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NIET TE MISSEN

Dit vinden we echt
geweldig!

VOORPROEVEN

Iets om je op
te verheugen
wanneer hun afzet vooral in de horeca is. Ook wij
merken dat met onze verkopen, waarbij sommige
wijnen zo goed als stilstaan, terwijl andere juist fantastisch verkopen. We proberen de boeren die het
moeilijk hebben te ondersteunen en dat waarderen
ze zeer. Via mail, telefoon en video onderhouden
we contact en we krijgen proefflessen van nieuwe
oogstjaren toegestuurd. Maar het vervangt niet
onze inkoopreizen, de ontmoetingen, de ervaringen die ons inspireren en waar we energie uit
halen. Maar nogmaals, we mogen niet klagen en dat
doen we ook niet. Alle leuke plannen die we hebben, parkeren we nog even. Tegelijkertijd proberen
we creatief te zijn en voor zowel onze leveranciers
als klanten leuke dingen te organiseren, waaronder
de zeer succesvolle thuisproeverijen. Een goed

Amper vijf jaar in ons
assortiment, maar nu al
van vaste waarde. Deze
authentieke Nero d’Avola
van Tenute Orestiadi
heeft pit en karakter.

Nieuw
oogstjaar

D

e naam ‘Orestiadi’ is een verwijzing naar de Griekse mythologie
en oude Siciliaanse legendes;
een naam die herinnert aan de
rijke geschiedenis van het eiland. Ook het
domein zelf is in een prachtige klassieke stijl
gebouwd. Maar in de kelders gaat de familie
Di Maria juist voor een moderne werkwijze. Dit jaar worden we getrakteerd op
een perfect oogstjaar. De regen in het voorjaar zorgde voor voldoende waterreserves
in de bodem. In de zomer lagen de temperaturen iets hoger dan normaal, maar doordat
de nachten koel waren en de wind de
druiven hier nooit in de steek laat, behielden
zij hun uitstekende zuurgraad. Deze nero
d’avola krijgt een korte opvoeding op eiken.
Hierdoor komt het warme karakter van de
druif schitterend naar voren – zónder in te
leveren op de frisheid van dit oogstjaar. De
smaak is mooi geconcentreerd en onweerstaanbaar sappig, biedt rijp rood fruit,
aardse aroma’s, een fijne zuurgraad en een
pittige, kruidige finale.
2020 Nero d’Avola – Sicilia
Molino a Vento, Tenute Orestiadi
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,50

Iedere nieuwe fles – hoe
eenvoudig ook – vertelt
een verhaal dat je
wilt ontdekken

L

aat ik beginnen met te zeggen dat wij niets
te klagen hebben. De mensen bleven wijn
drinken. Niet in restaurants, op borrels of
feestjes, maar wel thuis. Vaak iets meer dan
anders en ook beter. We nemen het u niet kwalijk.
We deden er zelf ook aan mee. Die fles die voor ’s
avonds op ons stond te wachten, bracht wat troost,
een moment om van te genieten. In het weekend
haalden wij thuis graag een mooi diner af bij een
van die zwaar getroffen restaurants. Die ondanks
alle malheur energie vonden om op aangepaste
wijze door te gaan, al was het niets meer dan een
doekje voor het bloeden. Was of is? We weten het
simpelweg niet. En wellicht is dat onze grootste
frustratie, dat we niet weten waar we aan toe zijn en
hoelang het nog gaat duren. Niets valt te plannen
en daarmee is er weinig om naar uit te kijken. Nu
ja, het moment dat we allemaal zijn gevaccineerd.
Hopelijk ergens in het najaar. Voor nogal wat restaurants zal dit te laat komen en we hopen voor hen
dat het gunstiger uit zal pakken. Sommige van onze
producenten hebben het momenteel zwaar – zeker

We kregen nog
nooit zoveel proefflessen toegestuurd.
Die proeven we
vervolgens met het
hele team.

voorbeeld is de nieuwe Coup de Coeurs-proeverij, waarbij u vooraf kennis kunt maken met onze
favoriete wijnen uit Vinée Vineuse! Liever praten
we dan ook over de leuke dingen.
Zo hebben we voor Vinée Vineuse een aantal
nieuwe rubrieken bedacht, die u vast zal aanspreken. Bijvoorbeeld Aan tafel met, waarbij ik samen
met Aad Kuijper op bezoek ga bij een restaurant
om met chef en sommelier te praten over hun
filosofie op het gebied van wijn en spijs. Ook
beginnen we met de rubriek Nú op dronk waarin we
drie wijnen bespreken die zich juist op dit moment
heerlijk laten drinken en niet eerst nog weggelegd
hoeven te worden. Daarnaast is er een vaste pagina
voor een Magische wijn, een fles die u volgens ons
eens in uw leven gedronken moet hebben. Dan
is er onze Tour de Vigne, waarbij we u meenemen
op bezoek bij een producent, alsof u er zelf een
rondleiding krijgt. Afsluitend kan ik u vertellen dat
we zeer verheugd zijn met een vaste bijdrage van
Job Seuren, topsommelier en mede-eigenaar van
Restaurant Zoldering. Kortom: volop lezenswaardige pagina’s over de prachtige wereld van wijn. Het
maken van dit blad is één van de leukste dingen om
te doen en we zijn dan ook iedere keer blij met alle
leuke reacties die we krijgen. Het stimuleert ons om
er nog vele jaren mee door te gaan!
Samen met u kijken we uit naar een 2021 met
voldoende dingen om ons op te verheugen, al is
het maar die lekkere fles wijn die ’s avonds op ons
staat te wachten.
–Xavier Kat
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DOMAINE DES ESCARAVAILLES

De man die geen
simpele wijn kan maken
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Copyright
Wijnkoperij Okhuysen
Aan deze Vinée Vineuse werkten mee
Xavier Kat, Sylvana Oortwijn, Brenda ten
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Yves van Maren, Aad Kuijper, Steven
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Concept en vormgeving
Thierry Somers
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 en met 31 maart 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
Per bestelformulier
Per telefoon: 023-5312240
Per e-mail: vineus@okhuysen.nl
Per website: okhuysen.nl
Wijnen worden thuis bezorgd.
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023 5312240, vineus@okhuysen.nl
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Winkel en kelders
Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
Openingstijden
Dinsdag t/m zaterdag: 9.30 – 18.00 uur

Advies nodig?
Bel ons op
023-5312240

Hoog op de coteaux boven Roaix ligt Domaine des Escaravailles. Daar maakt
Gilles Ferran van oude stokken grenache internationaal geprezen ‘terroirwijnen’.
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Zelfs zijn ‘gewone’ cuvée,
Les Sablières, is van
ongekende klasse

D

e naam Escaravailles verwijst naar een
vroeger dorp met de naam Escaravay,
wat in het oude dialect ‘scarabee’ betekent. Het domein was ooit het bezit van
een broederschap uit dit dorp en nog altijd prijkt
de scarabee op het etiket. Inmiddels is Domaine
des Escaravailles al drie generaties in handen van
de familie Ferran. In 1999 neemt Gilles Ferran het
stokje over van vader Daniël, die circa 65 hectare
wijngaard vol vertrouwen overdraagt aan zijn zoon.
De gedreven Gilles pakt de zaken net even wat
anders aan en is continu op zoek naar verbetering.
Zo laat hij zich adviseren door een van Frankrijks
beste oenologen, Philippe Cambie, en gaat hij
langzaamaan over op een biologische aanpak.
Het grootste deel van het domein ligt in het hart
van de cru Rasteau, te midden van steenachtige
en glooiende heuvels. De wijngaarden zijn rijk
aan kalk en in terrasvorm aangelegd op de steile
coteaux, waar de zeer oude grenache (tot tachtig
jaar oude stokken) zich enorm thuis voelt.

Alles is er bij Gilles op gericht om het beste uit
de terroir te halen. Niet alleen voor topcuvée La
Ponce, maar ook voor zijn buitengewoon goede
Côtes du Rhône Les Sablières, afkomstig van een
steenachtig terroir nabij het dorpje Villedieu.
2018 Côtes du Rhône rouge Les Sablières
Domaine des Escaravailles
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €10,60 €11,50
Bij doos van 6: €10,25 per fles

Heerlijke assemblage van handgeplukte grenache noir
(70%) en syrah (20%), aangevuld met carignan en
cinsault. Na de gisting rijpt de wijn zes maanden in
roestvrijstalen tanks zodat het fruitige karakter behouden blijft. De kleur is diep paarsrood. In de gastronomische neus ontdekken we klein rood fruit en specerijen.
De smaak is vol en sappig, tevens fris en fruitig, met
een vleug je kruiden en een aangenaam pepertje in de
afdronk. Verleidelijk lekker!
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WIJNIG NIEUWS

Voorverkoop Rhône
De beste wijnen uit zowel de noordelijke als zuidelijke Rhône
voor de laagst mogelijke prijzen? Dat kan tijdens de voorverkoop: door vooraf op de wijnen in te tekenen en te betalen,
kunnen wij de best mogelijke prijs met onze wijnboeren afspreken. Zo profiteert u van de meest exclusieve en veelal schaarse
wijnen (zoals Jean-Louis Chave, René Rostaing en Auguste
Clape) uit dit prestigieuze wijngebied voor zeer interessante
prijzen. Meer informatie vind je op okhuysen.nl/rhone

Op de tafel

WIJNIG NIEUWS

Welke fles zetten onze klanten eigenlijk het liefst op tafel?

De kelder van Montlobre
gaat open
Martijn Schümaker

Monica Nelissen-Nauta

Stephan Kusters

Jolanda Stam

Astrid de Heij

Carmen van Dam

Onze zomervakanties brachten we vaak
door in de Provence, dicht bij de Rhônevallei. Geïnspireerd door het uitgebreide
aanbod van Okhuysen ging ik op zoek
naar de makers achter deze wijnen. Ik bezocht dorpen als Châteauneuf-du-Pape,
waar Domaine Chante Cigale gevestigd is
en wijnen met een fantastische prijs-kwaliteitverhouding worden gemaakt. Neem
de Châteauneuf-du-Pape rouge; een
rijke, kruidige wijn die heerlijk smaakt
met gegrild vlees van de barbecue. Ik
drink de wijn echter net zo graag in de
winter bij de open haard en heb hem dus
het liefst altijd op voorraad.
2016 Châteauneuf-du-Pape rouge,
Domaine Chante Cigale

Châteauneuf-du-Pape

Condrieu

Saint-Joseph

Hét moment van het jaar waar menig liefhebber
naar uitkijkt, is bijna daar. Om alvast in de agenda
te zetten: 19 maart gaat de inschrijving van
Domaine Montlobre van start! De wijn die iedere
keer weer de weg weet te vinden naar zijn grote
schare fans. Het idee is simpel: verzamel zoveel
mogelijk wijnliefhebbers om je heen en plaats
gezamenlijk één bestelling. Zo profiteer je van de
oplopende kortingen en vele extra’s. Meer informatie vind je op okhuysen.nl/montlobre

Passie voor wijn en de pinot-noirdruif
heb ik van mijn ouders meegekregen.
Na de Hospices de Nuits-Saint-Georges
1966 – mijn geboortejaar – geproefd te
hebben, was ik ‘verpest’. Mijn vader had
hem bij Okhuysen gekocht en al die tijd
bewaard. Gelukkig zijn er nog heerlijke
andere pinot noirs! Jaren geleden
ontdekten mijn man en ik het wijnhuis
Staete Landt uit Nieuw Zeeland tijdens
een proeverij in Hotel Huis ter Duin,
georganiseerd door Okhuysen. Nu we
thuis moeten blijven, verwennen we
onszelf met de mooie Pinot Noir ‘State
of Grace’. Het liefst iets gekoeld.
2016 Pinot Noir ‘State Of Grace’ –
Marlborough, Staete Landt

Mijn wijnhart ligt eigenlijk in Bordeaux
maar gaat ook sneller kloppen bij deze
Mas de Daumas Gassac uit 2000; een
pareltje in mijn kelder. Deze bordeaux
blend, de eerste ‘grand cru’ uit de
Languedoc, is al jaren een vaste waarde
in het Okhuysenassortiment. Jong al
heerlijk, maar deze nu twintig jaar oude
fles, is iets bijzonders. Nog zo vitaal,
gracieus, met onmiskenbaar gerijpte
cabernet-tonen, grafiet, zwart fruit, leer,
chocolade, met een fraaie frisheid en
kracht – maar tegelijk elegant en harmonieus – eindigend in een lange, zachte
afdronk.
2017 Rouge – Saint Guilhem-le-Désert –
Cité d’Aniane, Mas de Daumas Gassac

90/100 pt.
Wine
Advocate

Weingut Katharina
Wechsler blijft scoren
Onze Katharina siert de cover van deze Vinée
Vineuse. Niet alleen omdat de foto prachtig is,
maar ook omdat deze jonge dame zich heeft ontpopt tot een van de smaakmakers in Duitsland.
Stephan Reinhardt van Wine Advocate is lyrisch
over haar en gaf niet alleen hoge scores aan haar
topcuvée’s, maar ook haar Riesling Trocken
beloonde hij met 90/100 punten!
“Super precise and flinty… Salty, fresh and piquant
on the palate.”
2019 Riesling trocken – Rheinhessen
Weingut Katharina Wechsler
Op dronk: tussen nu en 2028
Per fles: €12,40 €13,50
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Champagne

Wit

Bourgogne

Bordeaux

Eén keer ervaren en je wilt
niet anders meer
Het type glas waaruit je drinkt, heeft enorme invloed op de smaak
van de wijn. Sinds kort voeren wij het merk wijnglazen Zalto: wat
ons betreft het beste van het beste om van je wijn te genieten.
Deze handgeblazen, kristallen glazen zijn ultradun voor optimaal
drinkgenot. De vormgeving is naast een lust voor het oog, ook
perfect op het type wijn afgestemd, waardoor aroma’s nog beter
tot uiting komen. Toegegeven ze zijn niet goedkoop, maar als je er
eenmaal aan geroken hebt wil je niet anders meer. Dan bewaart u
die andere glazen gewoon voor de visite.

