koks
geen idee hadden wat de gasten voor wijn
dronken. Gelukkig was dat vooral in de tijd van
de klassiekers, van zeetong in een botersaus,
vergezeld van een glas meursault en tournedos,
pommes dauphine met een gerijpte Saint-Emilion. Er kon niet veel fout gaan...

De moderne chef
Er is sindsdien veel veranderd. Niet alleen gaan
mensen tegenwoordig (even los van COVID19) makkelijker uit eten, ze doen dit ook vaker
en zoeken variatie. De Franse keuken domineert niet meer; we zien juist invloeden vanuit
de hele wereld samenkomen. Nieuwe ingrediënten, nieuwe smaken, nieuwe kooktechnieken doen hun intrede. Chefs reizen de wereld
over op zoek naar inspiratie en werken recep-

De kunst van
het combineren

De chefs en de wijnmakers zijn de moderne
rocksterren in de wereld
van de gastronomie

Wijn & spijs kan zoveel meer zijn dan de som der delen. Maar wat als het fout
gaat en niets meer smaakt zoals het hoort te smaken? Xavier Kat, geholpen door
twee topchefs, geeft een kleine handleiding voor de komende feestdagen.

Schaal- en schelpdieren met muscadet of ...
2018 Vera Cruz – Muscadet Sèvre et Maine sur
Lie, Domaine Luneau-Papin
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €14,40 €15,50
Bij doos van 6: €13,95 per fles
Door het strenge regime dat de melon de bourgogne
opgelegd krijgt en de lage rendementen, weten PierreMarie en Marie Luneau hun complexe kalkrijke
bodems schitterend te weerspiegelen in hun wijnen.
De lange opvoeding geeft extra complexiteit en textuur. Op de neus bloedsinaasappel en witte peper. De
smaak is bijna romig, mooi fris en elegant met een
prachtige gelaagdheid en adembenemende lengte!

2019 Godeval blanco – Valdeorras
Bodegas Godeval
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €13,50 €14,50
Bij doos van 6: €12,95 per fles
De godellodruif weet in de gouden vallei (Valdeorras), wijnen voort te brengen die zowel expressief
als rijk zijn. De invloed van de Atlantische oceaan
op deze wat meer landinwaarts gelegen streek geeft
de benodigde frisheid voor balans. Kruidig citrusfruit, steenfruit en witte bloemen. Geconcentreerd
met perzik en abrikoos en zelfs iets exotisch fruit.
De afdronk heeft een spannende zilte toets.

2019 Palomino Old Vines ‘1974’ –
Piekenierskloof, Kruger Family Wines
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €16,25 €17,50		
Bij doos van 6: €15,75 per fles
Dat de van oorsprong Spaanse Palomino Fino van
zeer oude stokken iets heel bijzonders voort kan
brengen, bewijst Johan met deze wijn. Een prachtige complexiteit en concentratie, opgevoed op cementen eieren en eikenhouten vaten. In de geur iets
van hooi, steenvruchten en mineralen. De smaak is
delicaat en intens tegelijk, prachtig in balans, met
een grote complexiteit en indrukwekkende lengte.

ten uit in laboratoria. Vlogen eerst met name
Franse topchefs uit over de wereld om hun
kunsten in andere culturen te vertonen, momenteel is het omgekeerd en trekken chefs
vanuit Japan, China, Peru, Mexico, Chili en
elders naar Europa. De moderne chef blijft niet
meer in zijn keuken, hij communiceert, praat
met zijn gasten, schrijft boeken en post op Instagram. En veel meer dan vroeger is er een uitwisseling met de sommelier. Er wordt geproefd,
geëxperimenteerd. De chef deelt zijn ideeën
en vertelt over zijn bereidingen, de sommelier
vertelt over zijn eigen ontdekkingen. Hij zoekt
naar wijnen die bij de kookstijl van zijn chef
passen of daar juist complementair aan zijn.

Het ergst denkbare
De chefs en de wijnmakers zijn de moderne
rocksterren in de wereld van de gastronomie.
Ze creëren. Naast ambachtsmensen die met
hun handen werken, zijn het kunstenaars, creatievelingen, regelmatig filosofisch in hun benadering. Met dat verschil dat aan een gebottelOkhuysen Vinée Vineuse 21
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de wijn niets meer is te veranderen. De chef
daarentegen kan als hij wil met wat kleine aanpassingen naar een wijn toe-koken, een teken
van vakmanschap en goed kunnen proeven. De
sommelier denkt en proeft mee. Toen JeanMarie Guffens (daar is-ie weer) eens bij een
groot diner zat waarvoor hij uit zijn eigen kelder een aantal prachtige oude magnums van
zijn beroemde Pouilly-Fuissé had meegenomen, hoorde hij de chef aan de gasten uitleggen dat hij zijn signature dish niet aan de wijn
aan had willen passen, omdat het perfect was
zoals het was. Hij voegde eraan toe dat de combinatie met de wijn helaas niet helemaal ideaal
was en dat we daar maar niet te veel bij stil
moesten staan. Guffens was terecht woedend,
want zijn prachtige wijn viel compleet weg bij
het gerecht. Maar erger nog: ook het gerecht
kwam niet uit de verf. En zo gebeurde gastronomisch gezien het ergst denkbare: er vond een
complete botsing plaats tussen wijn en spijs.

Hoe nauw luistert het combineren van wijn en
spijs?
Of beter, hoe kan ik botsingen voorkomen?
Bestaan er bepaalde basisregels bij het combineren? En waar moet ik op letten? Kunnen
wijn en spijs elkaar ook juist versterken, waarbij
het geheel groter is dan de som der delen? Op
deze en andere vragen zal ik hier proberen een
antwoord te formuleren. Hopelijk geeft het
u wat houvast voor de komende feestdagen.
Rocket science is het overigens niet en een
beetje durven kan ook geen kwaad. Maar botsingen voorkomen bespaart u wellicht onnodige teleurstellingen.

Een wijn voor twintig gerechtjes
Een van mijn persoonlijk mooiste wijn-spijservaringen beleefde ik in het vermaarde restaurant El Bulli van chefkok Ferran Adrià (toen
de nummer één chef-kok van de wereld). In

De sommelier koos één
witte wijn, die goed zou
smaken bij minstens 20
van de 34 gerechtjes
het restaurant werden tijdens het diner ruim
dertig kleine hapjes geserveerd. Ik vroeg de
sommelier wat het strijdplan voor die avond
met de wijnen zou worden. Deze adviseerde
me om één complexe witte wijn voor mij uit te
zoeken, met zowel zuurgraad, frisheid, vettigheid en kracht. Die zou dan zeker met twintig
van de 34 gerechtjes goed combineren. En dat
was ook het geval. Het mooie was dat geen
enkel gerechtje botste, terwijl bij ieder gerecht
de wijn zich net wat anders gedroeg, zodat ik
eigenlijk twintig verschillende wijnen dronk.
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tische keuken. Bij dit soort gerechten zoeken we wijnen die niet al te
complex of intens zijn, maar wel heel aromatisch.

De invloed van zuur

Met Robbert
Veuger en chef-kok
Stefan van Sprang
van tweesterrenrestaurant Aan de
Poel organiseerden
we ooit een wijnspijsdiner rondom
vijf jaargangen
Château d’Yquem.

Klassieke wijn +
spijs combinaties
Oesters +
Champagne of
Chablis
Geitenkaas +
Sauvignon
Mosselen +
Muscadet
Sardientjes +
Vinho Verde
Asperges +
Pinot blanc
Zuurkool +
Riesling
Foie gras +
Sauternes
Coq au vin +
Beaujolais
Ossobuco +
Vino Nobile
de Montepulciano
Gebraden lam +
Pauillac of
Saint-Julien
Hazenpeper +
Cornas
Roquefort +
Sauternes
Stilton + Port
Chocola +
Banyuls

Alles hangt af van recept en bereiding
De tijd dat witte wijn alleen bij vis en wit vlees
hoorde en rode wijn bij rood vlees ligt inmiddels wel achter ons. Waarmee ik niet wil zeggen
dat dit fout is. Maar avontuurlijk is anders en
alles hangt gewoonweg af van het recept en de
bereiding. Wanneer een vis bereid wordt in een
saus van rode wijn, smaakt een rode wijn daar
heerlijk bij. Zolang je maar niet een wijn neemt
met veel tanninen, die botsen namelijk met de
vis en geven hem een metalige smaak. Bij eiergerechten en veel groenten past een witte wijn
beter, terwijl je bij peulvruchten en linzen beter
af bent met rood. Tanninerijke wijnen hebben
juist het vet en de proteïne van vlees nodig.
Waarbij cabernet het bijvoorbeeld van nature
prachtig doet bij lam en entrecôte en wildgerechten gek zijn op pinot noir en syrah.

Alle factoren die de wijnkeuze beïnvloeden
Vaak trouwens, en ook wij maken ons daar in
dit blad schuldig aan, wordt als wijn-spijs-tip
slechts een hoofdingrediënt genoemd, zoals wit
vlees, gevogelte, of vis. Terwijl juist de bereiding, de gebruikte kruiden en de eventuele
saus of dressing allesbepalend zijn voor de
keuze van de wijn. Daarnaast speelt de structuur of textuur van een gerecht een belangrijke
rol, de stevigheid. Maar ook zaken als smaakintensiteit en natuurlijk de vijf basissmaken: zoet,
zuur, zout, bitter en umami. Bij een gestoomde
kipfilet met een sesamdressing, wat citroengras,
taugé en koriander, schenk je een heel andere
wijn dan bij een coq au vin met een intense,
donkere saus. Daarbij is het de kunst om het
juiste evenwicht te vinden tussen de kracht van
het gerecht en die van de wijn. Tegelijkertijd is
het belangrijk om onderscheid te maken tussen
kracht/volheid van zowel gerecht als wijn en de
intensiteit van de smaak. Zo zijn er lichte wijnen met een grote smaakintensiteit die een
heerlijk contrast kunnen vormen bij een zwaarder gerecht; zoals riesling bij gebraden gans. En
gerechten kunnen heel intens van smaak zijn,
zonder dat ze heel krachtig of zwaar zijn. Soms
is die smaak producteigen (denk aan asperges), maar hij kan ook worden toegevoegd in
de bereiding, zoals vaak gebeurt in de Azia-

Zoals hierboven vermeld hebben we bij het combineren van wijn
en spijs ook te maken met de vijf basissmaken. Een hele belangrijke
hierbij is het zuur in zowel gerecht als wijn. Die moeten min of meer
in elkaars verlengde liggen. Als er in een gerecht een hoge zuurgraad
zit, neem bijvoorbeeld het momenteel populaire gerecht ceviche, en
we schenken hierbij een wijn met weinig zuren, dan zal deze wijn
helemaal wegvallen. Bij wijnspijs-proeverijtjes doen we daar regelmatig een eenvoudig proefje mee. We serveren dan een stukje verse zalm
met daarbij een wat ronde en boterige chardonnay. Dat smaakt heerlijk. Doen we vervolgens een druppeltje citroensap over de vis, dan
combineren zalm en wijn opeens totaal niet meer. De muscadet die
daarentegen in eerste instantie niet lekker smaakte, wordt opeens een
heerlijke, expressieve wijn.

Het accent dat zout legt
Ook zout heeft invloed op wijn, al wordt hier minder vaak bij stil
gestaan. Natuurlijk kennen we de klassieke combinatie van zout en
zoet, zoals roquefort met sauternes. Maar daarnaast heeft zout de
eigenschap dat het smaken accentueert. Tegelijkertijd accentueert het
ook de tannine in jonge wijnen. Hetzelfde geldt voor de aanwezige
bitters. Hierdoor kan een botsing met het gerecht ontstaan of kan de
wijn zelf uit balans raken. Bij zoutere gerechten doen mildere wijnen
met niet te veel zuren en een lichte zoetigheid het daarom vaak goed.

Zoet met zoet
Ook bij zoet geldt dat wijn en spijs in elkaars verlengde moeten liggen.
Een zoet gerecht vraagt om een wijn die minstens even zoet is. Zo
niet, dan zal hij vlak en schraal overkomen. De combinatie tussen zoet
en zuren speelt hierbij ook een rol, zoals wanneer we wijn combineren
met een zoet fruitdessert. En terwijl een zoet gerecht moeilijk combineert met een droge wijn, zijn er omgekeerd wel zoete wijnen die
prachtig combineren met niet-zoete gerechten. Klassieker is foie gras
met sauternes, maar er zijn volop andere voorbeelden. Zeker wanneer
het gaat om halfzoete witte wijnen, zijn er veel combinaties te bedenken met zowel vis- en vlees- als groentegerechten.

