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Een zomerse avond op
Mas de Daumas Gassac

VOORPROEVEN

Zij het eten, wij de wijn
dat de wijn in het nieuwe glas niet meer hetzelfde
smaakt, nee, hij smaakt veel beter! Net als zoveel
mensen om ons heen, vermaken we ons door de
weekenden in het teken te laten staan van lekker
eten en drinken. In de loop der maanden zijn er
hier vele thuismenu’s over tafel gegaan. Het is
prachtig om te zien hoe de restaurants dit steeds
verder hebben geperfectioneerd. Niet alleen qua
gerechten, maar ook qua verpakking, met de branding van het restaurant en waarbij duurzaamheid
nu ook een thema lijkt geworden. Daarnaast zijn
de instructies steeds leuker en creatiever, compleet
met filmpjes, waarbij een van de chefs zelfs zijn
eigen dochtertje de instructies voor een kindergerecht laat uitvoeren. Natuurlijk is de avond pas
compleet met de persoonlijke Spotify playlist van
het restaurant. Maar de creativiteit gaat nog verder

Deze picpoul begon als
een persoonlijk project
van Samuel Guibert.
De eerste jaren dronk de
familie de productie
gewoon lekker zelf op.
Door het succes wordt er
nu meer van gemaakt.

D

e familie Guibert van het beroemde Mas de Daumas Gassac
startte in de jaren negentig met
hun project Moulin de Gassac.
Onder dit label maken zij authentieke wijnen
van traditionele druiven. Voor Samuel
Guibert begon het maken van Picpoul de
Pinet als een klein persoonlijk project. De
eerste jaren dronk de familie de kleine productie zelf op bij de lunch of als aperitief. Het
eerste oogstjaar dat Samuel kleinschalig op de
markt bracht –2009 – was direct een groot
succes en smaakte naar meer!
De druivensoort picpoul komt van origine uit
het zuiden van Frankrijk. Deze druif doet het
buitengewoon goed in de arme zandgronden
aan de kust bij Mèze, in het achterland van
het dorpje Pinet. Picpoul geeft wijnen met
heerlijk fris citrusfruit en een hint van mediterrane kruiden. De appellatie voor picpoul de
Pinet is nog jong, maar de wijnen van deze
druif worden hier al sinds mensenheugenis
genoten met oesters en zeefruit.
De wijn heeft kruidige tonen van limoen,
wilde venkel en tijm en is heerlijk fris met veel
sap. In de afdronk komen de intensiteit, rijkdom en mineraliteit mooi naar de voorgrond.
Niet voor niets wordt dit ook wel de muscadet
van de Mediterranée genoemd!
2020 Picpoul de Pinet
Moulin de Gassac
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €9,50 €10,20
Bij doos van 6: €9,20

Hoe doe je dat;
geweldige menu’s
verkopen in coronatijd?

V

anaf het moment dat de avondklok er af
is en we ook thuis weer twee mensen
mogen ontvangen, komen er geregeld
gasten bij ons eten. Dat is meestal in
de vorm van een uitgebreide borrel met lekkere
kazen, verse vis – bijvoorbeeld coquilles, die we
rauw serveren in dunne plakjes, met erover een
mooie olijfolie, wat grof zout en vers gemalen peper – wat rauwe ham, misschien nog wat foie gras
en eventueel een lekker soepje. De dochters maken voor ons en onze gasten nog een chocoladetoetje als afsluiter en de avond is prima in orde.
Helemaal als we er een lekker glas wijn bij drinken
uit Zalto glazen! M’n wijnkast ligt vol (omdat ik
hem wekelijks aanvul) met verschillende soorten
flessen en ik laat me inspireren door het moment.
Heerlijk om te beginnen met een bubbeltje, die
ik uit het witte wijnglas schenk, omdat ik vind dat
de verschillende aroma’s dan beter tot hun recht
komen dan in een flûte, of met een heerlijke alvarinho, riesling of pinot blanc. Daarna komt er een
wat rijkere witte wijn op tafel. Uit luiheid schenk
ik deze in hetzelfde glas, tot ik merk dat de wijn
hierin niet uit de verf komt en ik alsnog wat ruimer
bemeten exemplaren uit de kast trek. Mijn vrouw
kent mijn grillen, de gasten niet altijd. Ik trakteer
ze op een mooie proefervaring, want ze ontdekken