Zoals regelmatig het geval is bij wijndomeinen vertegenwoordigd door Wijnkoperij Okhuysen, is het huis Casa Marín
uit Chili voor mij een topper; eigenlijk
zijn al hun wijnen fantastisch. De Cartagena sauvignon blanc behoort over het
algemeen tot onze standaard voorraad.
Heel lekker om zo te drinken en als
heerlijke iets ‘grassige’, frisse en exotische begeleider van diverse voorgerechten met verse coquilles, gerookte
heilbot of zalm met een citrusdressing.
Deze wijn blijft een feest om te drinken.
Zowel onze gasten als wijzelf zijn nog
altijd onverdeeld enthousiast!
2019 Cartagena Sauvignon blanc – San
Antonio, Viña Casa Marin

De dag dat ik waardering kreeg voor
Zuid-Afrikaanse wijnen, was toen ik de
chenin blanc dronk van Kruger Family
Wines. Toevallig, want ik houd vooral
van Europese wijnen. Ik kreeg op deze
dag vrienden te eten en wilde als voorgerecht een koude spicy avocadosoep
maken. Met een lijst aan ingrediënten
als romige avocado’s, pittige jalapeñopepers, limoen, sushiazijn en koriander,
kwam ik er niet uit welke wijn hierbij te
schenken. Gelukkig namen mijn gasten
deze wijn – gekoeld – mee en had ik
meteen een van mijn favoriete wijn-spijs
combinaties ontdekt.
2019 Chenin blanc – Franschhoek, Kruger
Family Wines

Ik zit sinds 1993 in een wijnclubje, zo’n
acht keer per jaar proeven wij met elkaar.
Door deze proeverijen koop ik altijd wijnen die ik geproefd heb. Corona heeft
ervoor gezorgd dat bijna alle proeverijen
stil zijn komen te liggen en daarmee
slinkt onze wijnvoorraad. Bij Okhuysen
wisten ze raad: ze stuurden mij een spannende proefdoos. Eén van de aangename
verrassingen was de Rioja blanco van
Sierra de Toloño. Deze witte Rioja zit
vol expressief fruit en mineraliteit en is
werkelijk het pareltje uit de proefdoos.
2019 Rioja blanco, Sierra de Toloño
Ook een plek in deze rubriek? Laat het ons
weten via vineus@okhuysen.nl en deel jouw
favoriete Okhuysen wijn.
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IN DE WIJN GEDOOPT

Over vies

P
NÚ OP DRONK

GUFFENS WIJNEN

utlucht, graag. Paardenzweet, prima.
Schimmel mag ook. Kattenpis bij voorkeur. Het mag vreemd klinken uit mijn
mond maar lekkere wijn moet ook vies
zijn. Zoals het leven, zeg maar.
Zo kreeg ik ooit een bourgogne uit mijn geboortejaar in het glas, waarvan de lucht mij sterk
deed denken aan de verstopte wc bij mij thuis.
Geschrokken hield ik de wijn op armlengte van
mijn neus om na enige tijd te ontdekken dat de
putlucht op magische wijze veranderd was in het
mooiste parfum dat ik ooit geroken heb, diep
donker en gerijpt. Ik herinner me het nog goed:
Pommard premier Cru 1961.
Ze zouden het eigenlijk in een piepklein flesje

Drie waanzinnige wijnen van ‘de koning van de chardonnay’,
die zich nu in hun volle schoonheid laten drinken!

Maison Verget

Domaine Guffens-Heynen

Château des Tourettes

Verget is het handelshuis dat Jean-Marie
Guffens in 1990 oprichtte. Hij koopt
hiervoor druiven bij boeren die volgens
zijn strenge richtlijnen werken. Steeds
meer richt hij zich hierbij op de Mâconnais en Chablis, omdat de prijs-kwaliteitverhouding hier een stuk beter is dan in
de Côte d’Or. De door Guffens opgeleide Julien Desplans is hier inmiddels
de grote man, die de filosofie van Verget
volledig in zijn systeem heeft.

In 1979 richt Guffens, samen met zijn
vrouw Maine, in de zuidelijke Bourgogne het domein Guffens-Heynen op.
Snel klimt het naar de absolute top van
de Bourgogne. Een grote prestatie voor
een producent uit ‘slechts’ de Mâconnais, tot dan toe gezien als het minst
prestigieuze gebied in de Bourgogne.
Ze krijgen steevast jubelende kritieken
van de (inter)nationale pers. De roem
stijgt Guffens echter niet naar het hoofd:
hij heeft dan wel een groot ego, maar
het is minder groot dan zijn talent!

In 2007 stortten Jean-Marie en zijn
vrouw Maine zich in een nieuw avontuur in de noordelijke Provence. Ze
kochten er het prachtige Château des
Tourettes in de Lubéron om ook hier
in het zuiden schitterende wijnen te
maken. De wijngaarden bij het chateau
bieden grote mogelijkheden; ondanks
het feit dat het hier in de zomer zeer
warm kan worden, zorgt de hoge ligging
– 400-500 meter – voor afkoeling. De
hoogwaardige bodem is rijk aan kalk.

2017 Mâcon-Bussières ‘Vignes de
Montbrison’
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €17,95 €19,25
Bij doos van 6: €17,25 per fles
Dit perceel ligt tegen Vergisson in PouillyFuissé aan, met een oriëntatie op het oosten.
De grond, waarop wijnstokken staan aangeplant van veertig jaar oud, is kalkrijk en
stenig. De chardonnaydruiven werden laat
geoogst en zijn daardoor prachtig rijp. De
vinificatie en opvoeding gebeurden op deels
(20%) nieuwe eiken vaten. Alleen het eerste
sap van de pers werd gebruikt. Een verleidelijke geur van getoast brood, citrusvruchten,
groene appel en bloemen. De smaak is prachtig rijk en mineraal met schitterende zuren.
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2016 Saint-Véran ‘Cuvée Unique’
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €49,50 €54,00
Bij doos van 6: €48,50 per fles
Deze unieke cuvée vergist en rijpt op barriques, met een opvoeding ‘sur lies fines’ (op
de fijne gistsporen). Hij heeft een prachtige
expressie van wit fruit, citrus, bloesem en
honing. De smaak is mooi geconcentreerd
en in het bezit van de voor Guffens’ wijnen
kenmerkende, uitstekende zuren en een
lange, minerale afdronk. Ondanks de hagel
in 2016, die veel schade aan de wijnstokken
toebracht, is dit een indrukwekkende wijn
geworden.

2018 Tinus Grand Blanc
Chardonnay – Vin de France
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €21,50 €23,25 		
Bij doos van 6: €20,90 per fles
De chardonnaydruiven werden geselecteerd
op het hooggelegen, kalkrijke Plateau de
l’Aigle. Na een langzame, zachte persing,
werd voor deze topcuvée alleen het eerste sap
(premier jus) gebruikt. De wijn vergist en
krijgt een opvoeding op eikenhouten barriques, waarvan 40% nieuw. Uitbundige neus
van abrikoos, perzik, citrusfruit, bloesem
en brioche. De mond is rijk en krachtig, en
bezit mooie zuren. “De Montrachet van het
zuiden!”

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

blijven boeien. Als Hollywoodfilms vol happy endings bieden ze amusement voor de smaakpapillen
maar weinig meer. Ze zijn Brad Pitt zonder rimpels, Monica Bellucci zonder hartzeer en Donald
Duck zonder pech… ik verlies mezelf.
Zo herinner ik me het bezoek van een nieuwe
Amerikaanse importeur aan toen nog Mas Des
Dames. Om de vergelijking te maken had ik naast
onze flessen ook een volbloed roussillon op tafel
gezet, waar het gezelschap bij het eerste glas helemaal verzot op bleek. Zo vol en romig, zo veel
fruit, zo lekker. Te lekker, want aan het eind van
de avond was de prijsfles halfvol en bleken er zes
flessen Mas Des Dames op wonderbaarlijke wijze
verdwenen.
Het was voor mij een les. Lekker is maar een
vinger lang en een kinderhand is gauw gevuld.
Hoe anders was dat met de witte Collioure van
La Bergerie des Abeilles die ik laatst op tafel had
staan. Wat een schitterend verhaal is dat. Het gaat

Lekkere wijn moet vooral
ook vies zijn. Zoals het
leven, zeg maar

Ik ruik riool, zweet
en schimmel...

Hééérlijk!

moeten doen dat je op je polsen kunt spuiten om
je zo al ruikend terug te laten voeren naar die druilerige ochtend in Volnay waar je in die beschimmelde kelder van die corpulente wijnboer… ik
verlies mezelf. En dat is precies wat een goede wijn
kan doen, daar kun je in verdwalen. Als in een
goed verhaal waarin de hoofdfiguur genoeg bitter,
zoet en zuur moet meemaken voordat je als lezer
uiteindelijk tot je gerief komt.
Dat gebeurt helaas niet met wijnen die alleen
maar lekker zijn. Die missen diepgang en verliezen
hun charme al na het eerste glas omdat ze niet

over de familie Parcé die in de onherbergzame
steile heuvels van de Roussillon onder een onbarmhartige Zuid-Franse zon hun wijnen maken,
over de grenache blanc en grenache gris, die ook
niet de makkelijkste zijn, en hoe ze daar met veel
bloed, zweet en tranen in hun schimmelige kelders
vol aardse geuren deze (spoiler alert) wonderschone witte wijn van weten te maken, Daarbij is
het niet alleen honing en bloesems wat de clocher
slaat maar heeft de wijn ook voldoende balans om
hem lekker te maken, lekker maar net niet te. Ik
denk dat ik daar vanavond maar eens een glas van
ga lezen.
2019 La Bergerie des Abeilles –
Collioure blanc, Domaine de La Rectorie
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €12,50 €13,40
Bij doos van 6: €11,95 per fles
Een vast recept is er in de kelder van de familie Parcé
niet, enkel om van ieder oogstjaar iets bijzonders te
maken. Zoals deze wijn gemaakt van grenache blanc en
grenache gris, op inoxtank enkele maanden opgevoed.
De rijke grenache krijgt zo een elegant karakter, met
impressies van honing, bloesem, meloen en witte perzik.
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EREGALERIJ

Gekozen tot beste wijnmaker van Oostenrijk!
Door Falstaff werd hij uitgeroepen tot wijnmaker van het jaar: Fritz Miesbauer van
Weingut Stadt Krems. “Zijn handtekening is duidelijk te zien in al Fritz’ wijnen: ze zijn
precies, terroir geïnspireerd en expressief”, zo schreef het zeer gerenommeerde
Oostenrijkse tijdschrift.

Als kind wist Miesbauer al dat hij wijnmaker wilde worden. Hij hielp als jonge
jongen zijn moeder in de wijngaard en
toen hij na vier jaar op het Gymnasium
over wilde stappen naar het college voor
wijnbouw, werd hij daar door zijn ouders
in gesteund. Na stages en werkzaam te zijn
geweest bij verschillende gerenommeerde wijnmakers, werd hij
in 1991 algemeen manager bij de wijnmakers coöperatie Freie
Weingärtner Wachau. Tien jaar later ging het bedrijf verder als
Domäne Wachau, goed voor een productie van drie miljoen
flessen per jaar en gezien als een van de beste witte wijn
coöperaties ter wereld.
Toen Miesbauer in 2003 werd aangetrokken als hoofd bij
Weingut Stadt Krems zorgde dit voor een enorme kwaliteitsimpuls voor het domein dat eigendom is van de gemeente Krems.
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2020 Grüner Veltliner Lössterrassen
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €8,50 €9,10
Bij doos van 6: €8,20 per fles

Oostenrijks nummer-één-druif gevangen
in een op en top plezierwijn. Het nieuwe
oogstjaar biedt het typische karakter van de
grüner veltliner: fruitig, fris, kruidig en een
veelzijdig metgezel aan tafel. Lössterrassen
verwijst naar de bijzondere grond in Krems,
die warm is en goed lucht doorlaat. Het
sap van de handgeplukte druiven vergist
op lage temperatuur in rvs-tanks, zodat de
frisheid optimaal behouden blijft. De wijn
is mineralig en heeft tonen van wit en geel
fruit, bloesem en een klein pepertje.

“Deze onderscheiding is een geweldige
motivatie voor de toekomst!’’ – Fritz Miesbauer
Geologisch gezien vormt het wijngebied Kremstal de grens
tussen het Boheemse massief in het noordwesten en de enorme
lösslandschappen in het oosten van de regio. Het is een van de
oudste bodemformaties op aarde, samengesteld uit verweerd
oergesteente zoals gneis, schist en amfiboliet (fossielen). In het
zuiden trekt de Donau een duidelijke grens.

Ried
Weinzierlberg
Stadt Krems

Stadt Krems

Lössterrassen

Hij zette het oudste wijnhuis van Oostenrijk nadrukkelijk op de
kaart en daar heeft hij nu de ultieme waardering voor gekregen.
Fritz weet als geen ander de kwaliteiten van de nummer-ééndruif van het land – grüner veltliner – in een fles te vangen.
De wijngaarden zijn er aangeplant op de terrasvormige
hellingen en lopen uiteen van rotsachtig (Urgestein) tot löss.

2019 Grüner Veltliner
Ried Weinzierlberg
Op dronk: tussen nu en 2026+
Nu per fles: €13,25 €14,25
Bij doos van 6: €12,80 per fles

De druiven komen hier van één enkele
wijngaard – waarin je de pure terroir proeft.
De stenige bodem van Weinzierlberg en de
warmere oostenwind zorgen voor bijzonder
veel kracht, complexiteit en uitbundige
smaak- en geuraroma’s zoals limoen, witte
peper en exotisch fruit. De smaak is fris,
geconcentreerd en mondvullend, de afdronk
lang met een subtiele mineraliteit. De wijnen
van Stadt Krems blinken uit in hun bijzondere prijs-kwaliteitverhouding.
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beleggen, en er tegelijkertijd ook van genieten. Ik
koop bewust wat extra van een wijn, zodat ik een
deel zelf kan drinken en de rest kan verkopen.”

Rousseau open. Die werd na verloop van tijd zo
spectaculair, dat ik mijn geurdoos erbij heb gepakt
en midden in de nacht een uur lang heb zitten
puzzelen; ik ontleedde uiteindelijk 26 geuren. Gewoonweg magisch! Helaas werd het wel een heel
kort nachtje, want het werk moest ook af. ”

Meer dan 10.000 flessen

Inmiddels vindt hij de verkoop een stuk minder
belangrijk. Steven zoekt nu vooral naar bijzondere
wijnen die hij nog een keer geproefd en gedronken wil hebben. Hij koopt altijd meerdere flessen
van dezelfde wijn per keer; hij wil de wijn in zijn
ontwikkeling kunnen volgen. “Bovendien heb je
flesverschillen en je wilt niet toevallig tegen een
mindere fles aanlopen, waardoor je de echte
schoonheid van een wijn mist. Er bestaan tenslotte
geen grote wijnen, slechts grote flessen…” Alle
aankopen worden door Steven zorgvuldig geregistreerd in het keldermanagementsysteem van Cellar Tracker, waar hij alle benodigde data uit tevoorschijn kan toveren. Steven zit naast zijn beeldscherm en kan mij vrij makkelijk antwoord geven
op mijn vragen: “Ruim 60% van mijn verzameling
komt uit Frankrijk, waarvan de helft uit Bordeaux
en 15% uit de Rhône. Bourgogne, Champagne en
Duitsland worden momenteel belangrijker in mijn
kelder.” Zijn verzameling bestaat vandaag de dag
uit meer dan 10.000 flessen. “Maar van Bordeaux
en Châteauneuf-du-Pape ben ik nu een fors deel
aan het verkopen. Sowieso wil ik het volume in
mijn kelder ongeveer tot de helft terugbrengen.”