Goddelijke combinatie
Soms ligt een combinatie veel minder voor de hand. Met Stefan van
Sprang, nu restaurant Aan de Poel**, destijds werkzaam bij Ron
Blaauw in Ouderkerk aan de Amstel, organiseerden we jaren geleden
een wijnspijs-diner rondom vijf jaargangen Château d’Yquem, de
beroemdste zoete wijn ter wereld, afkomstig uit Sauternes. Een zeer
geconcentreerde wijn, met een hoog zoetgehalte, maar tevens een
hoge zuurgraad. Iedere jaargang heeft bovendien zijn eigen karakteristieken, waarbij ook de leeftijd van de wijn een rol speelt. Voorproeven

Château d’Yquem en gerookte
paling met yakitorisaus, suiker en
een zoete Japanse rijstwijn.
De combinatie was goddelijk!
met zulke kostbare wijnen zat er niet in. De bedoeling was om er vijf
verschillende gangetjes bij te serveren en de mensen echt te verrassen.
Bij het voorproeven hebben we uiteindelijk één fles Yquem opengemaakt – wat geen straf was. Daarbij heb ik Stefan zoveel mogelijk
proberen uit te leggen hoe de andere jaargangen zich tot deze wijn

Entrecôte Bordelaise
met Bordeaux of ...
2014 Côtes de Bordeaux Cadillac
Château Clos Chaumont
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €19,50 €21,50
Bij doos van 6: €18,50 per fles
Het ondergewaardeerde oogstjaar
2014 heeft uitstekende wijnen voortgebracht met de klassieke elegantie die je
van goede Bordeaux mag verwachten.
Een mooie ontwikkeling op de neus
met truffel, bosgrond en potloodslijpsel.
De smaak is krachtig met veel fruitexpressie van pruimen en zwarte bessen,
en prachtige ronde tanninen.
2016 Bandol rouge
Château de Pibarnon
Op dronk: tussen nu 2030
Nu per fles: €34,95 €38,25
Bij doos van 6: €33,95 per fles
Een prachtige diepe kleurintensiteit
die typerend is voor mourvèdre. In de
neus wat ingetogen met blauwe bessen,
bramen en subtiel wat rozemarijn en
salie. Gestructureerd met prachtige
rijpe, stevige tanninen, zwart fruit, iets
van leer en zoethout. Deze gelaagdheid houdt aan in de lange afdronk!
2018 Año Cero Malbec
Altocedro
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €14,75 €15,90
Bij doos van 6: €14,25 per fles
Karim Mussi Saffie beschikt over
oude stokken malbec die op hoogte
staan aangeplant. Dit resulteert in
wijnen die een schitterende balans
tussen rijpheid en fraîcheur laten zien.
Expressief met bramen en ook iets van
munt en laurier. Rijpe tanninen met
precisie, wederom het donkere fruit en
een lange heerlijk frisse afdronk!
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zouden verhouden. Ik was onder de indruk
toen ik zag wat een creativiteit er bij Stefan
loskwam tijdens het proeven en hoe gemakkelijk hij bruggetjes vond van gerechtjes naar de
wijn. Zo bedacht hij een gerecht van gebakken
langoustine, met zoetzure pompoen en bloedworst van slagerij Franssen uit Maastricht,
omdat in zijn bloedworst altijd net wat meer
kaneel zit. Die karamelliseerde Stefan dan nog
op het laatste moment met een klein beetje
poedersuiker. De absolute sensatie werd een
aan de basis heel simpel gerecht, maar je moet
er maar opkomen: gerookte paling met yakitorisaus, op basis van sojasaus (hoog umamigehalte!), suiker en een zoete Japanse rijstwijn.
De combinatie was goddelijk!

De invloed van tannine
In wijn-spijscombinaties moeten we goed
rekening houden met de aanwezige tannine.
Tannine bezit enkele lastige eigenschappen in
combinatie met eten. Vis en ei kunnen er metalig door gaan smaken, en naast zout worden
tanninen bitter. Tannine vormt een belangrijke
bouwsteen in bewaarwijnen en kunnen de
complexiteit in de wijn verhogen, maar in de
combinatie met eten heb je ze niet echt nodig.
Stevige en vettere vleesgerechten kunnen de
tannine van een jonge wijn goed opvangen,
waardoor het fruit in de wijn beter naar voren
zal komen, en de wijn zachter zal smaken.

dan vind ik een arrangement met zeven bijpassende wijnen gewoon te
veel. Ik weet ook dat er op de kosten wordt gelet en dat je vaak wijnen
krijgt die niet van het niveau zijn waar ik dan zin in heb. Ik bestel dan
liever één goede fles, waarvan ik denk dat hij bij de meeste gerechten
aansluiting heeft. In mijn eigen keuken probeer ik mijn gerechten
niet te complex te maken, dus breng ik niet te veel uiteenlopende
smaken bij elkaar. Ik diep liever de smaak uit van een aantal heel
goede ingrediënten. Ik koop bijvoorbeeld melk van koeien waarbij de
kalveren heel lang bij de moeder blijven. Van die melk maak ik dan
een rijstebrij als toetje. Door het welzijn van de beesten wordt de melk
in mijn ogen beter. Voor sommige vleesbereidingen kies ik voor een
Japans barbecuetje, een soort plantenbak met kooltjes. Die zorgt voor
veel genuanceerdere en subtielere smaken, waar je elegantere wijnen
tegenover kan zetten.
Tv-chef Leon
Mazairac is een
expert op het
gebied van wijn &
spijs. Hij won ooit als
een van de weinige
Nederlanders de
Copa Jerez, een
internationale wedstrijd voor koken bij
sherry.

Bereidingswijzen zijn allesbepalend
Zoals ik al eerder aangaf richt men zich bij heel
veel wijn-spijsadviezen vooral op het hoofdingrediënt. Meestal wordt niet goed stilgestaan
bij de bereidingswijze, terwijl dit juist een zeer
grote invloed heeft op de smaak van een gerecht. Een gegrilde zalm smaakt totaal anders,
namelijk veel intenser, dan wanneer je dezelfde
vis pocheert. En als een gerecht bijvoorbeeld
gefrituurd wordt in een beslag (denk aan tempura), wordt het zwaarder, machtiger. In dit
laatste geval zoek je al snel een frissere wijn,
met een goede zuurgraad als contrast. Ook
24 Okhuysen Vinée Vineuse

Een zalm smaakt
gegrild totaal anders
dan wanneer je
dezelfde vis pocheert
of een barbecue grillen, wat een rokerig en
licht zoet effect heeft. Dat vraagt om een wijn
met meer intensiteit en rijpe, zoetige tanninen.
Ook de temperatuur van het eten speelt een
rol, wat ook weer samenhangt met de structuur. Een bepaald gebraden vleesgerecht kan,
warm geserveerd, heerlijk smaken bij een volle,
krachtige rode wijn. Terwijl wanneer je hetzelfde gerecht de volgende dag koud serveert,
dezelfde wijn totaal niet past. Dit komt omdat
de structuur van het vlees dichter is geworden
en de vetten zijn gaan stollen. Op dit moment
kun je beter een rode wijn schenken met een
hogere zuurgraad, liefst zelfs enigszins gekoeld.

Hoofdbrekens voor de sommelier
Bij het combineren van wijn en spijs zijn er bepaalde ingrediënten die het wijnen erg moeilijk
kunnen maken en waar menig sommelier zijn
hoofd over breekt. Bijvoorbeeld omdat ze heel
overheersend zijn of de smaak van veel wijnen
sterk negatief beïnvloeden. Te denken valt aan
koriander, venkel, artisjokken, spinazie, olijven,
tomaat, yoghurt, vinaigrette, sojasaus, sinaasappel en limoen. Toch valt er altijd wel een
mouw aan te passen door de dosering van het
ingrediënt laag te houden, te combineren met
een andere smaak of op een bepaalde manier te
bereiden. Bovendien is de variatie aan wijnen
zo groot, dat ook hier op ieder potje wel een
dekseltje past.

is er een groot verschil tussen het bakken in
roomboter, wat een hoog smaakgehalte geeft
en waar het bruine korstje dat ontstaat, een
zoete, maar ook licht bittere toon afgeeft, en
bijvoorbeeld het dichtschroeien van een stuk
rood vlees of een moot vis à la plancha. Weer
anders wordt het als we vlees op een houtvuur

Verrassende wijn +
spijs combinaties
Andijviestampot +
Ventoux
Guacamole +
Mâconnais
Ceviche +
Verdejo
Gefrituurde kip +
bubbels
Burgers +
Beaujolais
Gegrilde vis +
pinot noir
Sorbetijs van
groene appel +
Fino sherry
Indiase curry +
Vinho Verde

Chefs moeten zoveel wijn proeven als
mogelijk!
Top-Chef Leon Mazairac (Karel V, Utrecht) is
ervan overtuigd dat het voor koks erg belangrijk is om veel kennis te hebben van wijn. “In
wijn zitten zoveel smaken en nuances! Het is
waardevol om die te ontdekken. Het helpt je
om in je eigen keuken de smaken beter te snappen. Alle koks zouden op wijncursus moeten
en vooral veel proeven – ook samen met de
sommelier om tot de beste wijn-spijscombinaties te komen. Al moet ik direct ook waarschuwen: zelf sloeg ik hier aan het begin van
mijn carrière een beetje in door. Ik wilde te
ver gaan in het perfectioneren en dat werkt
niet. Persoonlijk zoek ik tegenwoordig liever
naar contrast. Dat kan heel sterk werken en is
eigenlijk ook makkelijker. Als ik ergens mooi ga
eten en ik neem het menu van zeven gangetjes,

Hazenpeper met
Crozes-Hermitage of ...

En dan nog iets
Om het hele verhaal nog ingewikkelder te maken, sta ik ook nog even
stil bij het gebruik van glaswerk en de temperatuur van wijn. De vorm
en de ruimte die het glas aan de wijn geeft, heeft een grotere invloed
op wat wij ervaren dan veel mensen denken. Neem bijvoorbeeld een
champagneflûte. Is deze hoog en slank, dan zal de champagne frisser
smaken en ervaren we meer bitters en zuren. Deels heeft dit te maken
met het feit dat we ons hoofd bij het drinken meer naar achter moeten bewegen en de champagne ook meer achter op onze tong komt,
waar we de bitters en zuren meer waarnemen. Een prima keuze dus
wanneer we aan de oesters gaan. Maar wanneer we juist de rijkdom
van de champagne willen ervaren omdat we er wellicht een rijper en
complexer gerecht bij serveren, dan kunnen we beter een wat ruimer
glas gebruiken, waarbij de geuren meer loskomen en de wijn ook
meer voor op de tong in onze mond komt. Hetzelfde geldt voor de
temperatuur van de wijn. Hoe koeler we de wijn serveren, hoe strakker de wijn zal overkomen en hoe meer de zuren op de voorgrond
komen. Een complexere, rijke witte wijn, moet daarom nooit te koel
worden geserveerd. Tenzij dit juist het bruggetje naar een gerecht is.
Stelt u zich eens voor dat u dezelfde wijn bij twee verschillende gerechten wilt eten. Het eerste voorgerechtje is wellicht een koude
bereiding, met elegante, frisse smaken, terwijl het volgende gerecht

De vorm en de ruimte die het glas
aan de wijn geeft, heeft een grotere
invloed dan veel mensen denken
een warme bereiding is, met een krachtigere structuur en een lager
zuurgehalte. U schenkt de wijn dan bij het eerste gerecht direct uit
de ijskast in een wat slanker glas. U zet de wijn vervolgens niet meer
koud. Bij het volgende gerecht schenkt u de wijn op een iets hogere
temperatuur uit in een wat groter glas. U zult het gevoel hebben twee
verschillende wijnen te drinken, die hopelijk beide prima passen bij
hun betreffende gerecht.
Het lezen van dit verhaal heeft de boel wellicht alleen nog maar
ingewikkelder voor u gemaakt. Dat was dan niet mijn bedoeling.
Maakt u zich vooral niet te veel zorgen, zoveel kan er ook niet misgaan. Ik denk dat het goed – en hopelijk ook interessant – is om beter
te begrijpen welke zaken er nu precies allemaal invloed hebben op wat
u proeft. U zult zien dat het leuk is om hiermee te experimenteren en
de dingen te ervaren. En dat als u zich meer bewust wordt van hoe
wijn en spijs elkaar beïnvloeden, u hierin vanzelfsprekendheden ontdekt waardoor u er vaardiger in wordt. En het leukste: als het u lukt
om wijn en spijs elkaar te laten versterken, dan zal iedereen even in
stilte van uw creatie genieten.