Een heerlijk diner,
zoals hier van
Restaurant Olivijn
in Haarlem, vraagt
om een mooie fles
uit eigen kelder. In
dit geval werd het
een Aloxe Corton
van Domaine TollotBeaut 2009.

met thuispakketjes om een mooie cocktail als aperitief te maken en ook komen we wijnarrangementen
tegen, waarbij de wijnen zijn afgevuld in prachtige,
parfumachtige flesjes van vijfentwintig centiliter.
Uit recent Engels onderzoek blijkt – dat u niet
dacht dat deze culinaire creativiteit exclusief voor
Nederland is – dat veel consumenten van plan
zijn om deze manier van ‘thuis uit eten gaan’ voort
te zetten, zelfs als de restaurants weer open zijn.
Met name gezinnen met jonge kinderen blijken
dit ideaal te vinden. Maar tevens mensen die geen
zin hebben om nog de auto in te moeten na het
eten. Ook veel restaurants zien deze manier van
thuis cateren als iets blijvends. Het levert ze straks
hopelijk wat welkome extra inkomsten op. En als
het regelmatiger genieten in eigen huis inderdaad
een blijvend onderdeel van ons leven wordt, hebben wij natuurlijk nog wel een goede tip. Noem
het een open deur, maar zorg ervoor dat u vooral
voldoende lekkere flessen klaar heeft liggen (en
koud heeft staan) om de avonden echt compleet te
maken. Deze Vinée Vineuse zal u hopelijk inspireren; hij is gevuld met de lekkerste zomerwijnen!
Wat speciale aandacht vraag ik graag nog voor de
fantastische wijnen van Domaine Joguet (pag. 16),
die naar mijn menig te veel blijven hangen in het
hoekje van ingewijden, terwijl ze een veel breder
publiek verdienen! En als ik dan toch uw aandacht
heb, vergeet dan niet te lezen over het bezoek
aan Ingrid Groiss (pag. 36-37). En mocht u altijd al
meer hebben willen weten over de magie van de
Bourgogne, mag u vooral het achtergrondverhaal
niet missen!
Xavier Kat
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Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief btw.
Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
IBAN NL56 INGB 0670 8139 58
Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een 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.
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Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot en met 31 augustus 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.
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Per bestelformulier
Per telefoon: 023-5312240
Per e-mail: vineus@okhuysen.nl
Per website: okhuysen.nl
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Küppersweg 19, 2031 EA Haarlem
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Postbus 501, 2003 RM Haarlem
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Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 17.30 uur
Zaterdag: 9.00 – 12.00 uur
Winkel en kelders
Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
Openingstijden
Dinsdag t/m zaterdag: 9.30 – 18.00 uur

Advies nodig?
Bel ons op
023-5312240

Ingrid’s enorme
bevlogenheid komt
ongefilterd in haar
wijnen terecht
Tour de Vigne
Ingrid Groiss
p.36

Inhoud
RUBRIEKEN
Voorproeven
Wijnig nieuws
Nú op dronk: Bewaar rosé
Eregalerij: Sancerre
Oogstjaar 2020
De kelder van Koen Hemmes
Magische wijn: Clos du Chêne Vert
Aan tafel met Geoffrey van Melick
Tour de Vigne: Ingrid Groiss

3
6
8
10
12
14
16
32
36

ACHTERGRONDVERHAAL
Mysterieus Bourgogne

24

COLUMN
In de wijn gedoopt: Aad Kuijper
Gastcolumn: Hilary Akers
Sommelier: Job Seuren
Joosse on the Job