26 geuren in 1 fles

DE KELDER VAN

Steven van der Heijden

Is vooral CEO van Corendon, maar in zijn vrije tijd een fanatiek wijnverzamelaar.

T

ussen ons in op tafel staat een Swan karaf
van Riedel (een model waarmee zorgvuldig afstand bewaard kan worden), gevuld met een witte wijn. De wijn wordt
blind geserveerd. De druif is herkenbaar chardonnay, maar de herkomst is een stuk lastiger te doorgronden. Het niveau is hoog, dat is duidelijk, met
een mooie mineraliteit en redelijke zuurgraad. Ik
laat me verleiden tot een uitspraak: Bourgogne,
Puligny-Montrachet. Het blijkt een wijn uit 2016
uit Sonoma (VS), DuMol, Hyde Vineyard.
Steven is een Bourgondiër, een genieter. Dat
verraadt niet alleen zijn uiterlijk, maar merk je
vooral als je met hem in gesprek bent over zijn
grootse liefhebberij: wijn. In eerste instantie was
hij overigens veel meer Bordelais dan Bourgondiër, maar zo begint het wijnavontuur bij wel meer
mensen. Voor sommigen stopt het daar ook. Maar
niet bij Steven, zijn nieuwsgierigheid is daarvoor
veel te groot. Hij wil blijven ontdekken en is daarbij zeker niet eenkennig. En in deze zoektocht
spelen verfijning en elegantie een steeds grotere
rol. De tendens die hij waarneemt, van steeds
meer producenten die terroir-gedreven wijnen
12 Okhuysen Vinée Vineuse

maken in plaats van de concentratie-kanonnen die
vooral in de kelder worden gemaakt, spreekt hem
dan ook aan. “De DuMol in ons glas is hier een
mooi voorbeeld van; vijftien jaar geleden werden
er in dit gebied alleen nog maar vette, rijke wijnen
met veel te veel houtrijping gemaakt, maar er heeft
inmiddels een enorme verfijning plaatsgevonden.”

Beleggen in wijn

25 jaar geleden, toen de wijnhobby van Steven
een vlucht begon te nemen, was hij een stuk eenkenniger en liet hij zich vooral leiden door de
‘Parkerpunten’. Zijn kelder stroomde dan ook vol
met wijnen uit Bordeaux en Châteauneuf-du-Pape.
Dit sloot goed aan bij het plan dat hij voor zijn
wijnkelder had bedacht: de dure hobby moest
zichzelf financieren. Steven richtte zich daarbij op
de sterke merken met hoge Parkerpunten die hij
in de voorverkoop tegen een lage prijs probeerde
te bemachtigen. Na een aantal jaar van bewaren,
kon hij dan door de waardevermeerdering een
deel van de flessen met winst verkopen en dat geld
investeerde hij dan weer in nieuwe aankopen.
Dat vindt hij ook het leuke van wijn: “Je kunt erin

Steven in zijn kelder
die meer dan
10.000 flessen telt.
Zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid wordt
door een ingenieus
systeem geregeld.

Toch koopt Steven nog altijd veel wijn. Zoals gezegd, wijnen die hij per se wil ontdekken. Wijnen
waar hij over leest of hoort van zijn vele wijnvrienden, want Steven zit in verschillende wijngezelschappen. “Het is heerlijk om met andere wijnliefhebbers te kunnen praten over wijn en mooie
flessen met elkaar open te trekken, zonder dat
de prijs van de fles er echt toe doet. Mensen die
niet in die wereld zitten, zijn vaak te veel met de
prijs van een fles bezig. Ze begrijpen niet dat een
bepaalde wijn zo’n hoge waarde heeft, terwijl het
ons puur gaat om de geweldige ervaring die een
bijzondere wijn kan geven. Dat werkt verslavend.
Onlangs moest ik weer eens een halve nacht doorwerken. Om een uur of elf ’s avonds trakteer ik
mijzelf dan op een mooie fles uit mijn kelder.
Steeds vaker is dat een mooie Duitse droge riesling of een rode bourgogne. Onlangs trok ik
een geweldige Gevrey-Chambertin van Armand

Geen concessies

Drie kelder favorieten van Steven
uit het Okhuysen
assortiment
1. Côtes du Rhône
‘Mon Coeur’, J.L.
Chave Sélection
2. Champagne
brut Cuvée de
Réserve, Pierre
Péters
3. Pouilly-Fuissé
‘Terroirs de Fuissé’,
Maison Verget
Mooiste
wijnherinnering
Een proeverij met
alle premiers crus
van Bordeaux uit
het exceptionele
jaar 1982 georganiseerd in The
Modern, het
restaurant van het
MoMA in New York.

De Swan karaf
zorgt voor voldoende afstand en het
Zalto glas voor
een uitmuntend
drinkgenot.

De DuMol in m’n glas wordt steeds mooier. Het
decanteren van deze wijn was echt nodig en het
ruime Zalto-glas doet de rest (zie pag 6). “Als
je eenmaal aan mooie wijnen hebt geroken, is
het lastig om concessies te doen in kwaliteit en
hetzelfde geldt eigenlijk voor glaswerk. Nu ik uit
Zalto drink, wil ik het liefst niets anders meer.
Ik neem ze mee als ik ergens een mooie wijn ga
drinken en weet dat ze er niet het juiste glaswerk
hebben. Zelfs op vakantie neem ik mijn eigen

Steven koopt altijd
meerdere flessen van
dezelfde wijn om de
ontwikkeling te volgen
glazen mee.” Ook voor het bewaren van de wijnen
laat Steven niets aan het toeval over. Zijn kelder is
volledig geklimatiseerd, tussen de 12 en 13 graden
Celsius. Ook de luchtvochtigheid wordt nauwlettend in de gaten gehouden, die is standaard rond
de 65 procent en in ieder geval nooit boven de
70. Een app op zijn telefoon laat de temperatuur
en luchtvochtigheid in de verschillende zones van
zijn kelder zien.

Bumpy ride

Na zoveel jaren van verzamelen, proeven en genieten kan Steven putten uit een scala aan mooie
wijnherinneringen. Zoals die keer dat hij met een
paar man een proeverij met alle premiers crus
van Bordeaux uit het exceptionele jaar 1982 organiseerde in The Modern, het restaurant van het
MoMA in New York. De Mouton Rothschild die
hij zelf in het vliegtuig meegenomen had, had er
een ‘bumpy ride’ op zitten. Stevens angst dat dat
de wijn had aangetast bleek ongegrond: de fles
bleek geweldig en liet alle andere topwijnen ruimschoots achter zich. Nooit dronk hij daarna een
Mouton 1982 die ditzelfde niveau haalde.
Wie nu denkt dat Steven een wijnsnob is, heeft
het mis. Goede wijn hoeft volgens hem helemaal
niet altijd kostbaar te zijn. Het bewijs: de zuidelijke
Rhônewijnen van Escaravailles uit Rasteau en de
Mon Coeur van Jean-Louis Chave. Hetzelfde geldt
voor de wijnen uit de Mâconnais van Verget en
in een iets hoger segment – toch wel – de noordelijke Rhônewijnen van Bernard Gripa. De grote
nieuwe liefde van Steven is echter Champagne,
gestimuleerd door het fanatieke speurwerk dat een
goede wijnvriend al jaren in deze streek doet naar
topwijnen van vele kleine, nieuwe producenten.
Pierre Péters is er zomaar een mooi voorbeeld van!
Heeft u een bijzondere wijncollectie om te delen in deze
rubriek? Laat het ons weten: vineus@okhuysen.nl
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MAGISCHE WIJN

Mas d’en Gil
Mythische wijnen die je eens in je
leven gedronken moet hebben.

magie zit hem in de unieke bodem;
llicorella geheten. Deze donkerbruine
leisteen schittert in de zon door de
kwartsiet. Toch is er ondanks de zomerhitte en droogte geen irrigatie nodig.
De bodems in Priorat zijn namelijk
ongewoon koel en vochtig. De wortels
van de veelal oude stokken garnatxa en
carinyena banen zich een weg door de
scheurtjes in de llicorella op zoek naar
vocht en voedingstoffen. Met de absurd
lage rendementen worden krachtige en

GASTCOLUMN WIJNJOURNALIST

De wijnhandel
van 1964 tot nu

Niet voor niets komen
tegenwoordig enkele
van de duurste en
meest gewilde wijnen
van Spanje uit Priorat
geconcentreerde wijnen gemaakt met een
geweldige balans en gelaagdheid. Niet
voor niets komen tegenwoordig enkele
van de duurste en meest gewilde wijnen
van Spanje uit Priorat!
De familie Rovira bewerkt hun wijngaarden, veelal met oude stokken, al vele
jaren biodynamisch. Ongeveer eens in
de zeven jaar maakt de familie hier de
tot cultwijn verheven cuvée Gran Buig,
waar slechts luttele flessen van worden
gemaakt en per fles zo’n €350 kost!

V

oor de cultwijn die door
alle internationale wijnjournalisten sinds jaar en dag de
hemel in wordt geprezen
moeten we naar Catalonië. Diep
verscholen in het bergachtige, woeste
Priorat ligt Mas d’en Gil. In het dorpje
Bellmunt maakt een bevlogen team
onder leiding van Marta Rovira wijnen
die een magistrale weergave zijn van
hun betoverende omgeving.
Tot het begin van de jaren tachtig van
de vorige eeuw had bijna niemand ge14 Okhuysen Vinée Vineuse

2015 Clos Fontà – Priorat Tinto,
Mas d’en Gil*
Op dronk: nu (uit karaf) tot 2033+
Nu per fles: €55,00 €61,50
De topcuvée is een selectie van de oudste
stokken garnatxa en carinyena van tussen
de vijftig en negentig jaar oud. Deze stokken geven vaak slechts enkele kleine trosjes
met zeer geconcentreerd fruit. Een
lange opvoeding deels op 1.500 litervaten en deels op barriques (228 liter) geeft
de wijn zijn diepe intensiteit en satijnen
structuur. Een indrukwekkende gelaagdheid met gracieuze tonen van steranijs,
kruidnagel, rijpe bramen en zwarte peper.
Op de haast eindeloze afdronk een subtiele
zilte, minerale toets die een immense spanning en diepte geeft!

hoord van deze streek, terwijl er toch al
eeuwen wijn werd gemaakt. De wijnen
uit Priorat moesten kracht geven aan de
lichtere wijnen uit de directe omgeving
en verdwenen zodoende in grote anonieme assemblages voor de massa.
Gelukkig ontdekte een kleine groep
pioniers, geleid door René Barbier, het
grote potentieel van de streek.
Priorat wordt in het noordwesten
afgeschermd door de bergketen Sierra
de Montsant, hetgeen leidt tot een
interessant microklimaat. Maar de echte

Ook mooi van Mas d’en Gil:
2017 Bellmunt – Priorat Tinto**
Op dronk: nu tot 2026+
Nu per fles: €17,50 €18,95
2015 Coma Vella – Priorat Tinto***
Op dronk: nu (uit karaf) tot 2030+
Nu per fles: €26,90 €28,90
*95 pt.
Wine
Advocate

**92 pt.
Wine
Advocate

***93 pt.
Wine
Advocate

E
STEVEN SPURRIER
is een Britse wijnexpert en voormalig
wijnhandelaar,
gespecialiseerd
in Franse wijn. Hij
richtte de Academie du Vin en
Christie’s Wine
Course op, publiceerde in o.a.
Decanter magazine en schreef
verschillende wijnboeken.

r is 56 jaar verstreken sinds ik bij Christopher’s – Londens oudste wijnhandelaar
– kwam werken in februari 1964; in mei
2020 stuurde ik mijn 'Goodbye’-column
in voor Decanter magazine. In die tijd is de wijnhandel in vrijwel alle opzichten die ik me kan
voorstellen veranderd, behalve dat het nog steeds
een betrouwbare vertegenwoordiger is die producent en consument op een manier samenbrengt
die voor beiden interessant is.
Toen ik voor mijn sollicitatiegesprek bij Christopher’s kwam, opgericht midden jaren ’60 van
de 17e eeuw, was het een enigszins elitair bedrijf
waar bijna uitsluitend mannen werkzaam waren. Ik
werd zoals gehoopt aangenomen als stagiair in de
magazijnen in Soho, Londen en bleef daar leren
en observeren tot februari van het volgende jaar.
Toen werd ik naar het buitenland gestuurd om een 
aantal van Christopher’s Europese leveranciers,
stuk voor stuk topnamen, te bezoeken en daar te

... en deze heeft een nóg langer verhaal ...
dat moet u echt horen.

werken. Ook hier was het mannelijk elitarisme
aanwezig, vooral omdat de meeste bedrijven nog
in handen waren van afstammelingen van de oorspronkelijke oprichters. Lang zou dit niet duren,
want binnen tien jaar werden drie van de Bordelaise handelshuizen voor wie ik werkte – Calvet,
Cruse en de Luze, allemaal familiebedrijven –
overgenomen.
De mannelijke dominantie had echter iets langer
nodig om te verdwijnen. Veuve Clicquot en
Madame Pommery in het 19e-eeuwse Champagne

en Madame Bollinger in de 20ste waren in hun
tijd nog uitzonderingen, maar er begonnen zeker
kieren in het pantser te verschijnen. Vandaag de
dag runt bijvoorbeeld Lizzie Rudd Berry Brothers
& Rudd en hebben Jancis Robinson MW, Jane
MacQuitty en Victoria Moore ieder een wekelijk-

We leven in een
gouden eeuw waarin de
kwaliteit van de wijn
wereldwijd nooit hoger of
meer divers is geweest
se column in drie toonaangevende kranten van het
Verenigd Koninkrijk. In de afgelopen jaren zijn
meer vrouwen dan mannen geslaagd voor de examens aan het Institute of Masters of Wine, waarvan velen in de top van de inkoopafdelingen van
de beste supermarkten en speciaalzaken zitten.
Wat er in de afgelopen twee decennia in de
wijnhandel aanzienlijk is veranderd, is het belang
van communicatie: de wereld vertellen waar wijn
allemaal over gaat. PR-bureaus schoten uit de
grond, waarvan de beste tegenwoordig vooral in
vrouwelijke handen zijn. Ze organiseerden wijnreizen naar nog niet ontdekte streken en landen,
verzonden flessen voor proeverijen, en er ging
nauwelijks een werkdag in Londen voorbij zonder
een proeverij van handelaren.
Maar het hart van de wijnhandel blijft hetzelfde.
Wijn is in de eerste plaats een landbouwproduct,
ontwikkeld in de juiste regio’s en door de juiste
handen om de perfecte weerspiegeling te worden
van de terroir. Iedere fles heeft een verhaal te
vertellen en de consument moet dit verhaal horen;
over de herkomst, de druiven, het klimaat en de
mens achter de wijn.
De wijndrinkers van vandaag leven in een gouden eeuw waarin de kwaliteit van de wijn wereldwijd nooit hoger of meer divers is geweest. Nog
nooit waren er meer plekken om in een ontspannen en vriendschappelijke sfeer van wijn te genieten (Covid-19 terzijde). Hetgeen natuurlijk een
van de grote bijdragen van wijn is aan onze beschaving; dat je wijn kan drinken met vrienden en
familie en daarin direct het antwoord vindt op de
vraag waarom we eigenlijk wijn drinken.
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HUISWIJNEN WIT

Wat wij u aanraden voor
minder dan tien euro

fruitig en
toegankelijk

vol en rijk

fruitig en
toegankelijk

2020 Colagón – Rueda
Palacio de Bornos			
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,40 per fles €7,10

2020 Chardonnay – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier		
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,25

2019 Grillo – Sicilia
Molino a Vento		
Op dronk: tussen nu en zomer 2022
Bij doos van 6: €6,60 per fles €7,30

Ieder jaar weer een feest om de nieuwe oogst
Colagón van onze vrienden van Palacio de
Bornos te proeven. De 2020 is heerlijk gul
met die onweerstaanbare combinatie van tropisch fruit, bloesem en knisperende frisheid.
De verdejodruiven staan garant voor lekker
veel sappig fruit in de smaak, goede zuren,
een aangename bite en een frisdroge afdronk.
Dit is Rueda op haar best! Een excellent
oogstjaar dat samenvalt met de 40e verjaardag van de DO (denominación de origen).