2017 Crozes-Hermitage rouge
Domaine Alain Graillot
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €23,75 €25,50
Bij doos van 6: €22,95 per fles
De broers Graillot maken een harmonieuze Crozes-Hermitage waarbij elegantie voorop staat. Mooi puur fruit
van bramen en zwarte bessen, laurier,
goed verweven hout en fijne zuren.
Prachtig rijpe tanninen, spanning
en een pittige afdronk maken van
deze Crozes-Hermitage een grootse
beleving!
2018 Selección de Parcelas –
Bierzo, Dominio de Anza
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €20,95 €22,50
Bij doos van 6: €20,25 per fles
Het jonge toptalent Diego Magaña
volgde zijn leermeester Raúl Peréz naar
Bierzo. Hier maakt hij wijnen van
mencía, van de sterk ijzerhoudende
rode kleigrond. De oude stokken geven
een wijn met concentratie, en diepgang
en tegelijk ook souplesse en expressiviteit
met rood fruit, bloemen en kruiden.
2019 Barbera d’Alba Piana
Ceretto
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €20,95 €22,50 		
Bij doos van 6: €20,25 per fles
De kleine wijngaard waar deze
Barbera staat aangeplant, ligt vlak bij
het stadje Alba. De druiven worden
gevinifieerd op het Tenuta Monsordo
Bernardina. De vergisting en opvoeding op roestvrijstaal accentueren het
heerlijke fruitgedreven karakter van
barbera met zwart fruit, subtiele aardse tonen en mooie frisse zuren.
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2019 Soave
Palazzo Maffei
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €7,10 €7,60
Bij doos van 6: €6,80 per fles
Fris wit kent uiteenlopende stijlen. Dat
heeft onder andere te maken met de ligging en de bodem waarop de druivenranken staan aangeplant. Soave, een
wijngebied in Veneto, ligt hoog en heeft
een vulkanische bodem. De druiven
garganega en trebbiano groeien goed op
deze arme grond en geven een delicate
wijn vol rijp wit fruit en een klein bittertje in de afdronk.Wat mild gekruide
antipasti erbij en genieten!

2019 Sauvignon Touraine
Domaine Jacky Marteau
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €8,60 €9,20
Bij doos van 6: €8,25 per fles
Sauvignon is een geliefde druif, door
zijn frisse en stuivende karakter. In de
prachtige Loirevallei maakt de familie
Marteau er hun befaamde, prijswinnende Touraine-wijnen van. Deze wijn is
hun paradepaardje; levendig en knisperend met typische sauvignon aroma’s
van citrus, tropisch fruit, groene appel
en vers gemaaid gras. Heerlijk bij het
aperitief, met oesters of bij Hollandse
garnaaltjes.

2019 Chant des Vignes –
Jurançon sec, Domaine Cauhapé
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €11,10 €11,95
Bij doos van 6: €10,75 per fles
Het zuidwesten van Frankrijk staat
bekend om zijn verrukkelijke cuisine de
campagne; vaak iets zwaardere gerechten met lekker wat vet. De frisse zuren
van de wijnen uit Jurançon passen hier
perfect bij. Deze Chant des Vignes van
wijnmaker Henri Ramonteu past met
zijn expressieve karakter en subtiele exotische tonen ook zeer goed bij de Aziatische keuken, bijvoorbeeld bij een salade
met garnalen, rijstnoedels en sesam.

91 punten
Decanter
World Wine
Awards

92 punten
Wine
Advocate

Aziatische salade met
garnalen, rijstnoedels
en sesam

FRIS WIT

Zuiver en elegant
Het kerstdiner gaat vaak van start met een licht gerechtje of
klein hapje. Bijvoorbeeld iets Aziatisch – we koken steeds meer
over de grens, ook met kerst. Fris wit is dan de perfecte
begeleider, als tegenhanger voor het kruidige tot lichtpittige.

2019 Alvarinho – Vinho Verde
Quinta de Soalheiro
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €12,95 €13,90
Bij doos van 6: €12,50 per fles
Door Robert Parkers Wine Advocate beloond met maar liefst 92 punten, waarbij
naast de wijn zelf ook het bewaarpotentieel werd geprezen. Deze gaat goed
ouder worden, zo schreven zij. Hoe dan
ook een onmisbare wijn deze feestdagen met zijn heerlijke intense smaak
en aromatische, zuivere karakter.
Serveer er ceviche van zeebaars met
leche de tigre bij en het kerstdiner kan
niet beter van start gaan!

2018 Bordeaux blanc
Château Closiot
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €13,25 €14,25
Bij doos van 6: €12,75 per fles
Trouw blijvend aan wit maakt JeanMarie Guffens in Bordeaux, naast een
fantastische zoete Barsac, ook een droge
wijn. Zijn Bordeaux blanc (sauvignon
en sémillon) is fris maar met een rijke
structuur. Jean-Marie zoekt zoals altijd
naar perfecte rijpheid bij het oogsten. De
florale tonen in combinatie met sappig
citrusfruit maakt deze gastronomische
wijn de ideale partner van een quiche
met groene asperges en geitenkaas.

2019 Pouilly-Fumé
Domaine Jean Pierre Bailly
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €15,40 €16,60
Bij doos van 6: €14,90 per fles
Nóg een topwijn uit de Loire maar dan
uit Pouilly-Fumé – niet te verwarren met
Pouilly-Fuissé uit Bourgogne.Waar de
Fumé van sauvignon is gemaakt en de
Fuissé van chardonnay, hebben ze toch
een overeenkomst. Beide hebben een bodem van voornamelijk kalksteen. Fumé
verwijst naar de ook aanwezige vuursteen. Rijke smaak met goede zuren en
een zuivere afdronk. Lekker bij blini’s met
gerookte zalmsnippers en citroenricotta.
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2019 Almodí petit white – Terra Alta
Altavins
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €7,75 €8,25
Bij doos van 6: €7,50 per fles
In het zuidwesten van Catalonië maakt
Joan Arrufí Peig verfijnde wijnen,
zonder overdadige houtinvloed, maar
mét lengte en aromatische rijkdom. Een
assemblage van garnatxa blanca, aangevuld met chardonnay en sauvignon
blanc. Aroma’s van appel, citrusfruit
en perzik. De smaak is gul, biedt sappig
geel fruit als abrikoos en perzik, bezit
voldoende frisheid in de finale. Combineert mooi met heilbot.

Intens en weelderig
Rijk wit staat voor wijnen met concentratie, complexiteit en structuur,
die perfect in balans zijn. Wijnen die indruk maken op je tafelgasten,
helemaal als je hier een gerecht van gevogelte met een romige saus
of stevige witvis, zoals in roomboter gebakken coquilles, bij serveert.

2018 Verdejo Fermentado en
Barrica – Rueda, Palacio de Bornos
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €10,50 €11,30
Bij doos van 6: €9,95 per fles
Het sap van deze 100% verdejo vergist
op eikenhouten vaten. Daarna rijpt de
wijn daar ook nog eens vier maanden
voor extra structuur en balans. Uitbundige tonen van rijp tropisch fruit,
kruiden en een vleugje vanille. De
smaak is breed, vol sap en eindigt in een
intense afdronk, waarbij het hout mooi is
versmolten met de frisse structuur van de
verdejo. Heerlijk bij stevige visgerechten
met een rijke saus of bij gevogelte.

90 punten
Wine
Advocate

Gebakken coquilles
met botersaus

RIJK WIT

2019 Viognier – Vin de France blanc
Verget au Sud
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €9,95 €10,75
Bij doos van 6: €9,70 per fles
De ene viognier is de andere niet. Maar
gelukkig weet Jean-Marie Guffens
hoe hij deze lastige druif kan temmen.
In de Lubéron kiest Guffens voor een
opvoeding deels op inox en deels op hout.
Verleidelijke neus van wit fruit, abrikoos
en een hint van honing. In de smaak
opnieuw sappig fruit en een klein vetje;
de levendige afdronk heeft iets ziltigs.
Lekker bij een salade met geroosterde
pompoen, vijgen, burrata en platbrood.

2017 Mâcon-Villages ‘Terres de
Pierres’, Maison Verget
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €14,25 €15,40
Bij doos van 6: €13,90 per fles
De signatuur van Guffens is duidelijk
aanwezig in deze expressieve bourgogne.
Een prachtige assemblage van chardonnaydruiven van de meer kleiige gronden
van Viré en Charnay en van een stenige
bodem bij Pierreclos. Het sap werd op
roestvrijstalen tanks vergist en daarna
vier maanden ‘sur lie’ opgevoed. De wijn
is gul, geconcentreerd en rijk, met tonen
van witte bloesem en geel fruit, en een
mineralige afdronk.

2018 Bellmunt – Priorat Blanco
Mas d’en Gil
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €15,60 €16,75
Bij doos van 6: €15,10 per fles
In Priorat worden niet alleen prachtige
rode wijnen gemaakt, maar ook bijzondere witte. De ‘garnatxa blanca’ voert in
deze gastronomische cuvée de boventoon.
Een klein deel viognier zorgt voor extra
expressiviteit. Tonen van sinaasappelschil,
peer en veldbloemen. In de mond lekker
sappig, met een mooie mineraliteit en
een hint van balsamico, gevolgd door een
zuivere afdronk. Mooi bij een geroosterde
vis met vergeten groenten.

2018 Chardonnay – California
Cannonball
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €16,30 €17,50
Bij doos van 6: €15,75 per fles
Yoav Gilat en Dennis Hill, de oprichters
van Cannonball, hadden een doel: in
Californië op luchtige wijze kwaliteitswijnen maken voor een eerlijke prijs. In
de neus verrukkelijke tonen van rijp
tropisch fruit, vanille, kamperfoelie en
verse boter. In de smaak mooi vet, perzik
en citrusfruit; in de afdronk een heerlijke
fraîcheur, die de wijn spanning en lengte
geeft. Heerlijk bij gebakken coquilles met
botersaus.
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2019 Garnacha tinto – Campo de
Borja, Legado del Moncayo
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €7,00 €7,50 		
Bij doos van 6: €6,75 per fles
Tijdens een recente reis door Spanje
kwamen we terecht bij Isaac Fernandez.
Hij focust zich geheel op de garnachadruif, die hij heel puur bewerkt met de
terroir in de hoofdrol. De wijngaarden
met oude stokken liggen hoog en hebben
een kalkrijke, stenige bodem. Expressief,
geconcentreerd fruit, met hints van bosvruchten, cacao, rode bloemen en een
aangenaam frisse afdronk. Lekker bij
gegrilde tarbot met een kalfsjus.

2019 Gamay Touraine
Domaine Jacky Marteau
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €8,60 €9,20
Bij doos van 6: €8,25 per fles
Al decennia aan de top in Touraine waar
de familie Marteau met inmiddels de
vierde generatie aan het roer een begrip
is geworden. Zeg je Jacky Marteau, dan
denk je al snel aan sauvignon, maar de
familie maakt ook deze heerlijk fruitige
rode wijn van 100% gamay. Een goede
structuur, sappig fruit met een hint van
peper. Schenk hem bijvoorbeeld bij een
salade met verse geitenkaas, cranberries
en gekarameliseerde pecannoten.

2019 Pinot Nero – Venezia Giulia
Tenuta Viscone
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €9,25 €9,90 		
Bij doos van 6: €8,95 per fles
Hoewel de van oorsprong Franse druif
pinot noir wereldwijd staat aangeplant,
zie je hem in Italië eigenlijk alleen in
het noorden. Hij staat erom bekend een
lastig druifje te zijn, maar als je de pinot
noir met de juiste hand weet te behandelen, dan geeft hij je de mooiste wijnen!
Zoals dit spannende exemplaar: heerlijk
sappig met subtiele aardse tonen, kersen
en frambozen. Combineert prachtig bij
gemarineerde lamsschouder.

2018 Valpolicella
Palazzo Maffei
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €10,60 €11,50
Bij doos van 6: €10,25 per fles
Iets klassiek Italiaans rood mag aan
de kersttafel eigenlijk niet ontbreken.
Valpolicella is zo’n herkomstgebied dat
tot de verbeelding spreekt. Deze assemblage bestaat uit corvina, rondinella
en corvinone.Verleidelijke aroma’s van
klein rood fruit, kersen en iets floraals.
De smaak is elegant en licht kruidig.
Lekker bij een Italiaanse borrelplank
met gedroogde ham, olijven, bruscetta,
gegrilde groente en provolone.

2018 Blaufränkisch Heide
Weingut Birgit Braunstein
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €12,30 €13,30 		
Bij doos van 6: €11,95 per fles
Oostenrijkse wijnen, en die van Birgit
Braunstein in het bijzonder, passen in
alle opzichten in de huidige culinaire en
wijntrends. De wijnen zijn origineel en
authentiek. Deze blaufränkisch vergist
op stalen tanks waarna de wijn twaalf
maanden op eikenhouten vaten verder
rijpt. Een prachtige wijn vol gelaagdheid;
zoete kersen, zwarte bessen, kruiden en
een hint van peper en laurier. Heerlijk bij
een romige risotto met paddenstoelen.

2018 Saumur Champigny
Domaine des Roches Neuves
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €16,25 €17,50 		
Bij doos van 6: €15,70 per fles
De wijnen van de alom geprezen
wijnmaker Thierry Germain vallen op
door hun pure fruitexpressie, de aardse
aroma’s en de rijke, krachtige afdronk.
Hij werkt al vele jaren volledig biologisch-dynamisch. Zijn Saumur Champigny is slank, met heerlijk rijp, donker
fruit en een mooie complexiteit in de
lange afdronk. De ultieme begeleider van
confit de canard met wortelpuree en een
sinaasappel-cognac jus.