Op het imposante Château de Pennautier
wordt al sinds 1620 wijn gemaakt. De adellijke familie De Lorgeril is verantwoordelijk
voor de prachtige wijngaarden, gelegen op de
zuidelijke hellingen van de Montagne Noir.
Door de hoge ligging profiteren de druiven
optimaal van koele nachten en een frisse
bries, die ook overdag voor afkoeling zorgt.
In de neus verleidelijke aroma’s van rijp geel
fruit en bloesem. De wijn heeft een plezierig
‘vetje’, is vol en eindigt in een frisse afdronk.

Wij zijn dol op Italiaans wit en deze grillo
is een van onze favorieten. Op de zacht
glooiende heuvels in het westen van Sicilië
maakt Molino a Vento wijnen met een
fantastische prijs-kwaliteitverhouding. 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.

fris en
levendig

fris en
levendig

vol en rijk

2020 Soave
Palazzo Maffei		
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,95 per fles €7,70

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

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

U kent Palazzo Maffei wellicht van de uitstekende Ripasso Valpolicella, maar ook hun
witte Soave verdient de volle aandacht. Hoog
en op een arme, vulkanische bodem voelen de
druiven garganega (85%) en trebbiano di
soave zich enorm thuis. Door de grote verschillen in dag- en nachttemperatuur bezit de
wijn een goede structuur, is harmonieus en
prachtig in balans. Delicate tonen van gras,
amandelbloesem en frisse appel. De smaak is
mooi droog met rijp wit fruit en citrus.

De sauvignondruiven zijn afkomstig van de
koelere, graniet houdende hellingen uit de
kustregio van de West-Kaap. Johan Kruger
heeft een neus voor kwaliteit en is groot
liefhebber van oude, vergeten wijngaarden.
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. Baie goed!

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

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
vol en rijk

Bij doos
van zes
€7,60

De druif valt niet ver van de ‘wijnstok’

I
2019 Chardonnay – Pays d’Oc
Collovray & Terrier
Op dronk: tussen nu en zomer 2022
Bij doos van 6: €7,60 per fles €8,50

Net als in de Mâconnais worden de chardonnaydruiven bij perfecte rijpheid geoogst.
De signatuur van de zwagers Christian &
Jean-Luc is dan ook duidelijk aanwezig; een
frisse, elegante stijl chardonnay, opgevoed
in roestvrijstalen vaten om het fruitige
karakter te behouden. Het parfum is heerlijk
fris met tonen van rijp fruit en lentebloesem.
De smaak is elegant, met sappig geel en wit
fruit, een klein vetje en een verrukkelijk
frisse afdronk.
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n de Languedoc bewijzen Christian Collovray & Jean-Luc Terrier van Domaine
des Deux Roches opnieuw dat zij het allerbeste uit de terroir halen. Zowel in
de wijngaard als in de kelder wordt geen enkele concessie gedaan; alles is gericht op kwaliteit.
Christian Collovray en Jean-Luc Terrier zijn al sinds hun jeugd bevriend en delen een
gemeenschappelijke liefde voor wijnstokken en wijn. Hun band wordt verstevigd wanneer ze trouwen met twee zussen, Brigitte en Florence – ook zij komen uit een familie
van wijnbouwers. In de Bourgogne zijn de ‘Collovray & Terriers’ tezamen de trotse
bezitters van inmiddels 32 hectare wijngaard gelegen op de beste akkers van Davayé
en Vergisson. De focus ligt voornamelijk op het maken van zuivere, witte wijnen.
Inmiddels behoort Deux Roches tot het rijtje smaakmakers van de streek en kent het
domein wereldwijd vele fans. Vanaf het begin zijn de rollen verdeeld. Christian zorgt
voor de wijnstokken, Jean-Luc beheert de kelder en het commerciële gedeelte. Brigitte en Florence werken in eerste instantie in de wijngaard en de kelder, maar naarmate
het bedrijf groeit richten zij zich steeds meer op de administratie en het klantcontact.
Na het succes van Deux Roches slaan Jean-Luc & Christian hun vleugels uit en
starten in het zuiden van Frankrijk een tweede domein. In de omgeving van Limoux
(nabij Carcassonne) kopen ze in 1997 enkele hooggelegen percelen (tussen de 350
en 500 meter) in de vallei van de rivier de Aude en Domaine Collovray & Terrier
is geboren. Het klimaat profiteert in dit prachtige stukje Frankrijk van mediterrane
invloeden, maar wordt ook sterk beïnvloed door de hoge ligging en de nabijgelegen
bergkammen. De grond bestaat in het hart van de Haute Vallée de l’Aude voornamelijk uit klei en kalksteen en is ideaal voor de aanplant van typische Bourgognedruiven
als chardonnay en pinot noir.
De liefde voor het (wijn)vak proef je terug in de wijnen van Collovray & Terrier, of
ze nu uit de Bourgogne of Languedoc komen.
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HUISWIJNEN ROOD

Wat wij u aanraden voor
minder dan tien euro

soepel
en rond

sappig en
fruitig

zwoel en
kruidig

2019 Guilhem Rouge – Pays de
l’Hérault, Moulin de Gassac
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,25 per fles €6,90

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

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

Een typisch mediterrane assemblage van
syrah (40%) en gelijke delen carignan en
grenache noir die apart van elkaar worden
gevinifieerd. Deze wijn bleek een schot in
de roos van de makers van Mas de Daumas
Gassac, want in de afgelopen jaren is Guilhem Rouge meermaals uitgeroepen tot Wijn
van het Jaar. Verleidelijk rood fruit van
bessen en kersen met een hint van garrigue
en specerijen. Een wijn om van te houden,
heerlijk!

Al komt wijngebied Toro misschien niet direct
naar boven als je aan wijnland Spanje denkt,
deze is er zeker een om niet aan voorbij te
gaan. Het ligt in het noordwesten van het
land, waar het landschap heuvelachtig is.
De wijngaarden van Bodegas Toresanas zijn
dan ook hoger gelegen. De kleiachtige, kalkhoudende grond is een perfecte bodem voor
het verbouwen van tempranillo. De smaak
is sappig met heerlijke aroma’s van levendig
bosfruit en iets bloemigs.

Nóg een wijn die keer op keer in de prijzen
valt: in 2016, 2018 én 2019 werd hij
Wijn van het Jaar. Een bijzondere wijn voor
een ongelofelijke prijs. Guy Boutière beplantte een klein perceel met merlot – dé
druif achter de iconische wijn Petrus – en
vulde de wijn aan met nog wat syrah en
marselan. Hij doopte de wijn tot ‘mon petit
Petrus’ en een prachtwijn was geboren:
fruitig en lekker veel sap met een aangename
kruidigheid en mooie concentratie.

sappig en
fruitig

zwoel en
kruidig

zwoel en
kruidig

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

2018 Mar Y Luz Carmenère –
Colchagua, Viña Casa Marin
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2023
Bij doos van 6: €7,95 per fles €8,80

2019 Vago Rojo – Mendoza
Altocedro
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €9,90 per fles €10,95

In de provincie Extremadura ligt langs de
grens met Portugal het kleine, maar opkomende wijngebied Ribera del Guadiana.
Palacio Quemado schakelde de wijnmakers
van Alvear in voor advies om zo tot deze
hoogwaardige wijn te komen. De tempranillodruiven worden ’s nachts geplukt en vergist. Na vinificatie gaat de wijn op eikenhouten vaten voor een subtiele houttoon, maar
het fruit blijft overeind. Intense aroma’s van
zwarte kersen, bramen, bessen en kruiden.

Inmiddels nemen zoons Nicolas en Felipe
steeds meer taken op zich van María Luz
Marín, de wijnmaakster die Viña Casa
Marín als een pionier in Chili opbouwde.
Totaal onconventioneel in die tijd besloot zij
‘cool climate’ wijnen te maken. Voor deze
Carmenère week zij noodgedwongen uit naar
Colchagua Valley. De wijn heeft complexe en
intense aroma’s met tonen van zwarte bessen,
bramen, rode bloemen, laurier, een beetje
peper en licht vanille van het eiken.

De van oorsprong Libanese Karim Mussi
Saffie groeide op in een gebied in Argentinië
vol historische wijnplaatsen zoals La Consulta. De prachtige wijngaarden met oude
stokken intrigeerden hem en hij ging hier in
1998 aan de slag als wijnmaker. Hij vond
een oude kelder die hij compleet moderniseerde en sloot contracten met eigenaren van
topwijngaarden in de buurt waar hij de
druiven van koopt. De Vago Rojo is sappig,
puur, vol rijp zwart fruit en kruiden.

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
zwoel en
kruidig

91 pt.
James
Suckling

Eeuwenoude tradities in Catalonië

D
2019 Almodí petit red – Terra Alta
Altavins
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €7,40 per fles €8,25

Een prachtwijn voor een waanzinnige prijs!
James Suckling gaf de petit red zelfs een
score van 91 punten. “Veel fruit met kersen
en krenten, evenals hints van bloemen.
Vol met ronde tanninen en een smaakvolle
afdronk. Drink nu of bewaar,” zo schreef
hij. De assemblage bestaat voor 50% uit
garnatxa negra aangevuld met syrah, merlot
en carignan. Elegant, met gul fruit van
bessen en zwarte kers, veel sap, een zachte
structuur en een aangenaam frisse finale.
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eze regio heeft een rijke geschiedenis van wijn maken en onderscheidt
zich door de diepgang, het specifieke karakter in de wijnen en het gebruik
van verschillende lokale en internationale druivenrassen.
Waar bekende Catalaanse wijnregio’s als Priorat en Penedès onder consumenten vooral de aandacht trekken, wekt het achterland van Terra Alta juist de interesse van een groep nieuwe en bevlogen wijnmakers. Joan Arrufí Peig is er daar een
van. Volgens hem bezit het gebied in het zuidwesten van Catalonië alle ingrediënten
om verfijnde wijnen te maken, met lengte, complexiteit en een aromatische rijkdom.
De wijngaarden van Altavins liggen boven de vierhonderd meter hoogte, waardoor
ze optimaal profiteren van de verkoelende wind en een groot verschil in temperatuur
tussen dag en nacht. De grond is rijk aan krijt en kalksteen, waar de oude stokken
(tot negentig jaar oud) diep in wortelen en precies voldoende waterreserves vinden.
In de wijngaarden wordt met veel respect voor de natuur en op biologische wijze
gewerkt. Terra Alta heeft de naam sterk en gezond fruit voort te brengen, en ziektes
komen in de wijngaarden nauwelijks voor. De combinatie van zon, droogte en wind
houdt de wijngaard gezond. Die is wellicht het meest bekend om de witte autochtone
druif garnatxa blanca (grenache blanc) die goed tegen de Catalaanse warmte kan.
Maar ook druiven als garnatxa negra, carignan en syrah staan hier garant voor uitzonderlijk rood.
In tegenstelling tot het indrukwekkende landschap is de kelder van Altavins zeer
klein en compact. Joan identificeert zichzelf met de garagistes; een stroming wijnmakers die begin jaren negentig in Bordeaux bij gebrek aan geld en ruimte letterlijk
vanuit garages wijn maakten. Deze kleinschaligheid bood de wijnmakers ruimte om
met een ongekende gedetailleerdheid te werken, wat leidde tot een bijzonder hoge
kwaliteit wijn. Joans wijnen weerspiegelen Terra Alta: origineel en van buitengewoon
hoge kwaliteit.
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Het jaar
van de
wijnmaker
Wat er bij komt kijken om goede
wijnen te maken. Voor u uitgelegd:
de cyclus van een wijnjaar.
Tekst: Xavier Kat

V

aak schrijven we over de kwaliteit van
een oogstjaar, de gevolgen van hagel en
vorst, warmte en droogte of juist hevige
regenval. Sommige jaren lopen bijna
vanzelf, terwijl er in andere jaren hard
gewerkt moet worden. Maar moet een wijnboer niet
altijd hard werken? En wat voor werk doet hij of zij
dan allemaal? Kan een wijnboer überhaupt wel met
vakantie? De cyclus van een wijnjaar. Op deze pagina’s
geven we u een kijkje in de bezigheden van drie verschillende wijnboeren, uit drie verschillende wijnlanden en met ieder een eigen ziens- en werkwijze. Maar
ze hebben ook veel gemeen: duurzame wijnbouw staat
bij alle drie centraal, en als kleinere producent zijn
ze zelf betrokken bij eigenlijk alle werkzaamheden op
het domein, van wijngaard tot kelder, van kantoor tot
buiten het domein. Want naast dat de wijn gemaakt
moet worden, moet hij ook worden verkocht. Dus
gaan ze op bezoek bij exportklanten en nemen deel
aan beurzen en proeverijen. Kortom, een wijnmaker
verveelt zich nooit.

Alle hens aan dek

We volgen de jonge Elena Gillardi, die samen met haar
vader Giacolino op het biologisch werkende familiedomein in Noord-Italië (om precies te zijn Dogliani,
Piemonte) zowel Dogliani-wijnen als Barolo maakt.
Daarnaast waren we uitgebreid in contact met Birgit
Braunstein, een van de toonaangevende biodynamisch
werkende producenten van Oostenrijk, gevestigd in
het Burgenland, Neusiedlersee, tegen de Hongaarse
grens. Als laatste kozen we voor een van de leukste
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HET JAAR VAN DE WIJNMAKER

JANUARI

FEBRUARI

Januari
De snoei begint
bij voorkeur na de
eerste kou wanneer
de sapstromen naar
beneden gaan.
(sève descendante)
Dus mutsen op en
wanten aan.
Februari
In het vroege
voorjaar zijn er de
vakbeurzen. Dat
betekent reizen en
acte de présence
geven.
Maart
Staat in teken van
de wijngaard. Het
sap gaat stijgen
waardoor de stokken
beginnen te ‘huilen’
(la vigne pleure) en
het wordt tijd om op
te binden.

bordeauxproducenten die we kennen, Stéphane
Defraine, van Château de Fontenille, gelegen in
het prachtige Entre-deux-Mersgebied. Het jaar in
de wijngaard eindigt op het moment dat het in de
kelder begint: direct na de oogst. Gelukkig voor
de wijnboer mag de wijngaard zo kort na de pluk
even een aantal maanden bijkomen. Het is dan immers in de kelders alle hens aan dek. Als er ergens
een gaatje is, wordt er wat onderhoud gepleegd
in de wijngaard; zoals het vervangen van paaltjes
of het spannen van nieuw ijzerdraad om straks de
scheuten netjes langs naar boven te geleiden.
Elena Gillardi: “The beginning of a new year represents
a new start, an opportunity of doing things better every
time. For an enologist this means combining the climatic
conditions of a vintage with his or her own knowledge,
to give to the new wine a personal imprinting, without
removing the identity, the essence of the vine.”
We beginnen het jaar in de wijngaard, wanneer de
bladeren na de oogst langzaam zijn gaan verkleuren en van de stokken vallen. De wijngaard komt
tot rust en valt in een korte winterslaap. Het wijnjaar begint eigenlijk na de eerste vorst, die welkom
is omdat hij bepaalde ziekten in de wijngaard onschadelijk maakt. Om de wijnstokken enigszins tegen eventuele strengere vorst te beschermen wordt
op risicovolle plekken wat grond van tussen de

MAART

rijen met ranken weggeschoven en als een warme
sok rondom de voet van de wijnstok gelegd.

Januari en februari

Tijdens de winterslaap komt de wijngaard op
krachten. Het landschap oogt wat saai, bruin, tenzij
er sneeuw ligt. En terwijl alles in rust lijkt, zo laat
Birgit ons weten, verzamelt de wijngaard informatie en de nodige reserves voor later in het jaar.
Het is nu tijd om de koude wijngaard in te gaan

De manier van snoeien
bepaalt mede de grootte
van de druivenproductie
om te snoeien. Bij Birgit betekent dit soft pruning,
waarbij iedere stok op individuele wijze gesnoeid
wordt, gebaseerd op zijn groeikracht en sapstroom.
Na het snoeien besproeit zij de planten met arnica
opdat de ‘snoeiwonden’ goed herstellen.
Ook bij Gillardi en Fontenille is januari een
belangrijke maand voor de snoei. Afhankelijk van
de voortgang kan hij tot maart duren. Zeker in Piemonte kan hevige sneeuwval het werk vertragen.
Stéphane Defraine benadrukt het belang van zorgvuldig snoeien. De wijnstok is een liaansoort, die
zou gaan woekeren als hij niet gesnoeid werd.
Bovendien bepaalt de manier van snoeien mede

Château de Fontenille

APRIL

MEI

April
Is het ideale seizoen
voor het echte wijngaardwerk: het
composteren van
de bodem, het herstel van bedradingen en de aanplant
van nieuwe percelen.
Mei
Tijd om overbodige
scheuten weg te
knippen (vendange
en vert), waardoor
de trossen straks
vrijer hangen en
de wijngaard goed
doorlucht blijft.

de grootte van de druivenproductie. Afhankelijk
van de snoeimethode worden een of twee takken
minder ver terug gesnoeid. Hier komen straks de
trossen te hangen. De versnipperde takken kunnen
als compost dienen om het organische materiaal in
de grond te stimuleren.
In de wijnkelder liggen de meeste wijnen nog
rustig te rijpen, al worden sommige witte wijnen
en de rosés al in gereedheid gebracht voor hun
aanstaande botteling; ze worden geklaard en licht
gefilterd.
Stéphane Defraine: “my work is a return to the future
by making the most natural wines as possible, with what
nature offered us. It would be useless to want to recreate
in the cellar what the vine couldn’t express.”

Maart en april

In maart moet het snoeien echt wel klaar zijn. Het
is tijd om de takken die niet helemaal teruggesnoeid zijn tot de stronk op te binden aan het ijzerdraad om ze te geleiden, opdat de trossen straks
netjes naar beneden hangen. Hoger gespannen
draden geleiden straks de uitlopers met bladeren.
Hierdoor groeit de plant goed omhoog, met voldoende bladoppervlak voor een goede fotosynthese, die de CO2 uit de atmosfeer omzet in
suiker. In deze tijd vindt er ook onderhoud aan de
wijngaard plaats, zoals het vervangen van paaltjes

en het gladmaken van de ‘sokken’ rond de wijnstokken. En het is de periode om oude of zieke
wijnstokken te vervangen, en eventuele nieuwe
percelen aan te planten. Belangrijk werk, want
nieuwe aanplant moet zeker dertig tot vijftig jaar
mee kunnen. Daarnaast wordt in de biodynamische kalender gesproeid met het door de antroposoof Rudolph Steiner ontwikkelde 500 preparaat en
brandnetelthee om de bodem in balans te brengen
en van voedingsstoffen te voorzien. Ook in de biologische wijnbouw voegt men in deze periode

De wijnbeurs kalender
Het aantal wijnbeurzen is de laatste jaren
flink toegenomen. Voor producenten zijn ze
een efficiënte manier om in een paar dagen veel mensen te zien, nieuwe oogstjaren
te tonen, verkoopafspraken te maken en
nieuwe afzetkanalen te vinden. De deelnamekosten zijn vaak erg hoog, los nog van
het reizen, de overnachtingen en het eten
buiten de deur. Producenten zullen ieder
jaar een goede afweging maken aan welke
beurzen ze meedoen. De belangrijkste
zijn: Vinisud, Montpellier (februari), Prowein,
Düsseldorf (maart), VinItaly, Verona (april),
London Wine Fair (mei), Vinexpo, Parijs (juni).

Azienda Agricola Gillardi

2019 Entre-Deux-Mers
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €9,80 €10,40
Bij doos van 6: €9,40 per fles

2018 Bordeaux rouge
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €9,80 €10,50		
Bij doos van 6: €9,40 per fles

2018 Relatione Dolcetto – Dogliani
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €9,80 €10,50
Bij doos van 6: €9,40 per fles

2018 Nebbiolo – Langhe
Op dronk: tussen nu en 2026+
Nu per fles: €20,95 €22,50 		
Bij doos van 6: €19,95 per fles

La Revue du vin de France vindt hem de allerbeste
witte wijn van de streek! Een verrassende assemblage
van sauvignon blanc, sauvignon gris, sémillon en
muscadelle die na een koude schilweking op lage
temperatuur werden vergist. Opvoeding op de fijne
gistsporen zorgt voor structuur en complexiteit; vol
en levendig van smaak met tonen van exotisch en
citrusfruit, een vleugje kruiden en iets floraals.

Bij deze wijn zoekt Stéphane Defraine zowel naar
structuur als naar rondeur en fruitexpressie. Dat
vindt hij door de helft van de druiven – merlot en
cabernet-sauvignon – een opvoeding op hout te geven
en de andere helft op RVS. Oogstjaar 2018 is prachtig zuiver en elegant en biedt tegelijk een mooie concentratie. Uitbundig, rijp fruit, bloemen, laurier en
een subtiele hint van peper. Een favoriet van ons!

De dolcettodruiven zijn afkomstig van stokken van
meer dan vijftig jaar oud. De wijngaarden liggen
hoog en op steile hellingen. De druiven weken en vergisten onder controle van temperatuur en hierna rijpt
de wijn op tank van RVS. Een heerlijk glas vol met
zwarte vruchtjes en viooltjes. Met aangename kruidentonen, lekker sappig fruit en in de afdronk mooie
zuren. Schenk hem bij voorkeur in een ruim glas.

Naast expertise op het vlak van dolcetto weten Elena
en Giacolino hoe zij moeten werken met de veeleisende
nebbiolo. Als geen ander laten zij zien waartoe nebbiolo uit een groot jaar in staat is! Op de neus subtiele
tonen van rijpe bosvruchten, leer en herfstbladeren.
Zeer fijn uitgebalanceerd met frisheid, elegantie en ook
een stevige tanninestructuur met rijpheid. De lange
afdronk heeft complexiteit en veel fruitexpressie.
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HET JAAR VAN DE WIJNMAKER

JUNI

1
AUGUSTUS

JULI

compost toe voor een goede bodemactiviteit.
In april loopt de wijngaard al behoorlijk uit.
Bepaalde overtollige knoppen worden verwijderd,
om meer ruimte te houden voor de trossen die er
straks komen te hangen. Direct rond de wijnstokken moeten gras en andere gewassen het veld ruimen; tussen de rijen met ranken mogen gras en
allerlei bloemsoorten juist blijven staan. In de kelders worden er in deze periode ook wijnen gebotteld, zoals de Barolo die vier jaar eerder op vat
ging. Voor de botteling houdt men rekening met
de fasen van de maan. In maart leegt Birgit haar amfora’s en brengt de wijn over naar een kleine tank.
Birgit Braunstein: “Spring stands for awakening,
growth and aspiration.”

Mei en juni

In mei is er zeer veel werk in de wijngaard; de
hulp van seizoenskrachten is meer dan welkom. In
de wijngaard worden overbodige scheuten met
bladeren weggehaald. Zo gaat er geen energie en
voeding naar de groei van het teveel aan groen, in
plaats van naar de druiven straks. Bovendien zorgt
het voor een betere doorluchting van de wijngaard, wat potentiële ziektes helpt voorkomen. De
takken die blijven worden netjes omhooggeleid en
opgebonden aan de ijzerdraden. Stéphane laat gras
groeien tussen de rijen. Dit gaat erosie tegen, ver-

Juni
De rode wijn wordt
geassembleerd
en gaat op vat.
De kelder wordt
schoongemaakt en
de wijngaard wordt
nauwlettend in de
gaten gehouden.
Juli
In juli moet het gebeuren: de vruchtzetting. Daarna
worden de uitlopers
opnieuw opgebonden, eventueel
gevolgd door een
groene oogst van
overbodige trossen.

hoogt het organisch leven in de bodem, verhoogt
de biodiversiteit en concurreert met de wijngaard,
zodat de wijnstokken niet te hard groeien. Zeker
in Bordeaux, waar het onder invloed van de Atlantische Oceaan natter is, is dit belangrijk. In de biodynamie wordt nu het preparaat 501, op basis van
silicium gesprayd, evenals verschillende kruidenmengsels. In deze fase liggen meeldauw en valse
meeldauw op de loer. De wijnboeren houden dan
ook de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten om tijdig uit te rukken en de wijngaard te beschermen, door te spuiten met een biologische
gewasbeschermer als Bordelaise pap, een mengsel
van kopersulfaat en gebluste kalk, opgelost in
water.
In de kelder is het tijd om de vaten over te
steken, waarbij de wijn van het ene vat naar het
andere gaat. De vaten worden tijdens dit proces
schoongespoeld, en tegelijkertijd krijgt de wijn
ook wat lucht. Het is ook de tijd van het assembleren, waarbij wijnen van verschillende percelen
samenblenden tot één geheel (le mariage) dat in
deze nieuwe samenstelling verder rijpt. Kortom:
drukke weken!

Juli en augustus

In juli begint de vruchtzetting: de bevruchte bloemetjes transformeren in kleine trosjes met minuscule besjes, die zullen uitgroeien tot druiven. De

Weingut Birgit Braunstein

SEPTEMBER

OKTOBER

wijnboer gaat nu de wijngaard in om een groene
oogst te doen, waarbij een teveel aan trosjes, vooral de minder gunstig hangende, wordt weggeknipt.
Hierdoor concentreert de beschikbare energie van
de plant zich op de voeding en rijping van een
kleiner aantal trossen, wat de kwaliteit ten goede
komt. Er wordt ook weer gesprayd met kruidenmengsels van heermoes en duizendblad en preparaat 501. In de loop van de maand is het weer tijd
om wat blad te snoeien om de doorluchting in de
wijngaard op peil te houden en te zorgen dat de

In augustus gebeurt
het jaarlijkse wonder
van de véraison
trossen voldoende zonlicht krijgen. Dit gebeurt
aan de kant van de ochtendzon, omdat de druiven
in de hete middagzon kunnen verbranden.
In de kelder vinden bottelingen plaats. Bij de
Gillardi’s is dat een heuse familieaangelegenheid,
zelfs de opa en oma van Elena helpen mee. De
grote flessen vullen ze met de hand af.
In augustus beginnen de druiven te verkleuren.
Indien nodig wordt er nog wat meer rond de
druiven ontbladerd, maar dit moet heel zorgvuldig
gebeuren, omdat de druiven ook schaduw nodig
hebben. Men snoeit het blad in voorbereiding van

de oogst nu sowieso wat bij, zodat het niet te veel
in de weg hangt. Tegelijkertijd dient er voldoende
blad over te blijven voor een goede fotosynthese.
In deze periode wordt er ook gezaaid in de wijngaard voor begroeiing in de winter.

Augustus
De véraison (verkleuring van de
druiven) begint en
de druiventrossen
rijpen. Tijd voor de
Stéphane Defraine: “We sow plants so that the soil
wijnboer om kort
doesn’t stay nude during the winter and to increase the
vakantie te nemen.
structure of the soil. At Fontenille we also have beehives.
Ook de ideale tijd
So in our choice of flowers we look for ones that are rich
voor château-bein honey, for the wellbeing of these bees.”		 zoek. Dus even bel			
len van te voren.

September en oktober

Stéphane trekt in deze maand vast dode en slecht
producerende stokken uit de grond, om ze vervolgens te verbranden met het oog op eventuele ziektes. Verder worden de wijngaarden nu goed geobserveerd en dan met name de trossen. De wijnboeren proeven druiven en nemen ze uit verschillende delen van de wijngaard mee voor analyses
van de rijpheid. De oogst komt nu dichtbij! De
rijpheid varieert per perceel en druivensoort. Gelukkig maar, anders zou alles tegelijkertijd geplukt
moeten worden!
De meeste witte druiven zijn in september al
klaar voor de oogst en hetzelfde geldt voor de
vroeger rijpe rode druiven. Bij Elena wordt de
dolcetto richting het einde van september geoogst.
De nebbiolo heeft meestal drie weken langer

September
De apparatuur is
getest, de cuverie
blinkt en zodra
de juiste rijpheid
daar is, volgt het
hoogtepunt van het
jaar: de oogst.
Oktober
De oogst is binnen
en de vermoeide
wijnboer rust op zijn
lauweren, not! Nu
begint het zware
kelderwerk.