Confit de canard met
wortelpuree en een
sinaasappel-cognac jus

SOEPEL ROOD

Lichtvoetig en vol finesse
In deze wijnen met een vriendelijk karakter proef je het pure fruit terug.
Soepel rood kan op veel momenten gedronken worden en is in de winter
een ideale schakel tussen wit en krachtiger rood, of bij een tussengerecht.
Heerlijk bij de wat lichtere vleesgerechten of bij een groentegerecht.
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2019 Almodí negre – Terra Alta
Altavins
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €11,10 €11,95
Bij doos van 6: €10,75 per fles
De Almodí negre wordt gemaakt van de
autochtone garnatxa peluda, een broertje
van de grenache noir, met een iets voller
karakter. De wijngaarden in Terra Alta
zijn hoog gelegen (ruim 400 meter) en
profiteren van een verkoelende wind. Een
complex bouquet van bosbessen, bramen
en tonen van zoethout.De smaak biedt
zwoele fruittonen, bloesem, specerijen, een
hint van laurier en ook fraîcheur. Heerlijk bij rood vlees of een (truffel)risotto.

2017 La Dame rouge – Coteaux du
Languedoc, Terre des Dames
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,10 €11,95
Bij doos van 6: €10,75 per fles
Net als Lidewij van Wilgen hebben wij
ook een zwak voor deze assemblage van
oude stokken carignan, aangevuld met
grenache en syrah. In de neus verse
kruiden zoals tijm en rozemarijn, kreupelhout en rijp zwart fruit van bessen en
kersen. De smaak is puur en intens, vol
sap en eindigt in een elegante afdronk.
Verrukkelijk bij pot-au-feu van staartstuk met truffelaardappeltjes en wintergroenten.

2018 La Zarcita – Ribera del
Guadiana, Palacio Quemado
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €11,75 €12,80
Bij doos van 6: €11,25 per fles
De klassieke tempranillodruiven worden
aangevuld met syrah, garnacha en de
Portugese touriga nacional. Een houtrijping van acht maanden zorgt voor extra
complexiteit. In de geur prachtig rood
en zwart fruit, iets van viooltjes en fijne
specerijen. De smaak is goed gestructureerd, met opnieuw sappig fruit, laurier
en een lichte toets van het hout. Lekker
bij hertenrugfilet met Brusselse spruitjes,
spekjes en pommes fondant.

2018 Rioja tinto
Sierra de Toloño
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,95 €12,95
Bij doos van 6: €11,50 per fles
In de oude tempranillowijngaarden van
Sandra Bravo zijn de rendementen laag;
de perfect rijp geoogste druiven zijn
prachtig geconcentreerd. De houtopvoeding is gedoseerd zodat de wijn mooi in
balans blijft met expressie van de terroir.
Intense kleur met in de geur wilde kruiden, cacao en bramen. De smaak is
krachtig en toch heerlijk fris met tonen
van munt en zwarte bessen. Prachtig bij
een mooie lamsschotel.

2017 Rasteau rouge Les Coteaux
Domaine des Escaravailles
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €12,95 €13,90
Bij doos van 6: €12,50 per fles
Domaine des Escaravailles ligt in het
hart van de cru Rasteau, hoog op de
kalkrijke coteaux. Een prachtige cuvée
gemaakt van oude stokken grenache
(80%), aangevuld met syrah. Het parfum is expressief, met een zoetig donker
fruit en specerijen. De smaak is mooi
geconcentreerd, biedt opnieuw donker
fruit, een minerale frisheid en een aangenaam pepertje. Klassieke combinatie met
hazenpeper met zoetzure rode kool.

2017 Merlot – California
Cannonball
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €16,25 €17,50
Bij doos van 6: €15,75 per fles
Wijnmaker Dennis Hill wil vooral geen
overrijpheid en kiest daarom voor wijngaarden in het noorden van Russian
River en de koele stukken uit Sonoma
Valley. Een heerlijke neus vol kersenfruit,
pruimen, vanille en mokka. De smaak is
rond en sappig, met specerijen, herfstblad
en zoetige levendige, tanninen. Lekker bij
een oldtime favourite als beef wellington
of bij een huisgemaakte pasta met een
rijke vleessaus.

Pot-au-feu van staartstuk met
truffelaardappeltjes en wintergroenten

VOL ROOD

Kracht en karakter
Krachtige smaken die tot leven komen bij klassiek winterse gerechten.
Een bijzondere, volle rode wijn is een perfecte begeleider van veel
vleesgerechten die met kerst op tafel komen. Geniet extra door de wijn
uit een karaf en in grote glazen te schenken; staat ook nog feestelijk!
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2019 Cerdon rosé pétillant – Bugey
Domaine Alain Renardat-Fache
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €15,20 €16,50
Bij doos van 6: €14,60 per fles
Deze licht mousserende, halfzoete rosé is
een feest op tafel! Een assemblage van de
druiven gamay noir (85%) en poulsard.
Verleidelijke geuren van aardbei en framboos. Ook in de smaak rood fruit, een
verfrissende mousse en een verfijnde
lichtzoete afdronk. Dankzij een alcoholpercentage van slechts acht procent, de
ideale afsluiter.Verrukkelijk bij cheesecake met citroen-sorbetijs en rood fruit of
een rijpe aardbeien-/frambozencoulis.

2020 Moscato d’Asti
I Vignaioli di S. Stefano (Ceretto)
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €15,25 €16,50
Bij doos van 6: € 14,75 per fles
Een dessertwijn van formaat. De verkwikkende belletjes, het lage alcoholgehalte en het natuurlijke restzoet dat de
druif moscato als gevolg van een onderbroken gisting bevat, staan garant voor
een frisse en opwekkende finale. De geur
is typisch muskaat: vol honing, zoet wit
fruit, rijpe perzik en bloemen. De smaak
is fris en heeft delicate, zoete fruittonen
Schenk hem bij een schuimtaartje, panna cotta of ijs met verse perzik.

2000 Rivesaltes Ambré – 17 ans
d’âge, Maison Parcé frères
Op dronk: tussen nu en 2026+
Nu per fles: €16,95 €18,25
Bij doos van 6: €16,30 per fles
Een wijn ‘op leeftijd’, gemaakt van de
druiven grenache blanc, grenache gris en
macabeu. De ruim zeventien jaar lange
rijping in barriques garandeert complexiteit en rijkdom. Uitbundig parfum met
geuren van cacao, karamel, kaneel en
iets van tabak. In de smaak komen deze
hartige, kruidige tonen samen met rijp
geel fruit. De afdronk houdt secondelang aan! Lekker bij tarte tatin, gerijpte
schapenkaas of crème brûlée.

2014 Rasteau rouge Grenat – Vin
Doux Naturel
Domaine des Escaravailles
Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Nu per fles: €19,95 €21,50
Bij doos van 6: €19,25 per fles
Deze haast portachtige wijn is de specialiteit van het domein. In het glas
aroma’s van zwarte kersen, bramen,
pruimen en cacao. In de mond een explosie van diezelfde smaken, een schitterende concentratie en prachtige zuren in de
afdronk. Heerlijk bij een kaasplankje met
blauwe kazen of bij chocoladedesserts.
Tip: voeg wat kersen toe aan de basis
van uw chocoladefondant.

2009 Vouvray Grande Réserve
Moelleux, Vignobles Brisebarre
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €21,80 €23,40
Bij doos van 6: €20,95 per fles
Haast niemand is zo veelzijdig als
Brisebarre met zijn geliefde chenindruif.
Van geselecteerde trossen maakt Philippe
deze juweel van een moelleux. De wijn
krijgt een opvoeding van een jaar op
eikenhouten vaten. Een weelderige geur
van rode appels, nectarine en honing. De
smaak is geconcentreerd, met mooie frisse
zuren en heeft een schitterende lengte.
Heerlijk bij een dessert dat ook wat zuur
biedt, zoals een citroenmeringue.

2016 Barsac – Sauternes
Château Gravas
Op dronk: tussen nu en 2035+
Nu per fles: €21,90 €23,50
Bij doos van 6: €20,95 per fles
Op Château Gravas wordt edelzoete
wijn gemaakt, van een zeer hoog niveau.
De botrytis cinerea zorgt voor indroging
van de druiven en concentratie van
suikers en zuren. Dat levert een complexe zoete smaak op, met tonen van
perzik, abrikoos, honing en prachtige
zuren en een frisse, maar geconcentreerde
zoetheid. Heerlijk bij wat peer met gorgonzola en abrikozentaart. Ook een
genot bij foie gras op toast.

Cheesecake met
citroen-sorbetijs
en rood fruit

DESSERT

Zacht en zoet
Last but not least: de dessertwijn. Een feestelijk diner sluit je in stijl
af met een passende wijn, want deze geeft ieder dessert extra
allure. Een juiste dessertwijn brengt de smaken van zowel een
zoet als een hartig nagerecht namelijk nóg beter naar voren.

* Veel van onze dessertwijnen zijn ook verkrijgbaar op halve flesjes, zie www.okhuysen.nl
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Frénk naast de
drieliter versie van
zijn gedroomde
druppel.

DIEPTE-INTERVIEW

Aan de poort
van Petrus

Hermetisch afgesloten van de buitenwereld maakt Petrus al decennia lang
‘s werelds grootste en meest mysterieuze wijn. Tijdens een exclusief bezoek waagt
journalist en Bordeauxliefhebber Frénk van der Linden zich aan een karakterstudie.
Tekst: Frénk van der Linden

H

et was zijn ergste nachtmerrie ooit, bekent
Olivier Berrouet. Druk gebarend gaf hij als
wijnmaker van Petrus het commando alle
wijnstokken in het mooiste perceel van het
domein rigoureus te rooien – ervan overtuigd
dat het ging om uitgeputte planten. Foutje: ze waren juist
in de bloei van hun leven. Daar gíng het unieke vinologische kapitaal.
Olivier Berrouet veegt het zweet van zijn voorhoofd. Hij
heeft de gebeeldhouwde kop van een Griekse held (toevallig staat in zijn boekenkast tussen talloze wijnboeken een
vuistdikke bundel over Aristoteles), en diepe onzekerheid
lijkt hem dan ook vreemd, maar de herinnering aan zijn
droom is geen prettige. Die kwam niet uit de lucht vallen,
geeft hij schoorvoetend toe. In zijn beginjaren op Petrus
was hij te haastig en onrustig. Tegen niemand zeggen,
maar hij liet in die tijd weleens te vroeg druiven plukken.
God lof: zonder negatieve consequenties.
De nachtmerrie overviel hem niet lang nadat hij in 2008
op zijn 29-ste (!) werd benoemd tot de man die bij Petrus
leiding moest geven aan het productieproces. Na te hebben gewerkt voor roemruchte huizen als Romanée-Conti,
Margaux, Haut-Brion en Rémy Martin volgde hij in deze
functie zijn vader Jean-Claude op. Senior was decennialang de genius achter de kwaliteitsformule van Petrus.

Twee mooie jongens met
eigenzinnige ideeën: een
revolutie in de bedaarde en
bejaarde Bordeaux
Zonder pa Berrouet tevoren in te lichten, deden de eigenaren van het domein twintiger Olivier een aanzoek. Ontroerend, zegt hij. Ontroerend en eervol.
Partner in crime is de eveneens jeugdige Jean Moueix,
zoon van Petrus-eigenaar Jean-Francois. ‘Met zijn lange
lokken en hippe baardje oogt hij als een rock ’n roll-graaf’,
schreef de Amerikaanse vakpers. In de bedaarde en bejaarde Bordeaux is het alles bij elkaar een revolutie: twee archetypisch mooie jongens met eigenzinnige ideeën als
nieuwe belichaming van de wijnadel.
Mijn ontmoeting met Olivier Berrouet komt na veertig
jaar interviewen en een paar duizend portretterende vraag36 Okhuysen Vinée Vineuse

De relatie van Okhuysen met Petrus dateert al uit de jaren ‘60.

gesprekken. Ooit begon ik met de illusie dat het mogelijk
moest zijn een mens te doorgronden, als je maar lang en
indringend genoeg met hem (of haar) van gedachten
wisselt. Naïef, weet ik zo langzamerhand. Mensen zijn
ingewikkelde wezens. We worden gevormd door erfelijke
eigenschappen, opvoeding, opleiding, ontmoetingen met
anderen, maatschappelijke omstandigheden, het klimaat.
Zelfs eeneiige tweelingen kunnen zich geheel verschillend
ontwikkelen. Wat maakt een mens? Die vraag is uiteindelijk amper te beantwoorden.
Gelukkig is de opdracht waarmee Okhuysen me op pad
heeft gestuurd eenvoudiger: schrijf een verhaal over Petrus
dat onthult waarom deze onbetaalbare Merlotwijn geldt
als één van de meest bijzondere – misschien wel allerbijzonderste – wijn op aarde. Wat is het geheim? Geen straf,
zo’n onderneming. Nooit van mijn leven dronk ik ook
maar één druppel Petrus. Met een beetje geluk krijg ik nu
de kans.
De avond vóór mijn bezoek aan het domein dineer ik
met Virginie Cox, adjunct-directeur. Aan anekdotes geen
gebrek. De verslaving van John en Jacky Kennedy aan
Petrus (en de voorraad flessen die nog in de kelders van
het Witte Huis moet liggen). De honderd punten die wijngoeroe Robert Parker meermalen gaf. De dweperige criticus die noteerde dat één fles met dit etiket net zo’n grote
verleiding inhield als Cathérine Deneuve in de sensuele
film Belle de Jour. Intussen drinken we bij de maaltijd
een Saint Julien Petit Lion van Chateau Léoville las Cases
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Frénk van der Linden met Olivier Berrouet in de slechts 11,4 hectaren tellende wijngaard.

2010. Mijn hoop op een nipje Petrus (begrijp me goed,
louter om journalistiek te checken of die zo’n verbluffende
wijn uit een topjaar kan overklassen), vervliegt als de koffie
ter tafel komt. Misschien morgen.
Vroeg in de ochtend rijden we langs gerenommeerd
buurman Cheval Blanc richting de zeggen en schrijven
11,4 hectare in Pomerol waarop permanent de schijnwerpers zijn gericht. Hier worden jaarlijks slechts enkele tienduizenden flessen Petrus geproduceerd, nadat de druiven
zijn gevinifieerd in betonnen tanks en rijping hebben
ondergaan in eikenhouten vaten die voor de helft nieuw
zijn, en voor de andere helft één jaar oud.
Dit heiligste heiligdom van de vinologie staat niet open
voor publiek. Reporters worden hoogst zelden ontvangen.
Maar voor Xavier Kat van Okhuysen zwaait het hoge hek
open, en ik (geen connaisseur, wel een hoogst nieuwsgierige liefhebber) volg hem. Even later staan we samen met
Olivier Berrouet op het terroir: een zeven meter dikke laag
‘blauwe’ klei. De grond sopt onder onze schoenen. Veertig
miljoen jaar oud, zegt onze gastheer na de kennismaking.
Zompig, zwaar. Aarde die rijk is aan ijzer en mineralen,
verantwoordelijk voor het mythische truffel-aroma en de
zachte tannines. Nergens op deze planeet, ook niet tweehonderd meter verderop, heeft de grond exact deze
samenstelling. Daar zit meer zand en kiezel. Uitbreiding
heeft dan ook geen zin, realiseer ik me als ik een druif
opraap die de handmatige oogst van vorige week heeft
overleefd. Ik bijt. Nectar-achtig sap vloeit over mijn tong.
Deze klei heeft overigens nóg een voordeel, zet Berrouet
zijn college voort. In kalkgebieden zakt water (zijn rechterhand zoeft naar beneden) in no time weg. Petrus-grond
houdt water vast. Zelfs in droge tijden. In deze bodem
moeten druivenplanten hard werken, maar dat komt een
viticulteur goed uit: bij weerstand in hun zoektocht naar
voeding worden wijnstokken krachtig. En kracht leidt tot
smaak.
38 Okhuysen Vinée Vineuse

Er is een keerzijde, beaamt Berrouet. De periode waarin
de grond te bewerken valt, blijkt meestal beperkt. Drogende klei wordt marmerhard. En heeft het door de nabijheid
van de Atlantische Oceaan lang geplensd, dan kun je beter
thuisblijven: op intens natte klei glijd je zomaar uit met
met je gereedschap. De kans dat je op die manier blijvende
schade aanricht in de wijngaard is groot. Petrus heeft het
geologische geluk te beschikken over een natuurlijk drainage-systeem. Het bevindt zich op het hoogste punt (40
meter) van het Pomerol-plateau. Een overdosis water blijft

Nergens op deze planeet
heeft de grond exact deze
samenstelling, ook niet
tweehonderd meter verderop
niet in geulen op de akker liggen, maar stroomt automatisch weg. Ach, verzucht Berrouet, Nederlanders hoef je
niks uit te leggen over klei en watermanagement.
We lopen langs een beveiliger-met-herdershond richting
de burelen van Petrus. Angst voor bedrijfsspionage? Nee,
de wijnstokken moeten worden bewaakt. In het verleden
zijn hier (al dan niet door concurrenten) vernielingen aangericht. De kunstcollectie die de familie Moueix bezit,
waaronder schilderijen van Picasso, Cézanne en Rothko,
bevindt zich in ieder geval niet op deze plek.
Welke kunstenaar (of filosoof, politicus, geestelijk leider)
heeft Berrouet beïnvloed? Mijn beide grootvaders, zegt hij.
De één was dichter, de ander kapitein. Mensen die hun
eigen koers kozen – wat anderen er ook over riepen. Als
je wijn maakt, is het precies hetzelfde: trek je niks aan van
concurrenten, van wie handelt in je product, van journalisten, van de mensen die je wijn kopen en drinken. Hij
schrikt van zijn eigen woorden en verbetert zichzelf: nou

ja, je moet naar iedereen luisteren, maar lang niet altijd
gehoor geven aan wat ze zeggen. Waar het op aankomt, is
dat je gelooft in de wijn die je maakt.
Op Petrus is nooit toegegeven aan modes, bezweert
Berrouet. Ook niet in de jaren dat Bordeaux volgens invloedrijke kenners diende te worden gedomineerd door
body. Spierballenwijn – zijn kopje thee is het niet. Voor
hem staat de vraag centraal wat de specifieke kwaliteit van
het druivensap in het ene of het andere jaar is, en hoe die
stapje voor stapje in productieproces valt te bevorderen.
Hoe autonoom Petrus ook wil zijn, aan één discussie valt
anno 2020 niet te ontkomen. Het debat over duurzaamheid. Is puur biologische wijnbouw mogelijk? Al meer dan
dertig jaar geleden stapte Petrus al af van chemicaliën die
werden ingezet tegen onkruid en insecten, antwoordt Berrouet. Maar aan het gebruik van koper tegen meeldauw
(‘schimmelpluis’), een plaag die regelmatig dreigt in de
Bordeaux, valt op dit moment niet te ontkomen. Petrus
spendeert daarom veel tijd en geld aan wetenschappelijk
onderzoek naar gezonde alternatieven. Berrouet slaakt een
zucht: in alle eerlijkheid ligt de oplossing nog niet voor het
grijpen.
Wie een kleine karakterstudie van deze wijn nastreeft,
moet zichzelf en zijn gesprekspartners een ongebruikelijke
vraag stellen: is Petrus een man of een vrouw? Virginie
Cox kwam tijdens ons etentje met een klippe en klare reactie: een man, vanwege de enorme power, gecombineerd
met raffinement. Toen ik tegenwierp dat vrouwen vandaag
de dag steeds vaker het ware sterke geslacht worden genoemd (zij baren de kinderen, zij worden ouder dan mannen, zij zijn in de kern wijzer en gevoeliger), veranderde ze
van mening. Oké, dan is Petrus een vrouw. Een masculiene. Zo paradoxaal kunnen dingen zijn, onderstreept
Olivier Berrouet. Misschien, glimlacht hij, kun je in dit
geval evenzeer spreken over een feminiene man.
Als het om Petrus gaat, is de paradox nooit ver weg. Eén
van de mondiaal meest gewaardeerde wijnen, maar niet
getooid met de kwalificatie cru classé. Zelfs een kasteel
ontbreekt. Het wijnimperium waarin honderden miljoenen
omgaan, wordt bestierd vanuit een betrekkelijk eenvoudig
witstenen gebouw, dat met wat fantasie in Bloemendaal
had kunnen staan. Nog zo’n ogenschijnlijke tegenstrijdigheid: exquise Pomerol is synoniem aan kracht en intensiteit, terwijl tegelijkertijd woorden vallen als elegant,

gaan om een ambachtelijke wijn, gemaakt door gedreven
en oenologisch onderlegde boeren met vuil onder hun
nagels. Zodoende heeft het domein niet eens een website,
bezaaid met sterren, lovende recensies en lauwerkransen.
Aan de andere kant is niet te ontkennen dat de prudentie
een achterkant heeft: Petrus is uitgegroeid tot een elitaire
wijn. Topmuziek kan iedereen horen. Topschilderijen kan
iedereen zien. Enkele muisklikken volstaan. Maar wijn wil
je niet horen en zien, wijn wil je met name proeven. Zeker
Petrus. Helaas is dat niet meer weggelegd voor gewone
stervelingen. Wel voor de gefortuneerde happy few. Een
bijkomend gegeven dat pessimistisch stemt, is dat Petrus
hoe langer hoe meer verandert in een speculatie-object.
Een fles die voor (minimaal) twee- of tweeënhalfduizend
euro wordt aangeschaft, brengt een jaar later al gauw een
kwart méér op.
Olivier Berrouet probeert zich zoveel mogelijk te onttrekken aan dergelijke financiële woelingen. Hij leeft wijn,
hij maakt wijn. Gevraagd welke essentiële verandering
hij op het domein heeft doorgevoerd, zegt hij Petrus in
samenwerking met Jean Moueix te hebben omgebouwd
tot een geheel zelfstandig opererend chateau, losgekoppeld
van alle andere wijngaarden die de familie beheert. We
doen hier inmiddels alles met een klein, toegewijd team,
zegt hij. Zowel in de wijngaard als in de kelder. Met eigen
apparatuur, een eigen gebouw, een eigen staf. Totaal gefocust. Vader Berrouet was in het verleden actief op meer-

“Is Petrus een man of een vrouw?” vraagt Frénk aan Virginie Cox.

Vader Jean-Claude Berrouet: goed voor veertig oogstjaren.

delicaat. Ieder jaar weer is het hondsmoeilijk om die twee
in balans te brengen, legt Berrouet uit. Met een knipoog
durft hij Petrus een Bourgogne te noemen: uit één druif
(hier de merlot, daar de pinot noir) moeten zowel twee
uitersten als alle nuances ertussen worden geperst. Die
symbiose is kenmerkend voor Pomerol, en maakt de wijn
voor iedereen genietbaar.
Nóg een paradox. Een pijnlijke. Aan de ene kant wil
Petrus een bescheiden uitstraling hebben (‘Wij zeggen
altijd dat we dit huis niet bezitten, maar dat we het in bewaring hebben voor de volgende generatie’, verklaart de
familie frequent). Per slot van rekening zou het simpelweg

Als het om Petrus gaat,
is de paradox nooit ver weg
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Van links naar rechts: dagelijkse kost en eens in zijn leven.

dere chateaus. Die tijd is voorbij. Daardoor is de precisie
toegenomen.
Steeds nadrukkelijker begint het me te dagen dat een
wijnmaker – of hij het nu wil of niet – in de fles terechtkomt. Zijn denkbeelden, zijn sentimenten, zijn overwegingen, zijn beslissingen, genomen in overleg met de eigenaren van het chateau, resulteren in een wijn die zijn signatuur heeft. ‘In vino veritas’, luidt het klassieke gezegde,
de waarheid is in de wijn. Filosofisch gezien mag dat zo
zijn, maar in dat kostelijke vocht zit eerst en vooral een
mens, althans zijn individuele expressie.
Olivier Berrouet zal het niet bestrijden. Misschien verklaart dit waarom hij onmogelijk kan houden van een vijfsterrenwijn die is gemaakt door een onsympathieke collega, terwijl hij andersom vaak plezier put uit een matige
wijn waar de handtekening van een bon copain onder
staat. De Grieken (daar heb je ze weer) beseften al hoe

Ik wou dat ik een hond was, dan
rook ik deze hemelse geuren
nog honderd keer sterker
persoonlijk het stempel is dat makers op hun wijnen drukken, vertelt hij. Zij zagen in dat een wijnstok de perfecte
kruising is van plant en mens. De interveniërende hand,
dáárin schuilt de magie. Niet voor niks krasten gereputeerde Griekse makers duizenden jaren terug hun naam
op de amfora waarin hun wijn was gegoten.
Het is schrikken voor de verslaggever van dienst: wanneer óók wijn een mens is, is Petrus net zo min te doorgronden als de geïnterviewden waarop hij in de loop der
jaren zo dikwijls zijn tanden heeft stukgebeten. Te gelaagd,
te complex. Maar het grote verschil is dat ik Petrus – anders dan de gemiddelde geïnterviewde – volledig tot me
kan nemen, naar binnen kan laten komen. Snelle blik op
mijn horloge: als ik tenminste nog de gelegenheid krijg de
lippen aan een glas te zetten.
Op de valreep gebeurt het. Berrouet opent een fles
2019. De wijn walst, ik laat mijn neus dansen boven het
glanzend donkere rood. Het dringt tot me door dat dit
halfje een winkelwaarde vertegenwoordigt van een paar
honderd euro. Niks van aantrekken, houd ik mezelf voor.
Ruik. Proef. Alleen ruik en proef ik weinig. Wat ik ervaar
40 Okhuysen Vinée Vineuse

is – excusez le mot – de sensatie van grondverf. Een ruwe
belofte, een onheldere aankondiging. Ik drink Petrus, maar
ik drink nog helemaal geen Petrus, ik drink een jongeling
die lange ontwikkeling voor zich heeft, die tot wasdom
moet komen. In een Petrus is altijd iets gaande, zegt
Olivier Berrouet. Zelfs in de mindere jaren, voegt Xavier
Kat toe. Ik zie hun monden bewegen, monden die het
vermogen herbergen nu al in te schatten op welke wijze
deze onvolwassen wijn zich zal ontwikkelen. Jaloezie maakt
zich van me meester.
Berrouet zwaait ons uit. Het is Virginie Cox die de afsluitende lunch laat besprenkelen met troost: Chateau La
Grave à Pomerol 2000. Ik wilde dat je in ieder geval een
gerijpte Pomerol zou drinken, zegt onze tafeldame. Verrukkelijke stoerheid en finesse, leve de parade van paradoxen.
Zo verlaat ik Bordeaux. Half bevredigd. Hoe zou een
Petrus, op dronk, nou echt smaken? En zou ik dan wél
in staat zijn iets van het geheim te openbaren dat in de
wijn schuilt? Ik snap hoe het kan gebeuren dat jaarlijks
verschillende brieven op Petrus arriveren van kinderen die
schrijven over een dodelijk zieke vader, met de smeekbede
vóór zijn overlijden een fles te mogen kopen, zodat hij als
gepassioneerd wijnliefhebber op het allerlaatste moment
toch nog… Hoe zei Virginie Cox het ook alweer? In zulke
situaties controleert Petrus of de feiten kloppen, en zo ja,
dan wordt linksom of rechtsom iets voor de stervende geregeld. Noblesse oblige: als je pretendeert een menselijk
bedrijf te zijn, kun je je niet onmenselijk opstellen.