Weingut Birgit Braunstein

2019 Chardonnay Felsenstein
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €12,40 €13,30
Bij doos van 6: €11,95 per fles

2018 Chardonnay Leithaberg
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €22,80 €24,50
Bij doos van 6: €21,95 per fles

2018 Blaufränkisch Heide
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €12,40 €13,30
Bij doos van 6: €11,95 per fles

2017 Blaufränkisch Leithaberg
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €26,90 €28,90
Bij doos van 6: €25,95 per fles

Deze chardonnay is afkomstig van dertig jaar oude
stokken op een bodem rijk aan muschelkalk. Hij rijpt
zes maanden op de fijne gistsporen tot het moment van
botteling om aan complexiteit en balans te winnen.
Een zeer elegante wijn, vol expressie, mineraliteit
en fijne zuren. Intense en exotische neus met tonen
van rijpe ananas, grapefruit en perzik. De smaak is
expressief, rijk en toch fris; ongekend mooi!

De oudere stokken van de typische kalkstenen bodems
op de Leithaberg geven een rijk geschakeerde chardonnay met een zeer fijn mineraal karakter. De korte
weking met de schillen maakt deze wijn daarnaast
heel expressief met iets exotisch fruit als ananas en
papaya. Heel puur en fris met een slank karakter en
evengoed romige textuur. Heerlijk complex en uitdagend, boordevol spanning in de lange afdronk!

Het sappige fruit speelt de hoofdrol in deze wijn, die
spontaan vergistte op stalen tank. Na de vinificatie
verblijft de wijn twaalf maanden op eikenhouten
barriques en op grote houten foeders. De geur zit
boordevol zoete kersen, zwarte bessen en kruiden.
Ook in de mond proef je heerlijk rijp donker fruit, een
pepertje en iets van laurier. De afdronk is intens met
zijdezachte tanninen en een aangename bite.

De druiven, afkomstig van oude stokken op de
vermaarde kalkgronden van Leithaberg, krijgen een
opvoeding van twintig maanden op eikenhouten vaten
van 500 liter. Uitgesproken aroma’s van zwarte bessen met een fijn pepertje. De smaak is mooi geconcentreerd en biedt vol donker fruit, zachte rijpe tanninen
en een heerlijk pittige afdronk. In deze wijn komen
karakter en elegantie samen!
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HET JAAR VAN DE WIJNMAKER

SOMMELIER

Ken je klassiekers

T

NOVEMBER

DECEMBER

Het wijnjaar down under

November
Na de weking
wordt de rode wijn
gescheiden van de
schillen, die hierna
de pers in gaan en
vervolgens worden
gedistilleerd tot
wijnalcohol.

Het is half januari als Ruud Maasdam,
Staete Landt, Marlborough – Nieuw-Zeeland, een inkijkje geeft in zijn wijnjaar.
“Wij hebben nu de ‘véraison’, zo noemen
ze hier het rood worden van de pinot noir.
(Franse term voor het verkleuren van de
druiven – red.) Overal zijn nu mensen bezig
in de wijngaarden om ze ‘schoon’ te maken
voor de laatste twee maanden voordat de
oogst begint. Dit betekent dat er overtollig
blad wordt weggehaald voor een goede
doorluchting. Het is ook de laatste kans
voor de crop reduction (groene oogst). We
verwijderen trossen die te hoog zitten, het
teveel aan trossen per scheut of trossen die
er niet goed uitzien. De oogst duurt hier van
midden maart tot eind april. In de kelder zijn
we bezig met alles op te ruimen en schoon
te maken voor de oogst. Er worden gisten
ingekocht en de eerste leveringen van
nieuwe eikenhouten vaten komen eraan.
Tegelijkertijd zijn we nu begonnen met het
bottelen van de eerste wijnen uit 2020.
Weet dat we een halfjaar voorlopen!
Wat ook belangrijk is, is dat we hier COVID
-vrij zijn. In december en januari hadden we
grote zomerfestivals, proeverijen met zo’n
10.000 gasten! (jaja, Ruud, maak ons maar
jaloers!) Ik heb een hekel aan Kerstmis in
het midden van de zomer, maar als enig
nadeel neem ik dat er graag bij!”
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December
Een deel van de
rode wijnen gaat
voor de rijping op
houten vaten.

nodig. In Bordeaux is cabernet-sauvignon ook een
later rijpende druif. De wijnboer kijkt niet alleen
naar de kwaliteit van de druiven, maar ook naar de
hoeveelheid en het gewicht van de oogst. Deze
informatie is belangrijk voor het wijngaardbeheer
voor het volgende jaar.
Ondertussen besluit men aan de hand van de
kwaliteit van de druiven en de gewenste stijl van
de wijnen hoe de vinificatie in de kelder moet
verlopen. Voor wit is het de vraag of er een koude

“Harvest is the pinnacle of
our work, the satisfaction
of the farmer and the
winemaker for the efforts
of an entire vintage.”
– Elena Gillardi

voorweking plaats gaat vinden en hoelang en intens er geperst wordt. Op welke temperatuur moet
de vergisting gebeuren en komt deze überhaupt
goed op gang? Bij rood gaat het om de lengte van
de weking, de intensiteit (besproeien of onderdompelen) en frequentie van het nat houden van
de schillenhoed en de gistingstemperatuur. Bij alle
keuzes kijkt men goed naar allerlei analyses over
het omzetten van zuren en suikers, de aanwezigheid van bacteriën en de activiteit van de gisten.
Waar nodig wordt bijgestuurd of ingegrepen. Een
periode van grote alertheid in de kelder.
					

November en december

Deze maanden staan in het teken van het zaaien
van gewassen – die de bodem voeden voor het
voorjaar –, het doorluchten van de wijngaard en
klaarmaken voor de winter. In de kelder ondergaan
de schillen van de blauwe druiven een persing en
wordt een deel van de perswijn wellicht gebruikt
voor de wijn. Een deel van de rode wijnen gaat
voor de rijping op houten vaten. De melkzure gisting vindt plaats. Er worden vaten overgestoken.
De kelder wordt ondertussen grondig schoongemaakt. De wijnen zijn nog piepjong, maar beginnen al langzaam uit te groeien tot wederom een
bijzonder nieuw oogstjaar!

JOB SEUREN
Zonder enige
horeca-ervaring,
maar mét een
enorme passie
voor wijn wist Job
het te schoppen
tot sommelier bij
onder andere De
Librije***. In 2019
opende hij met
drie partners Restaurant Zoldering in
Amsterdam.

oegegeven, ik kan soms nukkig zijn.
Mopperend over gladde marketing of
hipster trends krijg ik weleens het verwijt dat ik ouderwets ben. Regelmatig
hoor ik ‘ja, opa’ als ik me opwind over de zoveelste
blogger zonder enige kennis of verstand van zaken.
Alleen, ik ben niet ouderwets, ik ben veeleisend.
Ik accepteer geen halfbakken verhalen van anderen
en al helemaal niet van mezelf.
Van wijnprofessionals verwacht ik dan ook dat ze
weten waar ze het over hebben als ze iets verkondigen. Richting kiezen mag natuurlijk, graag zelfs,
maar doe dat dan weloverwogen. Als je fan bent
van natuurwijn zal ik dat misschien niet helemaal
begrijpen, maar als je daar een goede reden voor
hebt ben ik de eerste die je toejuicht. Helaas merk

de kinderen erbij aan tafel met asperges. Tja, de
gemiddelde Elzasser wijn is misschien niet zoet
meer, maar de bretzels, asperges, ooievaars en
Hans-en-Grietje-huisjes blijven onverminderd voor
een knusse sfeer zorgen.
Al maakt de familie 40% grand cru, juist in de
basis bewijzen ze hun kracht. Pinot blanc oubollig?
De Dirlers laten zien dat dit volkomen onterecht
is. Hun Pinot Réserve van vijftig jaar oude stokken op biodynamische wijze geteeld troeft menig
populairdere weissburgunder af. Spatzuiver, fijn,

In de Elzas waan je je in
Hans en Grietje land.
Toch zijn de wijnen van nu
ik te vaak dat uit een verknipt idee van principe en
recalcitrantie de natuurschool wordt aangehangen
zonder te weten wat het alternatief is. Klassieke
bordeaux wordt dan als oud en stoffig betiteld
terwijl men het weigert te proeven. Tunnelvisie.
Met eenzelfde gemak worden andere klassiekers
over een kam geschoren. Op pure opwekkende
kabinett wordt gespuugd, want: zoete moezeltjes.
Friszilte muscadet is zuur slootwater en alle
Spaanse rode wijnen staan stijf van Amerikaans
kokoshout. Onzin natuurlijk. Gelukkig is daar de
firma Okhuysen die zich weinig aantrekt van vooroordelen en zich juist specialiseert in klassiekers
van topkwaliteit.
Een van die klassiekers is familiebedrijf DirlerCadé uit Bergholtz in de Elzas. Een wijngebied
dat men in ons land al een tijdje uit het oog is
verloren, je ziet de wijnen nog maar sporadisch.
Toch zijn ze in Haarlem al jaren trouw aan Jean
en Ludivine, bij wie ik een aantal jaar geleden op
bezoek ging. Tussen de ooievaars met opa, oma en

2018 Pinot Réserve
Domaine Dirler-Cadé
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,95 €12,90
Bij doos van 6: €11,60 per fles

Een spécialité van Ludivine en Jean Dirler. Een combinatie van
50% pinot blanc en 50% auxerrois-druiven, afkomstig van stokken
van meer dan vijftig jaar oud. Expressieve aroma’s van lentebloesem, peer en citrus. De smaak is geconcentreerd, tegelijkertijd fris en
zuiver met een schitterende zilte toets!

Hans en Grietje?
Kom maar terug als jullie 18 zijn...

intens, sappige citrus, rijpe peer en het typisch
zachtnotige van pinot blanc. Waar voor je geld
krijgt een nieuwe betekenis. Nu we na de feestdagen weer eventjes aan de financiële rem trekken is
dat een aangenaam extraatje.
Tussen de lockdowns door zijn we vorig jaar
kort de auto in gestapt naar het land achter de
Vogezen. Toeristisch Hans-en-Grietje-imago of
niet, het was heerlijk. Struinen door het prachtige
nieuwe museum van Colmar, uit eten in het werkelijk fantastische en on-Frans gastvrije Auberge de
l’Ill en aimabele Le Bouc Bleu. En natuurlijk wijn.
Van krachtige grands crus tot opwekkende edelzwicker, het was genieten. Hip zal de Elzas niet
snel worden en dat hoeft ook niet. Klassiekers
moet je koesteren, soms herontdekken, maar nooit
over een kam scheren en zeker niet afdoen als
ouderwets.
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Kok en ondernemer

Na zijn middelbare school moest het gaan gebeuren. Joris had een plan. Hij wilde kok worden,
maar ook ondernemer zijn. Kok kon je naar zijn
mening niet leren in de schoolbanken, maar rekenen wel. Hij besloot daarom de Hoge Hotelschool
te doen, maar daarnaast in keukens te gaan werken.
Een combinatie die hem op school ten zeerste
werd ontraden, maar hij zette door. Hij bood zich
op veel plekken aan om onbetaald te werken.

Joris kauwt op koffiebonen om zich wijs te maken
dat hij niet is besmet met
corona, maar ze smaken
naar niets
Maar zijn verzoeken vonden geen gehoor. Totdat
hij bij Stefan van Sprang aanklopte, de toenmalige
chef-kok bij Restaurant Ron Blaauw. Na een kort
gesprek zei deze: “Prima, maar je begint morgenochtend en ik betaal je niets.” Zo leerde Joris
tijdens zijn studiejaren aan de Hotelschool tegelijkertijd de basis van het koken. Stond hij ’s ochtends
vroeg vis te fileren om vervolgens naar school te
gaan en ’s avonds ging hij weer de keuken in. Van
het studentenleven kreeg hij weinig mee.

AAN TAFEL MET

Joris Bijdendijk

Terug tot de essentie

Interview met de executive chef van Restaurant RIJKS* over zijn roeping, over eten,
wijnen en een boerderij in de Ardennen. De rode draad: het belang van eenvoud.
Tekst Xavier Kat

M

aart 2020. Joris grijpt naar een zak
koffiebonen, steekt een handjevol in
zijn mond en begint te kauwen. Is dit
wellicht een experiment voor een
nieuw gerecht op de kaart van Restaurant RIJKS
waar hij sinds de opening in november 2014 de
scepter zwaait? Nee, hij probeert zichzelf wijs te
maken dat hij niet besmet is met corona. Hij wil
en zal iets proeven, maar zelfs koffiebonen smaken
naar niets.

Raar gezicht

Januari 2021, we zitten aan een tafel in een apart
zaaltje achter in het omvangrijke restaurant – het
grootste sterrenrestaurant van de BeNeLux. Hier
zitten we rustig en op gepaste afstand, maar in de
rest van het restaurant heerst een grote bedrijvigheid. De normaal gesproken zo sfeervolle zaal is
er nu op ingericht om op zo efficiënt mogelijke
wijze een grote hoeveelheid afhaalmenu’s voor te
bereiden en in mooie dozen klaar te zetten voor
alle klan-ten. Klanten die zij veel liever hadden
ontvangen als gast. “Het is toch een raar gezicht als
een van de beste sommeliers van Nederland voor
je neus dozen staat te vullen.” Maar ze mogen niet
klagen, er wordt veel afgehaald. We zitten aan tafel
om te praten met chefkok Joris Bijdendijk over wat
hem drijft, waarom hij ging koken en hoe hij denkt
over smaken. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar
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Chef
Joris Bijdendijk
Restaurant
Executive chef Restaurant RIJKS en Wils
Michelinster
1
Leermeester(s)
Ron Blaauw, les
frères Pourcel
Vorige restaurants
Ron Blaauw, Le Jardin des Sens, Bridges
Signature dish
St. Jacobsmossel
met codium
Mooiste wijn + spijs
combinatie
Een klassieke rode
Franse wijn en daar
kan dan van alles bij
Voor welk gerecht
kun je Joris ‘s nachts
wakker maken?
Een kop goede snert

zijn liefde voor wijn. Bij ons zit de jonge en zeer
getalenteerde sommelier Max van Bockel, want ook
hij heeft een rol deze middag, evenals Aad Kuijper,
die grotendeels het interview afneemt. We hebben
Joris gevraagd om één gerechtje te bereiden, waar
Max drie wijnen bij uit koos. Zo kunnen we ook
werkelijk met elkaar ervaren wat er aan tafel met
ons gebeurt als we wijn en spijs gaan combineren.