D

rie dagen later. Café Parlotte, Amsterdam. Ik
smaak (letterlijk en figuurlijk) het geluk een
Petrus-proeverij mee te maken. Op tafel staan
de jaargangen 2008, 2006, 2005, 2000, 1990,
1986 en 1952. Een handjevol sophisticated fanaten ontkurkt met chirurgische precisie de flessen, waarna niet alleen de wijnen maar ook de superlatieven vloeiend voorbij
komen. ‘Dit is een vroege symfonie van Mozart’, ‘Ik wou
dat ik een hond was, dan rook ik deze hemelse geuren nog
honderd keer sterker’, ‘Nu komen bijna de tranen’, ‘Totale
briljantie, werkelijk, als je dit hebt gedronken mag de begrafenisondernemer komen.’
Zelf heb ik geen woorden, wat voor iemand die er zijn
brood mee verdient enigszins wonderlijk mag heten. De
golvende cascade van geuren en smaken in mijn neus en
mondholte – één slok staat garant voor minutenlang genot
– zou recht moeten worden gedaan door gebruik te maken
van de 26 letters die ons alfabet vormen. Mission impossible. Ik kom niet verder dan de vaststelling dat deze wijnen
mijn zintuigen en mijn hersens overweldigen. En zo wordt
het raadsel Petrus dat ik een kleine week terug meende te
kunnen ontraadselen alleen maar groter. Welbeschouwd
is dat winst. Als interviewer moet ik er eigenlijk niet aan
denken dat ik op zeker moment werkelijk in de ziel van
mensen kan kijken, dat het me gegeven zou zijn hun psyche sluitend te analyseren. Dan zou het mysterie wegvallen, en juist dat maakt het leven het leven waard. Van dat
inzicht is Petrus een ultieme illustratie.
Wilt u ook Petrus drinken? Okhuysen is de trotse Nederlandse importeur van Petrus en wij hebben enkele jaargangen in
onze kelders. Bel ons gerust om vrijblijvend te informeren.

eder jaar weer een cadeau op
zich, de overheerlijke bonbanyuls die we door Chocolaterie Pierre laten maken. Pierre
geeft niet alle geheimen van het recept prijs, maar een ding staat vast: de
speciale bonbon van pure, knapperige
chocolade is subtiel gevuld met een
crème van heerlijke Banyuls van Domaine de la Rectorie. Niet zo gek dus
dat deze originele bonbon zo goed
combineert met de gelijknamige,
zoete wijn uit de Roussillon.

2017 Banyuls Cuvée Thérèse Reig
Domaine de La Rectorie
Nu per fles (0,5 liter): €16,95 €18,25

(BON)BANYULS

De laatste
verleiding

Nabij het pittoreske Banyuls-sur-Mer
wordt deze hemelse zoete Zuid-Franse
wijn gemaakt. Domaine de la Rectorie
staat al jaren aan de top van de appellatie en is zuinig op het erfgoed van
overgrootmoeder Thérèse Reig. Deze
cuvée van oude stokken grenache noir
(90%) en carignan (10%) combineert
een fantastische fruitexpressie met kracht.
De neus verleidt met een concentratie
van rood en zwart fruit, in perfecte
balans met de lichte tonen van het hout.
De smaak is mooi vol en eindigt in een
prachtig zoete en zwoele finale. Ook lekker bij chocoladedesserts met rood fruit.
Geschenkkistje Banyuls en
Bonbanyuls €31,00 €34,95

Het ideale einde van het
kerstdiner: de onweerstaanbare
combinatie banyuls en
bonbanyuls.

Bonbanyuls € 10,50 per doosje
van 14 bonbons €12,75

De PARELS

Voor wie iets meer wil uitpakken deze kerst hebben we negen mousserende
wijnen van het hoogste niveau geselecteerd.
Frizzante Nera Spago – Prosecco
Colli Trevigiani, De Faveri
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2021
Nu per fles: €10,50 €11,30
Bij doos van 6: €10,20 per fles
Prosecco van het beste herkomstgebied.
De frizzante van de familie Faveri
wordt gemaakt van de mooiste druiven
van de hoogst gelegen percelen. Een
elegante mousse ontstaat bij de tweede
gisting in rvs tanks. Delicate aroma’s
van witte bloemen, bloesem en wit fruit.
2010 Huguet Gran Reserva Brut
Classic, Finca Can Feixes
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Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €15,95 €17,25
Bij doos van 6: €15,50 per fles
Sinds vorig jaar voert Can Feixes voor
hun mousserende wijnen de aanduiding
Corpinnat, om de herkomst van kwaliteitscava uit Penedès te garanderen. De
wijn kreeg een lange opvoeding van acht
jaar, die de wijn zijn grote klasse geeft.
Zuiver, verfijnd droog en complex van
smaak met een zachte bubbel.
Blanc de blancs brut – Nahe
Gut Hermannsberg
Op dronk: tussen nu en 2021

Nu per fles: €16,25 €17,50
Bij doos van 6: €15,75 per fles
Sekt is met een opmars bezig; steeds meer
wordt het kwaliteitspotentieel ontdekt.
Deze komt van Grosse Lage (grand cru)
wijngaarden. Het vulkanisch gesteente
geeft de wijn een mineralig karakter met
opwekkende zuren. Fris, subtiel steenfruit,
ietwat romig en met een lange afdronk.
2018 Espumante Bruto – Alvarinho
Quinta de Soalheiro
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: €16,70 €17,95		
Bij doos van 6: €16,20 per fles

Soalheiro bewijst met deze espumante
van 100% alvarinho – dé druif van de
vinho-verde-regio – dat zij hier ook in
staat zijn om een uitzonderlijke mousserende wijn te maken. Fijne belletjes,
aroma’s van fris wit fruit, bloesem en
brioche en een goed gestructureerde
smaak. Prachtig!

Een deel van de wijn, een assemblage
van chardonnay, pinot blanc en pinot
noir, wordt gevinifieerd op eikenhout
voor meer complexiteit. Hierna rijpt de
wijn nog 24 maanden verder op fles.
Rijp geel fruit en briochetonen in de
neus, maar zacht en elegant van smaak.

Champagne brut Grande
Réserve, Veuve A. Devaux
2018 La Riserva – Lambrusco di
Op dronk: tussen nu en 2022
Sorbara Spumante,
Nu per fles: €34,25 €36,90
Cantina Paltrinieri
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €33,25 per fles
Nu per fles: €17,25 €18,50		 Devaux ligt in de Côte des Bar, het
Bij doos van 6: €16,50 per fles
meest zuidelijke gedeelte van de ChamAlberto Paltrinieri heeft Lambrusco een
pagne; thuisbasis van de pinot noir. Deze
nieuw gezicht gegeven; een met ongedruif beslaat 70% van de assemblage.
kende gastronomische kwaliteit. Zijn
Terroir vormt de basis van hun huisstijl:
druiven voor de Riserva komen uit het
elegantie, frisheid mét de rijkdom van
topgebied van Sorbara.
pinot noir. Tonen van witte bloesem,
steenfruit en een lichte toast.
Franciacorta Brut, Il Mosnel
Op dronk: tussen nu en 2022
Champagne brut Cœur des Bar –
Nu per fles: €20,75 €22,50
Blanc de Noirs, Veuve A. Devaux
Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €19,95 per fles

Nu per fles: €38,95 €41,95 		
Bij doos van 6: €37,50 per fles
Champagne is een van de weinige
witte wijnen gemaakt van (deels) rode
druiven. En deze is dat zelfs voor 100%,
ofwel een blanc de noirs. Uit het hart
van de Côte des Bar: rijk en krachtig,
met aroma’s van rood fruit en brioche.
Weelderig, fris en prachtig in balans.
Champagne brut Cuvée de
Réserve, Pierre Péters
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €38,90 €41,90
Bij doos van 6: €37,50 per fles
Noordelijker gelegen, in Mesnil-sur-Oger
in de Côte des Blancs, huist het prestigieuze Pierre Péters. Op de grand cru
wijngaarden groeien de chardonnaydruiven van Rodolphe Péters in optima
forma. De basis van deze blanc de
blancs wordt aangevuld met een assemblage van twintig oogstjaren. De stijl van
Péters is er een van frisheid, zuurgraad,
mineraliteit en finesse.
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De SMAAKMAKERS
Voor wie iets meer wil uitpakken deze kerst hebben we zes wijnen geselecteerd
die nu perfect op dronk zijn en zich prachtig presenteren.

2019 Blangé Arneis – Langhe
Ceretto
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €18,95 €20,50
Bij doos van 6: €18,30 per fles
Een van de toonaangevende wijnhuizen
in Piemonte is Ceretto. Behalve rode toppers als Barolo en Barbaresco maken ze
de zeer gewilde witte Blangé. Niet voor
niets gaan de meeste flessen naar sterrenzaken in Milaan en Rome. De druiven
weken op lage temperatuur. Het natuurlijke koolzuur dat tijdens de gisting vrijkomt, wordt deels behouden, waardoor
de Blangé een heerlijke frisheid bezit.
44 Okhuysen Vinée Vineuse

Prachtige arneisneus van appel en peer.
Mooi zuiver, zeer elegant en vol verleidelijk wit fruit.
2017 Mâcon-Villages Ephémère
Bret Brothers
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €19,95 €21,50
Bij doos van 6: €19,25 per fles
De broers Jean-Guillaume en JeanPhilippe Bret behoren tot een groepje
producenten die in de Mâconnais topkwaliteit maakt. Zij doen dit ook nog
eens door middel van biologische en
biodynamische druiventeelt. Dit is

een assemblage van twee verschillende
percelen in de dorpen Burgie (steenachtige terroir) en Saint-Albain (bodem
van rode klei en kalksteen) met stokken
tot wel zeventig jaar oud. Klassieke witte
bourgogne met veel fruit, rondeur, structuur en een uitstekende balans!
2017 Where Dreams have no end –
Venezia-Giulia, Vinaioli Jermann
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €53,95 €58,50
Bij doos van 6: €52,50 per fles
Waar je ook komt in Italië, iedereen kent
de fameuze wijnmakersfamilie Jermann.

In de DOC Collio nabij Friuli maken de
Jermanns al sinds 1881 wijn. Silvio
Jermann, de derde generatie, is uitgegroeid tot een fenomeen. Diepgang, rijkdom, structuur en mineraliteit kenmerken Silvio’s wijnen. Deze cuvée is een
selectie van de mooiste chardonnadruiven, elf maanden opgevoed op eiken.
Strogeel van kleur en aroma’s van zeldzame elegantie. Nuances van rijp geel en
exotisch fruit, gesmolten boter en vanille.
De secondelange finale is intens en kent
geen einde…
2017 Le Difese – Toscana
Tenuta San Guido
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €19,95 €21,75
Bij doos van 6: €18,50 per fles
Tenuta San Guido heeft meer te bieden
dan de Super Tuscan Sassicaia. Alhoewel bij Le Difese ook cabernet-sauvignon (70%) de boventoon voert, bezit
deze wijn een geheel eigen karakter. Toe-

voeging van sangiovese maakt de wijn
op jongere leeftijd al toegankelijk. In de
neus donker fruit als bessen, bramen en
zwarte kersen, met wat specerijen van
het hout. De smaak is vol sap, met een
mooi geconcentreerd, zwart fruit, aangename zuren, fluweelzachte tanninen
en een licht kruidige afdronk.
2014 Saint-Emilion – Grand Cru
Château Haut Roc Blanquant
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €34,90 €37,50
Bij doos van 6: €32,95 per fles
Een mooie Saint-Emilion mag niet
ontbreken tijdens Kerst. Haut Roc Blanquant is een apart perceel bij het beroemde Château Bélair-Monange en in het
bezit van de beroemde familie Moueix.
De kalkhoudende kleibodem laat de
merlot (90%) en cabernet-sauvignon
(10%) schitteren. In de neus verleidelijke tonen van kruidig rood fruit, iets van
laurier en een lichte toast van het hout.

De smaak is mooi gestructureerd, rijk en
sappig, met smeuïge tanninen in de voortreffelijke finale.
2017 Tierra Alta en 2 maderas –
Ribera del Duero
Bodegas Valduero
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €23,50 €25,25
Bij doos van 6: €22,75 per fles
Eigenaren Yolanda en Carolina García
Viadero zijn echte ‘powervrouwen’ en
hebben Valduero op de kaart gezet.
Yolanda is al jaren één van Spanjes beste
oenologen en Carolina is verantwoordelijk
voor het zakelijke gedeelte. De tinto-finodruiven (tempranillo) zijn afkomstig van
de hoogste percelen in Ribera del Duero.
Yolanda kiest voor een houtopvoeding in
twee soorten barriques. De wijn geurt naar
rijpe kersen, specerijen, cacao en vanille.
De smaak biedt ruggengraat, pruimenfruit, specerijen, fluwelige tanninen en een
schitterende fraîcheur.
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De GRANDE FINALE
Voor wie nog niet van tafel wil deze kerst hebben we negen
digestieven geselecteerd om heerlijk mee te kunnen nagenieten.

Bas-Armagnac V.S.O.P. 7 ans
Château de Lacquy
Nu per fles: €47,50 €52,50
Op het chateau wordt al sinds 1711 door
de familie Lacquy de beste armagnac gemaakt. De Very Superior Old Pale rijpte
zeven jaar op eikenhouten vaten voor
een grote aromatische complexiteit. Rijk
en tegelijk zacht van smaak met tonen
van wit fruit, perencompote en kruiden.
Bas-Armagnac Hors d’Age 12 ans
Château de Lacquy
Nu per fles: €56,50 €62,90
Dit is een assemblage van vijf verschil46 Okhuysen Vinée Vineuse

lende jaren, waarvan de jongste twaalf
jaar heeft gerijpt. Aroma’s van cacao,
bloemen en een vleugje vanille. De
smaakaanzet is uitgesproken en mooi in
balans, de afdronk houdt lang aan.
1995 Bas-Armagnac Vintage
Château de Lacquy
Nu per fles: €86,00 €95,00
Een prachtige vintage armagnac uit
1995. De oude stokken geven hem extra
complexiteit. De neus is hout-achtig met
hints van kruiden, tabak en gekonfijt
fruit. In de mond een smaakexplosie van
kruiden, zwarte peper, kaneel en cacao.

Cognac Grande Champagne
V.S.O.P., Maison Paul Beau
Nu per fles: €31,50 €34,95
Maar liefst vier keer bekroond met zowel
goud als zilver op het Concours Général
Agricole de Paris. Een prachtig zachte
V.S.O.P waarin het fruit mooi in balans
is. Subtiele tonen van vanille, hout, bloemen, peer en karamel. De smaak is
levendig met een frisse, lange afdronk.
Cognac Grande Champagne Vieille
Reserve, Maison Paul Beau
Nu per fles: €36,50 €40,50
In de Vieille Reserve met een minimale

rijping van zes jaar op houten vaten,
zijn de aroma’s en smaken mooi zacht
en wat meer ontwikkeld. Denk aan rijpe
perzik, cederhout en een verfijnd bittertje.
Vol en rijk van smaak, maar door de
zachte bloem- en fruittonen uitstekend
in balans.
Cognac Vieille Grande
Champagne Hors d’Age
Maison Paul Beau
Nu per fles: €51,00 €56,95
De Hors d’Age van Paul Beau heeft
maar liefst minimaal twintig jaar gerijpt. Dit is er een voor de echte fijnproever; intense en geconcentreerde aroma’s
van pruimenjam, honing en specerijen.
Het eikenhout versmelt prachtig in het
rijpe fruit. De afdronk is bijzonder lang
en prachtig zacht.

Fine Tawny 8 years Port
Quinta do Tedo
Nu per fles: €12,40 €13,70
De port rijpt op grote vaten en bestaat
uit een assemblage van meerdere jaargangen van minimaal zes jaar oud. In
de zachte smaak komen naast nootachtige aroma’s, ook karamel, gekonfijt fruit
en chocola terug. Heerlijk bij stoofperen
met blauwe klaas in bladerdeeg. Een
port die je geopend makkelijk enkele
weken kan bewaren.
Ruby ‘Finest Reserve’ 6 years Port
Quinta do Tedo
Nu per fles: €13,25 €14,70
Gemaakt van verschillende autochtone
druiven. Deze port heeft een gemiddelde leeftijd van zes jaar, waarbij steeds
nieuwe jaargangen aan het vat worden

toegevoegd en de jongste wijn minimaal
twee jaar meerijpt. Geconcentreerd, een
kruidige smaakaanzet met tonen van
chocola en noten, en een elegante, zoete
afdronk. Na openen nog een à twee
weken goed te bewaren.
2015 Late Bottled Vintage Port
Quinta do Tedo
Nu per fles: €20,25 €22,50
Gemaakt van druiven uit één oogstjaar en vier jaar lang gerijpt in grote
vaten van Frans eiken. Breed palet van
aroma’s als zwart fruit, kersen, chocola
en iets van pepermunt. Een geconcentreerde smaak vol fruit en lengte. Perfect
bij een dessert van chocolademousse met
verse slagroom. Na openen dient deze
port binnen een week geconsumeerd te
worden.
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CADEAUTIP

Voor iedereen die wel van
wijn houdt, maar niet van kiezen:
de Okhuysen Kerstkist

De enige echte
Okhuysen
Kerstkist

4 flessen in
houten kist
Nu voor
€58,75
€62,75

Als wij het mogen zeggen
Wij selecteerden enkele van onze favorieten en bieden ze aan in deze speciale
kerstkist. Van aperitief tot het dessert; bij elk gerecht een passende wijn!

Vouvray brut mousseux
Vignobles Brisebarre
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €11,95 €12,90
Bij doos van 6: €11,60 per fles
In de Loire nabij de stad Tours ligt het
wijngebied Vouvray. De wijngaarden van
Philippe Brisebarre liggen hier gunstig in
het heuvelachtige landschap. Zijn reputatie is groot en zijn wijnen voortreffelijk.
Philippes filosofie: het combineren van
traditie met moderne inzichten en technieken. De druif in functie is hier de
chenin blanc, die het in dit microklimaat
uitstekend naar zijn zin heeft.Voor zijn
mousserende wijn plukt hij de druiven
wanneer ze nét rijp zijn: die zijn nog
hoog in de zuren en uitermate geschikt
als basis voor deze wijn met een tweede
gisting op fles. De wijn wordt gevinifieerd
op inoxtanks, maar rijpt daarna nog
even verder op houten vaten. Heerlijk
fris-droog van smaak, met ragfijne bubbeltjes en een subtiele briochehint. Perfecte start van het diner met oesters.

2018 Lussac-Saint-Emilion
Château du Moulin Noir
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2028
Nu per fles: €13,50 €14,50
Bij doos van 6: €12,95 per fles
De familie Tessandier is een begrip
onder Bordeaux liefhebbers. Ze bezitten
prachtige chateaus als Maucamps en
Piche-Leibre. De wijngaard van
Château du Moulin Noir ligt deels in
Lussac en deels in Montagne. Na een
jaar van afwezigheid door hagel is deze
geliefde Lussac-Saint-Emilion weer terug
met het betoverende jaar 2018. In de
neus de zo kenmerkende charme van
rijpe merlot – die aan de basis staat van
de wijn – met ingemaakte pruimen, laurier en iets van toast van het rijpen op
barriques. Mooi geconcentreerd en zuiver,
met zachte tanninen, zwoel fruit en een
verrassend lange, frisse afdronk. Een
heerlijke wijn bij bijvoorbeeld een hoofdgerecht van gebraden eendenborst met
groene le Puy linzen. Ook prachtig in
combinatie met klein wild of oude kazen.

2018 Mâcon-Villages
Maison Verget
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €12,75 €13,70
Bij doos van 6: €12,10 per fles
Jean-Marie Guffens koopt voor Maison
Verget druiven van boeren in de Bourgogne met wie hij vaak al jaren samenwerkt. Ze weten inmiddels precies wat ze
van Guffens kunnen verwachten en andersom ook. Hoe het land wordt bewerkt,
wanneer er geplukt wordt, Jean-Marie
bepaalt. Deze manier van werken zorgt
voor wijnen met de onmiskenbare
Guffens-signatuur: een aanwezige zuurgraad, mineraal karakter en rijp fruit.
De chardonnaydruiven van deze
Mâcon-Villages komen van percelen uit
Pierreclos en Charnay en kregen een
korte opvoeding sur lie op horizontale
tanks. Florale aroma’s en exotisch fruit
zoals lychee, een goede structuur en heerlijk fris in de afdronk. Lekker bij een
voorgerecht van licht gerookte zalm met
crème fraîche en bieslook.

2016 Monbazillac
Château Vari
Op dronk: tussen nu en 2026+
Nu per fles: €13,90 €14,90
Bij doos van 6: €13,40 per fles
De appellatie Monbazillac ligt in het
wijngebied Bergerac. In het hart van dit
gebied huist Château Vari van Sylvie
en Yann Jestin. Het domein, dat in
2009 officieel biologisch gecertificeerd
werd, beslaat in totaal 24 hectare. Het
overgrote deel gebruiken ze hier voor
het maken van edelzoete wijnen. Bij dit
type wijn worden de druiven blootgesteld
aan de schimmel botrytis cinerea (edele
rot), waardoor er een concentratie van
suikers, zuren en aromastoffen in de
druif plaatsvindt.Van enkel de aangetaste druiven wordt een geconcentreerde,
edelzoete wijn gemaakt. Deze hoogwaardige Monbazillac is fris en opwekkend
en biedt smaken als honing, bloesem,
kweepeer, mandarijn en zoete witte perzik. Een prachtige afsluiter van het diner
bij een vers perentaartje uit de oven.
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Okhuysen highlights 2020
Niet zelden vallen wijnen die wij importeren in de prijzen of vallen ze anderszins positief op. Het gebeurt zelfs zo regelmatig dat we soms vergeten er gewag van te maken. Schandalig natuurlijk! Met het nieuwe jaar in aantocht, maakten we een kleine
inventarisatie van enkele hoogtepunten. U leest ze hier.

Nieuwe aanwinst:
Bijzonder domein
uit Toscane
Dit jaar introduceerden we een nieuw
Toscaans domein: Cantina LaSelva.
Wat dit huis zo bijzonder maakt? Neem
bijvoorbeeld hun witte wijn gemaakt
van de rode sangiovesedruif, of het feit
dat hun wijnen vegan zijn. Ze werken
hier volledig biologisch en naast wijn
verbouwen ze ook groente en fruit voor
extra biodiversiteit. Het wijngebied,
Morellino di Scansano, kreeg in 1978
de hoogste Italiaanse herkomstbenaming DOCG. De wijnen overtroffen al
onze verwachtingen en we kunnen ze
dan ook van harte aanbevelen.

Xavier Kat Wijnkoper
van het jaar

Winnaar
Perswijn
Wijnconcours

Alweer voor de 37ste keer hield wijnjournalist
Hubrecht Duijker de verkiezing voor Wijnkoper van het Jaar. En met grote trots kunnen
wij melden dat Xavier Kat deze eervolle titel
dit jaar mocht ontvangen. Leuk weetje: de
allereerste titel van Wijnkoper van het Jaar ging
naar Xaviers vader Louis Kat en Wim Beelen.

De scores van
William Kelley

Wijnmaker
van het jaar!
Fritz Miesbauer is door Falstaff – een zeer gerenommeerd Oostenrijks tijdschrift op wijn- en culinair gebied – uitgeroepen tot wijnmaker
van het jaar. Miesbauer heeft het Oostenrijkse Weingut Stadt Krems
een enorme kwaliteitsimpuls gegeven toen hij er in 2003 begon. Hij
zette het oudste wijnhuis van Oostenrijk nadrukkelijk op de kaart en
daar heeft hij nu de ultieme waardering voor gekregen. Wij feliciteren Fritz met deze prachtige titel! Falstaff: ‘De handtekening van Fritz
Miesbauer is duidelijk te zien in al zijn wijnen: ze zijn precies, terroir
geïnspireerd en expressief.’
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Speciaal voor het grote kerstnummer van Vinée Vineuse
hebben we een bijzondere
gastcolumnist uitgenodigd:
William Kelley, journalist bij
Robert Parker’s Wine Advocate.
Hij is o.a. gespecialiseerd in
de Bourgogne, Champagne en
Beaujolais. William heeft een
achtergrond in zowel wijn als
in de journalistiek en schrijft
sinds twee jaar voor de Wine
Advocate. Onlangs gaf hij de
maximale score van 100 punten
aan de 1990 Pouilly-Fuissé Clos
des Petits-Croux van Domaine
Guffens-Heynen. De 2019 Morgon Côte de Py Les Impénitents
van Louis Claude Desvignes
ontving er 95+ (€46,50). Dan
was er nog de 2018 Côte
Blonde Côte-Rôtie van René
Rostaing met een score van 9799 (uitverkocht). Om er maar
een paar te noemen.