Stamppotgezin

Joris wist op jonge leeftijd al dat hij kok wilde
worden. Hij was een jaar of zestien toen hij bewust
dingen begon te proeven en ervan in vervoering
raakte dat mensen dit konden maken. De liefde
voor eten begon eigenlijk eerder. Hij groeide op
“als kakker” in Amsterdam-Zuid, aan de Van
Eeghenlaan. Thuis waren ze met zijn ouders en
vier broers. Doordeweeks waren ze een “stamppotgezin” met twee hardwerkende ouders, maar
op vrijdag werd de stationwagen volgeladen en
scheurden ze naar de Ardennen, waar z’n ouders
een 150 jaar oude boerderij hebben. De wegen
waren er, zeker vroeger, slecht en in de winter lag
er sneeuw. Het kwam voor dat de auto niet verder
kon rijden en ze het laatste stuk moesten lopen.
Op de boerderij werkten ze de hele dag hard in
de tuin en boomgaard, maar ’s avonds werd er
uitgebreid gekookt en kwam er ook goede wijn op
tafel.

Ondertussen komt het signature gerecht bij ons
op tafel: gepofte rode biet, in laagjes gesneden,
geserveerd met een beurre blanc van Japanse
dashi en een Tomasu soy sauce. Het gerecht kwam
oorspronkelijk tot stand met vele verschillende
bereidingen van biet. Joris: “We stonden er met
een groepje omheen en ik dacht: wat heb je er
aan? Dan ga je het gerecht dus uitkleden. Steeds
iets weghalen dat geen toevoeging is. Totdat je de
essentie overhoudt: een heel goed gegaarde biet,
met een salmiakachtige smaak en veel concentratie.
Die saus erbij is gewoonweg het einde, zo lekker!
Door de biet in laagjes te snijden, wordt de saus
helemaal opgeslurpt. De saus zit vol pittige umamismaak van de dashi, terwijl de boter het geheel
heel smeuïg maakt.” Joris probeert de gerechten
eenvoudig te houden, met mooie smaken en goede
ingrediënten. Ondanks de contrasterende smaken tussen de biet en de saus, is er een prachtige
harmonie in het gerecht. Voor sommelier Max
lijkt het op het eerste gezicht geen gemakkelijke
opgave. Laat je je in de combinatie leiden door de
saus of door de biet, of is er zelfs een combinatie
mogelijk die beide oppakt? Voor Max is dit laatste
geen must, al moet de balans in het gerecht niet
verstoord worden. In het voorjaar en de zomer
kiest hij eerder voor een witte wijn en ook als hij
het als voorgerecht serveert. Anders kiest hij rood,
die automatisch meer aansluit bij de biet dan bij de
saus. Beide werken.

Een bijzonder voorstel

Na afronding van zijn studie stapt Joris naar Ron
Blaauw en doet hem een voorstel: “Ik kom zes
jaar voor je werken, maar de eerste drie jaar wil ik

Gepofte rode biet, beurre blanc van
Japanse dashi en een Tomasu soy sauce
2018 Chardonnay Klipkop – Piekenierskloof
Kruger Family Wines
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €17,95 €19,30
Bij doos van 6: €17,40 per fles

De Klipkopwijngaard ligt op zevenhonderd meter hoogte en
geeft druiven met een prachtig frisse zuurgraad. De opvoeding
‘sur lie’ van tien maanden op eikenhouten vaten geeft romigheid, structuur en een lichte reductie. Citrusfruit, tropisch fruit
en steenvruchten, een lichtvette structuur en iets van brioche.
2018 Selección de Parcelas – Bierzo
Dominio de Anza
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €20,90 €22,50
Bij doos van 6: €19,95 per fles

De menciastokken zijn tachtig jaar oud, aangeplant op koelere
percelen. Ze worden vroeg geplukt om een frisse zuurgraad
te behouden. Een geur van bloemen, kruiden en rood fruit.
De smaak is levendig en zuiver, licht aards en kruidig, met
elegante tanninen, fijne zuren en een mooie balans.
2018 Grenache Old Vines – Piekenierskloof
Kruger Family Wines
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2028
Nu per fles: €27,85 €29,90
Bij doos van 6: €26,95 per fles

Oude grenache is in Zuid-Afrika niet makkelijk te vinden,
maar Johan beschikt over een prachtig perceel. Op tijd geplukt
om zuur-graad te behouden, met een korte weking en opvoeding op ouder hout. Prachtige rode en zwarte bessen, bloemen,
mineralen en kruiden, iets aards, elegant en harmonieus.
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alleen maar leren. Alles wat in de kookbijbel van
Pauli staat, wil ik kunnen. In jaar een wil ik veel
productkennis opdoen en loop ik om de maand
stages bij visboer, slager enzovoort. In jaar twee
loop ik stages bij andere restaurants in Nederland
en in jaar drie ga ik ook naar het buitenland. In
deze periode betaal je me niet. Aan het eind van
de drie jaar ben ik kok en vervolgens werk ik nog
drie jaar volle bak bij jou.” Ron ging akkoord. Na
precies zes jaar verlaat hij Ron. Het volgende wat
Joris wil doen is werken in Frankrijk, voor een

“Een belangrijke les die
ik van mijn ouders meekreeg, is dat je meer
geniet van alles waar je
moeite voor doet”
levende legende, met minimaal twee Michelinsterren. Hij wil naast hem achter het fornuis staan, in
een groot restaurant. Hij vertrekt naar Parijs, maar
niemand wil hem ontvangen. In Lyon hetzelfde
verhaal, maar uiteindelijk valt hij met zijn neus
in de boter in Montpellier bij les frères Pourcel,
in hun restaurant Le Jardin des Sens. Het is er
keihard werken, maar ook heel veel leren. Precies
zoals hij had gehoopt. “Een belangrijke les die ik
al van mijn ouders meekreeg, maar ook hier weer
heb geleerd is dat je meer geniet van alles waar je
moeite voor doet.” Aad doet er nog een schepje
bovenop: “Alles wat je zonder frustratie bereikt, is
voor mij niets waard!”

De grote favoriet

Terug aan tafel heeft Max bij het gerecht drie wijnen geselecteerd. Daarbij heeft hij zichzelf uitgedaagd, want twee wijnen komen uit Zuid-Afrika,
een land waar hij weinig mee werkt. Net als Joris
is Max meer van de Franse klassieke wijngebieden.
Het zijn de Chardonnay Klipkop en de Old Vines
Grenache, beide van Kruger. De derde wijn komt
uit Spanje, een 100% mencia uit Bierzo van het
jonge topdomein Dominio de Anza. Tijdens het
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“Het liefst pak ik een
hele lekkere fles
wijn om daar met
volle teugen van te
genieten. Wat ik er
dan bij eet is minder
belangrijk”.
– Joris Bijdendijk

proeven lopen de meningen uiteen. Voor Aad is
de saus het belangrijkste component van het gerecht en hier sluit de chardonnay mooi bij aan.
Max licht toe dat je niet de mineraliteit uit de
Bourgogne moet hebben, dat botst, maar je wil
hem ook niet te vet en rond, dat domineert te veel.
De Klipkop heeft wat dat betreft een precies goede
balans, kan het gerecht mooi aan, zonder te domineren. De rode grenache heeft een kleine reductie
waardoor hij een wat aards karakter krijgt, hetgeen
prachtig aansluit bij de biet. Persoonlijk vind ik
hem ook heel mooi aansluiten op de saus. Voor
een grenache is hij licht gevinifieerd, met ook een
relatief laag alcoholpercentage (13 procent). De
saus geeft het zoete fruit een fris karakter. Maar
de grote favoriet aan tafel is toch de Bierzo, die
naast kracht de verfijnde elegantie bezit van een
rode bourgogne, met een mooie zuurgraad en een
aardse kruidigheid. Als enige van de drie sluit hij
niet alleen prachtig aan bij alle smaken van het
gerecht, maar tilt het geheel zelfs naar een hoger
niveau zonder de balans aan te tasten. Door deze
harmonie drinkt de wijn heel makkelijk bij het
gerecht en word je niet afgeleid. In de ogen van de
proevers is dat eigenlijk wat je wilt; ongecompliceerd genieten van eten en drinken.

Eenvoud is niet eenvoudig

Als Joris wordt gevraagd naar hoe belangrijk hij
wijn-spijscombinaties vindt, is hij duidelijk: “Het
liefst pak ik een hele lekkere fles wijn om daar met
volle teugen van te genieten. Wat ik er dan bij eet
is minder belangrijk. Eenvoudige maar pure gerechten. Eenvoud is overigens niet eenvoudig. Het
gaat om het weglaten van ingrediënten en slechts
een à twee dingen in harmonie boven laten drijven. Eigenlijk de essentie van de klassieke Franse
keuken, waar ik zo van hou en waar de klassieke
Franse wijnen zo moeiteloos bij passen.” We kunnen nog uren doorpraten, maar Joris moet weer de
keuken in en Max moet dozen vullen. Voordat we
vertrekken zegt Joris nog: “Een goede combinatie
tussen wijn en spijs lijkt simpel als je het proeft,
maar het is simpel omdat een goede sommelier er
goed over heeft nagedacht. Niet alleen over de
smaken, maar ook over de juiste temperatuur en
het glaswerk waar hij het in uitschenkt!”

CHÂTEAU D’EPIRÉ

Karakter komt met de jaren
In Savennières maakt het domein Château d’Epiré schitterende witte wijnen met,
geheel binnen de traditie van het herkomstgebied, een groot bewaarpotentieel.

S

avennières ligt ten zuidwesten van Angers,
aan de noordoever van de Loire. De wijngaarden zijn steil en hebben een perfecte
zuidelijke expositie wat zorgt voor rijpheid.
Daarnaast geeft de complexe vulkanische bodem
gestructureerde chenin blanc met kracht en een
ongekend bewaarpotentieel.
Het befaamde Epiré is al sinds de 17e eeuw in
handen van de familie Bizard. De huidige generatie
aan het roer is Paul Bizard, die het wijndomein in
2018 overnam van zijn vader Luc. De familie bezit
elf hectare wijngaard, waarvan negen volledig
worden gebruikt voor pineau de la Loire, beter
bekend als chenin blanc. Pronkstuk is de wijnmakerij, gevestigd in een voormalig romaanse kapel uit
de 12e eeuw. Een deel ligt ondergronds, perfect

De wijnen van Paul zijn
jong toegankelijker dan
die van zijn vader, met
behoud van de schoonheid van Savennières
voor de vinificatie en rijping van de wijnen. De
muren van bijna een meter dik zorgen voor een
constante temperatuur.
Duurzaam landbouwbeheer staat hier hoog in het
vaandel en in de wijngaarden streeft men naar een
hoge mate van biodiversiteit bijvoorbeeld door om
de rij wijnstokken bloemen en gras te laten groeien
en niet alle grond te gebruiken voor wijnbouw. Zo
is het perceel Bois Bescherelle volledig bedekt met
bomen en planten, zoals het al eeuwen het geval is.
De wijnen van Paul zijn jong al iets toegankelijker
dan die van zijn vader, zonder ook maar iets van het
karakter van Savennières te verliezen.

2018 Le Parc – Savennières sec
Château d’Epiré
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €19,25 €20,75
Bij doos van 6: €18,70 per fles
Dit perceel met veel zandsteen en schist staat voor
de nieuwe stijl Savennières die Paul tegenwoordig
maakt. Al jong geeft deze wijn veel plezier en fruitintensiteit zonder dat dit ten koste gaat van de
klasse die de droge chenin blanc uit Savenièrres zo
typeert; met concentratie, textuur en complexiteit.
2018 La Croix Picot – Savennières sec
Château d’Epiré
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2032
Nu per fles: €23,75 €25,50
Bij doos van 6: €22,90 per fles
De bodem van dit perceel bevat het minerale vulkanisch gesteente ryoliet. De wijn krijgt een opvoeding
van negen maanden op jonge eikenhouten vaten om
voor kracht en harmonie te zorgen. Rijk, complex
en boordevol spanning, de smaak heeft brioche, rijp
geel fruit en kamille. Indrukwekkend lange afdronk.
2018 Clos de la Cerisaie – Anjou rouge
Château d’Epiré
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €13,25 €14,25 		
Bij doos van 6: €12,80 per fles
Het domein bezit twee hectare cabernet franc voor
deze anjou-villages. De wijngaarden zijn schitterend gelegen, tussen de dorpjes Saint-Georges en
l’Île Behuard. Aroma’s van rood en zwart fruit,
de smaak is geconcentreerd met bessig zwart fruit,
een elegante structuur en spanning door de subtiele
fraîcheur.
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1. De Finca ligt in
het hoogst gelegen
deel van de
Penedès, het gebied waar de mooiste wijnen vandaan
komen.
2. De biologische
werkwijze zorgt voor
biodiversiteit in de
wijngaarden en dat
proef je.

2

‘Corpinnat’ is ontstaan
uit de ambitie om
betere wijnen te maken
dan nu gebeurt binnen
de D.O. Cava

3. De oude wijnstokken in ‘gobelet’
groeien vrijelijk tussen grassen, kruiden
en bloemen.

1

TOUR DE VIGNE FINCA CAN FEIXES

La historia especial de la
familia Huguet
Een initiatie in de bijzondere geschiedenis van de Finca Can Feixes.