95+
punten Wine
Advocate

Speciale Cuvee uit Zuid-Afrika
In het tweede nummer van dit jaar las u alles over het verborgen Zuid-Afrika en de
missie van wijnmaker Johan Kruger: het redden van oude, verlaten wijngaarden.
In de ban van het Old Vines Project ging ook Johan op zoek naar vergeten wijngaarden die hij wilde bewerken. Omdat er geïnvesteerd moest worden, hij de
landeigenaren vooruit moest betalen en de medewerkers in de wijngaarden een
opleiding én een eerlijk loon verdienden, besloten wij Johan te helpen. In ruil daarvoor bottelde hij speciaal voor Okhuysen een shiraz en sauvignon blanc van
vergeten wijngaarden. Wat een mooie samenwerking!
97-99
punten Wine
Advocate

In de Duitsland-editie van het
Perswijn Wijnconcours is
Kupfergrube Grosses Gewächs
winnaar geworden in de
categorie beste droge riesling
boven €15,-. Uit het juryrapport over de Kupfergrube
2016 van Gut Hermannsberg:
‘’Een witte wijn van wereldklasse. Zijn herkomst is uniek.
De bodem bestaat uit verweerd materiaal van het
onderliggende vulkanische
stollingsgesteente melafier.
Het bleek topterroir te zijn dat
de rieslings een uniek karakter
geeft, met grapefruit, rokerigheid en rijpe zuren, slank maar
heel intens. Kupfergrube GG
2016 bewijst ook dat Gut
Hermannsberg, een voormalig
Duits staatswijngoed, definitief
terug is aan de Duitse top.’’

Gerard Chave 85 jaar
De derde Vinée Vineuse van dit jaar stond in het teken van het 35-jarig bestaan
van ons wijnblad. Daarin mochten Gérard Chave en zijn zoon Jean-Louis
natuurlijk niet in ontbreken. In 1964 maakte Louis Kat kennis met Gérard, toen
hij (Louis) stage bij hem liep. In 1976 keerde Louis terug en begon de samenwerking én vriendschap tussen de families Chave en Kat.We werken nog steeds fantastisch samen met zoon Jean-Louis en dit jaar blies Gérard 85 kaarsjes uit, proficiat!
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JOOSSE ON THE JOB

Denk groot
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3 liter

iets heel bijzonders maken. De gasten aan tafel
zullen het gevoel hebben dat je echt iets groots
met hen wilt delen. Dat grote formaten iets
magisch kunnen hebben weten we ook van
onze producenten. Er is bijna geen wijnmaker
te noemen die niet wat van zijn wijnen op groot
formaat apart legt om te kijken wat het echte
potentieel van zijn wijn is. Als je erbij bent als
een wijnmaker vol trots een gerijpte grote fles
openmaakt, dan is dat altijd bijzonder, leerzaam
en vooral gedenkwaardig.
Grote flessen rijpen langer en vooral ook
beter. Omdat de ratio vloeistof tot zuurstof
groter is, gaat de rijping wat meer geleidelijk
dan bij gewone flessen. Het meest gangbare formaat is een magnum met een inhoud van anderhalve liter, oftewel twee normale flessen. Wij
spreken het woord magnum overigens met een
harde, Hollandse g uit. Wanneer magnum op
zijn Engels wordt uitgesproken kan er namelijk
verwarring ontstaan met het ijsje, de revolver
of de privédetective met de snor. Bij grotere
formaten kan er weer verwarring ontstaan over
hoe ze worden genoemd. Dat verschilt namelijk

1,5 liter

Omdat de ratio vloeistof
tot zuurstof bij grote flessen
groter is, gaat de rijping
wat meer geleidelijk dan
bij gewone flessen

JOB JOOSSE
is wijnspecialist,
inkoper en
wijnadviseur bij
Okhuysen.
In 2016 behaalde
hij het hoogste
wijnexamen in de
Nederlande taal,
Magister Vini.

per streek. Een drieliterfles heet in Bordeaux
en bij Port een Double Magnum. Dezelfde
inhoud wordt in de Bourgogne en Champagne
een Jéroboam genoemd. Een Jéroboam is in
Bordeaux de naam voor een fles van vijf liter,
terwijl ze ook nog een zesliterfles kennen,
de Impériale. Het grootste formaat wordt in
Champagne gemaakt en heet Midas en heeft
een inhoud van 30 liter (40 normale flessen).
Gaande het schrijven word ik eigenlijk nog
enthousiaster over de uitdaging die ik heb
gekregen! In een tijd waarin we toch graag
samen op een feestelijke manier willen genieten
komt een magnum ontzettend van pas. Bij een
groots hoofdgerecht met verschillende bijgerechten nemen we de tijd om te genieten en
dan lijkt een magnum zelfs onmisbaar! Mocht
er aan het einde de avond plots toch wat wijn
in de magnum over zijn, dan kunt u rustig de
kurk op de fles doen en hem koel wegzetten.
De kans is heel groot dat de wijn de volgende
dag zelfs nog mooier is geworden!

0.75 liter

S

oms krijg je een ogenschijnlijk onmogelijke uitdaging. Ga jij maar eens over
grote flessen schrijven, zei Xavier tegen
mij. Met grote ogen kon ik slechts stamelen dat het wel heel lastig zou gaan worden
in deze tijd waarin je niet met te grote groepen
bij elkaar mag zijn. In een tijd waarin mensen
vooral niet te veel willen drinken. In een tijd
waarin mensen snel van nieuwe sensatie naar
nieuwe sensatie willen zonder te lang stil te
staan bij hetzelfde. Ondankbaar en vertwijfeld
nam ik de uitdaging aan.
Maar naarmate ik er langer over nadenk, verdwijnen er langzaam steeds meer beren op de
weg. Er zijn natuurlijk heel veel redenen om
niet een magnum of zelfs een grotere fles open
te maken, maar gelukkig zijn er veel meer redenen om het wel te doen! Bij Okhuysen zijn
wij namelijk verzot op wijn van grote flessen!
Een grote fles op tafel maakt het feest compleet.
Het kan zelfs van een spontaan moment ineens

2017 Crianza – Ribera del Guadiana
Palacio Quemado
Op dronk: nu tot 2024, magnum: nu tot
2026, jéroboam: nu tot 2030+
Nu per fles: €10,50 €11,25
Bij doos van 6: €10,15 per fles
1,5 liter (magnum): €22,50 €24,50
3 liter (jéroboam): €49,50 €55,00
Als er een wijn tot zijn recht komt bij een feestelijk diner dan is dat de Crianza van Palacio
Quemado! Deze 100% tempranillo wordt
negen maanden opgevoed op eikenhouten vaten
en ontwikkelde in alle rust expressieve aroma’s
van bramen, bessen en zoethout, en een voluptueuze en sappige smaak.

De favoriete
champagne
van
Decanter

97 punten
Decanter

Met de feestdagen pak je uit. Zeker
met deze must-have champagne, de
topcuvée van Devaux. Gemaakt van
de beste druiven van een selectie van
wijngaarden, waarvan alleen het sap
van de eerste persing gebruikt wordt.
Het resultaat is pure klasse.
De lijst met onderscheidingen en persscores is indrukwekkend. Een gouden
medaille op het World Wine Championship,
Coup de Coeur bij Salon de La Revue du
Vin de France… Maar het allertrotst zijn
ze bij Devaux op hun Platinum Award bij
de Decanter World Wine Awards, die ze
vorig jaar in de wacht sleepten. Cuvée D
was hiermee de hoogst scorende non-vintage champagne in de lijst met meer dan
16.500 wijnen!
Champagne brut Cuvée D 5 Ans d’Age
Veuve A. Devaux
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €41,50 €45,00
Bij doos van 6: €39,95 per fles

Een prachtige assemblage van de mooiste percelen pinot noir en chardonnay. De
cuvée D krijgt een flesrijping ‘sur latte’ van
maar liefst vijf jaar. Deze ‘grande cuvée’ is
zowel krachtig als verfijnd, met een zachte
mousse, een elegante neus van bloemen, brioche en fruit en een frisse, zuivere
smaak. Naast een schitterend aperitief
ook een unieke begeleider van gevogelte,
kalfsoester of witvis met een botersaus.

Moet je
proeven

€94,90

1x Alvarinho – Vinho Verde (p. 27)
1x Mâcon-Villages ‘Terres de Pierres’ (p. 29)
1x Blaufränkisch Heide (p. 31)
1x Rasteau rouge Les Coteaux (p. 33)
1x Barsac – Sauternes (p. 35)
1x Franciacorta Brut (p. 43)

Een doos met zes bijzondere wijnen. Speciaal voor de
feestdagen pakken we extra uit met onze proefpakketten.
Makkelijk kiezen en een gevarieerd aanbod.

€100,50

€91,75

Proefpakket
Op de Tafel
Ontdekkingsprijs:
€100,50 €108,50

€114,50

1x Pouilly-Fumé (p. 27)
1x Bellmunt – Priorat Blanco (p. 29)
1x Saumur Champigny (p. 31)
1x Merlot – California (p. 33)
1x Rivesaltes Ambré – 17 ans d’âge (p. 35)
1x Champagne brut Grande Réserve (p. 43)

Proefpakket
Coups de Coeur
Ontdekkingsprijs:
€91,75 €99,35

Proefpakket
Topselectie tot tien euro
Ontdekkingsprijs:
€43,50 €48,60

Proefpakket
Okhuysen Kerstmenu 1
Ontdekkingsprijs:
€71,75 €77,70
1x Sauvignon Touraine (p. 27)
1x Verdejo Fermentado – Rueda (p. 29)
1x Valpolicella (p. 31)
1x La Dame rouge – Coteaux du Languedoc
(p. 33)
1x Moscato d’Asti (p. 35)
1x Huguet Gran Reserva Brut Classic (p. 43)
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Proefpakket
Okhuysen Kerstmenu 3
Ontdekkingsprijs:
€114,50 €123,50

1x Fräulein HU – Deutscher Perlwein (p. 7)
1x Sancerre blanc (p. 7)
1x Mâcon-Vergisson ‘La Roche’ (p. 7)
1x Bourgogne rouge (p. 7)
1x Pessac-Léognan rouge (p. 7)
1x Cairanne rouge – Réserve des
Seigneurs (p. 7)

€43,50

1x Bourgogne blanc (p. 2)
1x Les Graimenous – Crémant de Limoux
brut (p. 8)
1x Ballet d’Octobre – Jurançon
moelleux (p. 9)
1x Blangé Arneis – Langhe (p. 45)
1x Le Difese – Toscana (p. 45)
1x Lussac-Saint-Emilion (p. 49)

€71,75

Proefpakket
Okhuysen Kerstmenu 2
Ontdekkingsprijs:
€94,90 €102,50

1x Grüner Veltliner Lössterrassen (p. 12)
1x Colagón – Rueda (p. 13)
1x Forgotten Vineyards Sauvignon
Blanc (p. 13)
1x Vin de Pays de Vaucluse (p. 14)
1x Guilhem Rouge – Pays de l’Hérault (p. 15)
1x Forgotten Vineyards Shiraz (p. 15)

€81,25

Proefpakket Italië
Ontdekkingsprijs:
€81,25 €87,80
1x Ripasso Superiore Valpolicella (p. 5)
1x Relatione Dolcetto – Dogliani (p. 10)
1x Soave (p. 27)
1x Moscato d’Asti (p. 35)
1x La Riserva – Lambrusco di Sorbara
Spumante (p. 43)
1x Blangé Arneis – Langhe (p. 45)

Okhuysen Vinée Vineuse 55

VAN ONS, VOOR U

Deze krijgt
u van ons
Ons cadeau t.w.v. €36,50
voor u bij een minimale
besteding van €250.

C

antuccini, brosse amandelkoekjes, zijn een begrip in
Italië. De koekjes worden
twee keer gebakken waardoor ze extra knapperig worden en
bevatten naast amandelen, suiker
en ei ook specerijen als kardemom,
kaneel, kruidnagel en steranijs. Ze
worden vaak bij het dessert geserveerd met vin santo, waarbij het
koekje in de wijn wordt gedoopt…
Deze heerlijke combinatie hebben
wij dit jaar uitgekozen als bedankje
voor uw bestelling uit de speciale
kersteditie van Vinée Vineuse. Bij een
besteding van tenminste €250,00
ontvangt u een fles Vin Santo van
Villa di Vetrice en een pak cantuccini
cadeau t.w.v. €36,50
Overigens hoeft u niet te dopen;
zowel de cantuccini als deze hoogwaardige vin santo kunnen ook
prima zonder elkaar!
2004 Vin Santo
Villa di Vetrice
Op dronk: tussen nu en 2025

Vin Santo – heilige wijn – is een Toscaanse dessertwijn gemaakt van ingedroogde druiven. Deze van het eeuwenoude Villa di Vetrice heeft een mooi
gerijpte stijl, met frisse zuren, die de
wijn zijn levendigheid geven. Aroma’s
van frambozen en aardbeien, iets van
pruimen en daarnaast toffee, karamel,
cacao, thee en vijgen. De smaak is mooi
ontwikkeld, met gekonfijte fruittonen,
opnieuw toffee en aroma’s van walnoot
en hazelnoot. Het zoet is verfijnd en niet
plakkerig door de opwekkende zuren.
Ook een heerlijke begeleider van een
vers appeltaartje.