C

atalanen zijn trotse mensen, harde werkers en ondernemend. De mensen met
wie we in dit deel van Spanje samenwerken, hebben bepaald niet de ‘mañana
mañana-mentaliteit’. Een van onze lievelingsdomeinen komt uit dit gebied: Finca Can Feixes van de
familie Huguet, uit de D.O. Penedès, en wel uit
de Alto Penedès, het mooiste deel van de streek.
De drie fantastische broers José-Maria, Joan en
Xavier runnen de eeuw-enoude Finca, die nu ruim
honderd jaar van hun familie is. Zij creëerde een
waar modeldomein.
Het willen excelleren zit de broers in de genen,
want alle drie zijn uiterst ambitieus en gedreven in
hun werkzaamheden. Tegelijkertijd zijn ze uitermate hartelijk en gastvrij; het is een feest om hier te
komen. We nemen u dan ook graag mee voor een
kleine rondgang op dit domein.
Een bezoek aan dit domein kent vele facetten.
Ten eerste is daar het prachtige, oude burchtachtige gebouw, compleet met toegangspoort, uitkijktoren en kapelletje, waar nog tot kort geleden zondags de mis werd opgedragen voor alle bewoners
uit de omgeving. De oude kelder is ingericht als
oud wijnmuseum, gevuld met eeuwenoude gebruiksvoorwerpen, waar vroeger de wijn mee werd
gemaakt en in bewaard.
Na hier geïnteresseerd rondgesnuffeld te hebben, is het tijd om bij Joan in de oude Landrover te
gaan en de wijngaard in te stappen. Vanaf het hoogste punt van het domein is het uitzicht prachtig.
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Hectares
300 ha, waarvan 80
ha wijngaard
Druivensoorten
Wit: 25% parellada,
20% macabeo,
10% xarel.lo,
5% chardonnay,
5% malvasia
Rood: 10% tempranillo, 10% merlot,
5% pinot noir, 4%
cabernet-sauvignon,
6% petit verdot
Leeftijd stokken
Gemiddeld 40 jaar
oud
Bodemsoort
Kalksteen en klei
Landbouw
Biologisch
Klimaat
Mediterraan, met
koele nachten door
de hoogte (400
meter)

Joan legt uit: “We leven hier in een paradijs voor
de wijnbouw. De bodem is zeer interessant en bestaat uit kalkrijke klei. Daarnaast hebben we een
ideaal microklimaat, dat mede wordt bepaald door
de relatief hoge ligging van ons domein (400 meter
boven zeeniveau), op de uitlopers van het Montserratgebergte. De winters zijn hier vrij koel en in
de warme zomers is er de matigende invloed van
de middellandse zee en brengen de nachten verkoeling. Veel druiven voelen zich hier op hun plek.
Ook druiven waarvan je op voorhand zou denken
dat Spanje er te heet voor is. Hier dus niet! Daarnaast bezitten we 300 hectare grond, waarvan maar
tachtig zijn beplant met wijngaard. Onze familie
heeft altijd zeer gehecht aan de biodiversiteit. We
werken dan ook volledig biologisch in de wijngaard
en proberen daarnaast ook zo duurzaam mogelijk te
zijn in alles wat we doen.” Al rondkijkend zie je tussen en rondom de wijngaarden overal bloemen, er
vliegen vlinders en bijen. En we worden omringd
door bos. Onnodig om te vertellen dat alle druiven
hier met de hand worden geoogst.

In de kelder

Hier neemt broer José-Maria, de technicus, het
stokje over. Zo is de rolverdeling. We dalen ver
af onder de grond. Het gaat hier maar liefst drie
verdiepingen omlaag. De natuurlijke koelte is
ideaal voor de opvoeding van de wijnen, dat hier
met veel zorg gebeurt. “In de diepste kelder laten
we onze wijnen rustig op fles rijpen. De middelste

4. "Penedès kent
evenveel variatie
in terroirs en microklimaten als in
druivensoorten”, legt
José-Maria ons uit.
5. Catalanen staan
niet bekend als
makke schapen
en volgen ook in
de wijngaarden
hun eigen weg. Zo
houden de schapen
het onkruid kort en
bemesten ze de
wijngaarden.

etage is speciaal voor de rijping van de cava, die
hier lange tijd ‘sur latte’ ligt om een hoge kwaliteit
van Gran Reserva te kunnen maken. In de bovenste
kelder liggen de houten vaten, voor de rijping van
de wijn op vat. We proberen zo weinig mogelijk
te pompen, dus we maken vooral gebruik van de
zwaartekracht.” Een rondgang door de kelders is
indrukwekkend. Alles ziet er piekfijn en georganiseerd uit. Bij beide broers beginnen hun ogen te
fonkelen als ze over hun vak praten en je voelt hun

3

4

trots voor hun Finca en familie. In de kelder probeert José-Maria minimaal in te grijpen en de natuur zijn gang te laten gaan. In de wijnen zoekt hij
naar expressie van het fruit, karakter van het terroir,
een frisse zuurgraad en een optimale balans.
Tijdens het proeven voegt ook de derde broer,
Xavier, zich bij ons. Hij houdt zich vooral bezig
met het hele logistieke deel en de inkoop. Het valt
meteen weer op dat al hun wijnen hun eigen plek
hebben en met evenveel kennis en liefde worden
gemaakt. Natuurlijk is de familie het meest beroemd om zijn uitzonderlijke cava, die pas na acht
jaar z’n dégorgement krijgt, maar daarnaast zijn ook
de stille witte en rode wijnen van een uitzonderlijk
hoog niveau en tegelijkertijd zeer mooi geprijsd.
Wat is het toch een voorrecht om al zo vele jaren
met dit domein te mogen samenwerken!

Corpinnat

5

2012 Huguet Gran Reserva
Brut Classic, Finca Can Feixes
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €15,95 €17,50
Bij doos van 6: €15,50 per fles

De assemblage bestaat uit macabeo,
parellada en pinot noir. Door de
hoge ligging van de wijngaarden,
behouden de druiven een mooie
frisheid. Een fijne bubbel, gemaakt
volgens de ‘méthode traditionnelle,’
met een lange opvoeding ‘sur latte’.
Een complexe neus met tonen van
brioche en citrus en met een zuivere
afdronk.

In 2019 stapte Can Feixes samen met nog
enkele andere producenten van Cava uit
de DO. De regels voor de herkomstbenaming waren lang niet streng genoeg om
recht te doen aan de topkwaliteit van hun
wijnen. Zij brengen hun mousserende wijnen
nu op de markt als Corpinnat. Het is een
combinatie van Latijn en Catalaans en
betekent; uit het hart van Penedès.

2019 Blanc Selecció –
Penedès, Finca Can Feixes
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €10,50 €11,25
Bij doos van 6: €9,95 per fles

Een assemblage van parellada,
macabeo, chardonnay, xarel-lo en
malvasia de Sitges. Ondanks de
warme zomers biedt de hoge ligging
van de wijngaarden verkoeling,
waardoor de druiven een mooie
frisheid behouden. Fruitige en florale geuren, de smaak is geconcentreerd met een fijne textuur en frisse
tonen van appel en abrikoos.

2018 Negre Selecció –
Penedès, Finca Can Feixes
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €11,40 €12,30
Bij doos van 6: €10,95 per fles

De rode Selecció is een wijn gemaakt op het fruit. De druiven tempranillo (70%) en merlot (30%),
staan aan de basis en ondergaan
een rijping van zes maanden op
barriques. Aroma’s van zwarte
bessen, framboos en specerijen. De
smaak is fris met veel fruit, een
aangename kruidigheid, smeuïge
tanninen en een opwekkende finale.
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Moet je proeven

JOOSSE ON THE JOB

Hard werken loont!

Een doos met 6 bijzondere wijnen

Proefpakket Topselectie wit
Ontdekkingsprijs: €41,90 €46,80

O

nlangs werd ik geïnterviewd voor
TafelwijnTV. De mannen die dit programma maken zijn namelijk net als ik
gek op wijnen van cabernet franc. Zoals
wel vaker als het over deze druif gaat, was de conclusie dat hard werken in de wijngaard zorgt voor
een hoge kwaliteit druiven. Zeker wanneer deze
staan aangeplant in het Loiregebied. Maar waarom is dit nu eigenlijk zo? De noordelijk gelegen
Loirevallei staat onder invloed van de Atlantische
Oceaan. In dit koele klimaat kunnen er grote verschillen tussen de oogstjaren zijn. Kevin Fontaine
van Domaine Charles Joguet en Thierry Germain
van Domaine des Roches Neuves zijn meesters van
de cabernet franc. Wat houdt hard werken in de
wijngaard (ter verbetering van de kwaliteit van hun
druiven) voor hen precies in?
Een zeer belangrijk onderdeel van de wijngaard
is de bodem. Zoals Kevin Fontaine zegt: ‘de bodem
voedt de stokken, dus je moet de bodem voeden
en niet de stokken’. Bij zowel Roches Neuves als
Charles Joguet speelt het natuurlijk evenwicht
van de bodems een heel belangrijke rol voor de
gezondheid van de wijnstokken. Er wordt gewerkt
met natuurlijke compost en bodembedekkers
(planten, grassoorten, kruiden en zelfs groenten)
om de bodems in optimale conditie te houden.
Dit zorgt voor een betere vochthuishouding en
aanvulling van (micro)voedingstoffen en het maakt
dat de wortels dieper de bodem ingaan.
Net zo belangrijk als de bodem is de snoei die
aan het einde van de winter begint. Met een
strenge snoei zorg je voor lagere opbrengsten wat
uiteindelijk de rijping ten goede komt. Zodra de
knoppen in de lente beginnen uit te lopen, moet je
zorgen dat alleen de knoppen op de juiste plekken
blijven zitten. Er moet voldoende ruimte tussen de

knoppen zijn opdat de uitlopers gemakkelijk geleid kunnen worden en er een mooie dunne loofwand ontstaat met een ruim bladoppervlak voor
optimale fotosynthese. Voldoende ruimte in de
loofwand leidt ertoe dat ook de trossen voldoende
licht krijgen. Daarnaast kan er optimaler gesproeid
worden om schimmelziektes onder controle te
houden. Zeker als je biologisch-dynamisch werkt,
zoals Kevin en Thierry, is dit van belang. Aan het
einde van de zomer wordt het teveel aan blad, en
JOB JOOSSE
is wijnspecialist,
inkoper en
wijnadviseur bij
Okhuysen.
In 2016 behaalde
hij het hoogste
wijnexamen in de
Nederlande taal,
Magister Vini.

Cabernet franc is niet
makkelijk, maar het
resultaat kan extreem
verleidelijk zijn
de bladeren die voor de trossen hangen, weggehaald om de loofwand ‘luchtig’ te houden en zonlicht toe te laten voor een betere rijping van de
tanninen en opbouw van kleur- en smaakstoffen.
Met al dit harde werken in de wijngaard optimaliseer je de kwaliteit en oogst je geconcentreerde,
rijpe cabernet franc!
Naast het klimaatverandering hebben deze verbeterde wijngaardtechnieken er aan bijgedragen
dat de Loire nu al een aantal goede oogstjaren op
rij heeft voortgebracht. Daarbinnen springt het
oogstjaar 2018 eruit met kracht, kleurintensiteit,
rijpheid en vooral ook balans door de frisse zuren.
Een geweldig jaar om kennis te maken met twee
van de mooiste cabernet francs die de Loire te
bieden heeft, gemaakt door twee fantastische
wijnmakers!
Het hele interview met TafelwijnTV is te bekijken op ons
YouTube kanaal: Tafelwijn #5 Cabernet Franc.

2018 Chinon rouge ‘Silènes’, Domaine
Charles Joguet
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2028+
Nu per fles: €15,25 €16,50 		
Bij doos van 6: €14,75 per fles

2018 Saumur Champigny, Domaine des
Roches Neuves
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €16,25 €17,50 		
Bij doos van 6: €15,75 per fles

Een cuvée gemaakt van druiven van dertig jaar oude
stokken, aangeplant op de kiezelhoudende bodem bij
Beaumont-en-Véron. De neus is heerlijk kruidig, heeft
rijpe zwarte bessen en de typische charme van een chinon met iets van potloodslijpsel en laurier. De smaak
is intens en biedt een levendige frisheid en prachtige
lengte. Zo jong al indrukwekkend lekker, maar ook
geweldig om nog even weg te leggen!

De stokken hebben een gemiddelde leeftijd van 25 jaar
en staan aangeplant bij de dorpen Chaintres, Varrains
en Saumur. Een opvoeding op roestvrijstaal en grotere
houten vaten voor maximale fruitintensiteit! Rijp
zwart fruit op de neus met tonen van kersen en zwarte
bessen. De smaak is elegant en biedt een fijne balans
met de frisse zuren en rijpe, zwoele tanninen. Een
grote cabernet franc!
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€41,90

1x Chardonnay – Pays d’Oc (p.16)
1x Colagón – Rueda (p.17)
1x Chardonnay – Pays d’Oc (p.17)
1x Grillo – Sicilia (p.17)
1x Soave (p.17)
1x Forgotten Vineyards Sauvignon Blanc (p.17)

Proefpakket Topselectie rood
Ontdekkingsprijs: €44,25 €49,05
€44,25

1x Almodí petit red – Terra Alta (p.18)
1x Guilhem Rouge – Pays de l’Hérault (p.19)
1x Orot – Toro (p.19)
1x Vin de Pays de Vaucluse (p.19)
1x Tempranillo – Ribera del Guadiana (p.19)
1x Vago Rojo – Mendoza (p.19)

Proefpakket Coups de Cœur
Ontdekkingsprijs: €61,25 €68,85
€61,25

1x Côtes du Rhône rouge Les Sablières (p.5)
1x La Bergerie des Abeilles – Collioure blanc (p.9)
1x Relatione Dolcetto – Dogliani (p.23)
1x Pinot Réserve (p.27)
1x Negre Selecció – Penedès (p.33)
1x Monastrell bio – Jumilla (p.36)

Proefpakket Tour de Vigne
Ontdekkingsprijs: €84,30 €94,60
€84,30
2x Huguet Gran Reserva Brut Classic – Penedès (p.33)
2x Blanc Selecció – Penedès (p.33)
2x Negre Selecció – Penedès (p.33)

Proefpakket Op de tafel
Ontdekkingsprijs: €115,00 €128,95
€115,00

1x Châteauneuf-du-Pape rouge (p.7)
1x Pinot Noir ‘State Of Grace’ – Marlborough (p.7)
1x Rioja blanco (p.7)
1x Cartagena Sauvignon blanc – San Antonio (p.7)
1x Chenin blanc – Franschhoek (p.7)
1x Rouge – Saint Guilhem-le-Désert – Cité d’Aniane (p.7)
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AFDRONK

Mogen we u voorstellen
aan uw nieuwe huiswijn
De Sauvignon van
Hoffman werd in korte tijd
razend populair, maar nu
is er ook een rode variant
die alles heeft om zich
geliefd te maken.

Nieuwe
wijn!

E

ind vorig jaar werden we benaderd door Bodegas Alceño, gelegen in het Spaanse Jumilla, met
de vraag of we de rode Hoffman
wilden proeven. Graag! Immers, Jumilla
staat bekend om zijn uitstekende rode wijnen. In dit geval een 100% monastrell. Ons
proefteam was benieuwd, want wijnmakers
die in dit gebied zo’n lekkere sauvignon
maken, moeten met rood minstens zo goed
voor de dag kunnen komen. En zo was het
ook!
Bodegas Alceño, opgericht in 1870, is een
echt familiedomein en vandaag de dag in
handen van de familie Bastida. Zij weten
oude en moderne wijntechnieken uitstekend
te combineren en investeren volop om de
kwaliteit van de wijnen naar een steeds hoger niveau te tillen. De hoge ligging van de
wijngaarden (700 meter) en de aanwezige
zeebries zorgen hier voor de nodige verkoeling. Dit zorgt voor een heerlijke frisheid in
de wijn. Deze verleidelijke Spanjaard heeft
een lekkere bite, is sappig, biedt kruidig rood
en zwart fruit en heeft frisse zuren in een
levendige finale.
2019 Monastrell Organic – Jumilla
Hoffman
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €7,25 per fles €8,25

Madrid

Jumilla