9
17
35
38

erlijk is eerlijk. Het heeft even geduurd
voordat wij de schoonheid van ZuidAfrikaanse wijnen ontdekten. Gelukkig
kwamen wij op het goede moment in
contact met de veelbelovende wijnmaker Johan
Kruger. In Stellenbosch, op het wijngoed van zijn
vader, maakte hij snel furore. Niet alleen sleepte
hij in 2005 de titel ‘Young South African winemaker of the year’ in de wacht, ook beloonde wijngids Platter hem met maar liefst vijf sterren.
Johan gaat uiteindelijk zijn eigen weg en start in
2016 Kruger Family Wines. Met meer ruimte voor
zijn eigen ambities, begint hij aan een zoektocht
naar ‘verborgen’ oude wijngaarden dicht bij de
koele oceaan, of op hoogte. Johan spoort wijngaarden van zeer hoge kwaliteit op en laat de boeren,
indien nodig, volgens zijn filosofie het land bewerken om vervolgens hun druiven te kopen.
Ook sluit hij zich aan bij het ‘Old Vines Project’,
een initiatief van plantkundige en wijngaardexpert
Rosa Kruger. Gelijkgestemde wijnmakers gaan
hierbij op zoek naar die oude, ‘vergeten’ wijngaarden.
Inmiddels kunnen we niet meer zonder de wijnen van Kruger, ze zijn doorgaans al uitverkocht
voordat het nieuwe oogstjaar zich aandient. De
wijnen hebben karakter, zijn elegant en mooi in
balans. Zo ook deze Shiraz, die eerder proeft als
een Europese Syrah.

Oude stokken en
hoog gelegen
percelen! Johan
is een man met
een missie

2019 Forgotten Vineyards Shiraz
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €8,25 €8,95
Bij doos van 6: €7,95 per fles

Exclusief
voor
Okhuysen

De druiven staan aangeplant op de
koelere, graniethoudende berghellingen
in Stellenbosch waardoor ze een koel,
en langzaam rijpingsproces krijgen.
Johan kiest voor een zachte extractie
tijdens de alcoholische gisting op inoxtank. Voor de melkzure gisting gaat de
wijn over op Franse eikenhouten vaten.
Een gulle, karaktervolle wijn vol specerijen, zwarte peper, rood en zwart
fruit, een lichte toast, zachte tanninen
en mineraliteit in de afdronk. Baie
lekker bij een braai of als avondwijn.
Okhuysen Vinée Vineuse 5

Op de tafel

WIJNIG NIEUWS

WIJNIG NIEUWS

Welke fles zetten onze klanten het liefst op tafel?

Wie is Hilary Akers?
Larry Renardel de Lavalette

Het Okhuysen Proefpanel

Proefpanel
favoriet

Als het gaat om wijnen die nieuw in het assortiment
komen dan heeft het Okhuysen proefpanel een belangrijke stem. Een wijn wordt niet zomaar een Okhuysenwijn,
dat kunnen we u beloven. Maar wat drinken de leden
van het panel eigenlijk zelf het liefst? We vragen het aan
Larry Renardel de Lavalette. Hij werkt al sinds 1991 bij
Okhuysen en geeft leiding aan de binnendienst. “Mijn
interesse voor wijn dateert al uit de tijd dat ik werkte
bij een leverancier in horecaproducten, die een kleine
wijnimporteur uit Amsterdam over nam. De eigenaar was
een charismatische oudere man die prachtig kon vertellen over zijn ‘wijnavonturen’. Toen ontdekte ik dat wijn
emotie is. Die emotie vind ik terug in Le Difese waarmee
ik me direct in Toscane waan.”

Hilary Akers is auteur, vinoloog, historicus en kok. Na haar koksopleiding stond
zij jarenlang achter de kachel. Akers
vindt dat eten en wijn bij elkaar horen,
dus de weg naar een vinologenopleiding
lag voor de hand. Vervolgens studeerde
zij economische en sociale geschiedenis
aan de UvA, met een specialisatie in de
geschiedenis van eten en drinken.
Hilary heeft honderden kooklessen
gegeven, is medewerker van het magazine Perswijn en schrijft wekelijks in
het weekendmagazine van het FD over
eten en wijn. Ze schreef voor ons een
column in Vinée Vineuse (zie pag. 17).

Eric van ’t Hoff

John Farenhorst

Everdien Zandee

Nico Schuurbiers

Wijnbouw in Marokko dateert al uit de
tijden van de Feniciërs. De ideale ligging tussen de Atlantische Oceaan, de
Middellandse Zee en het Atlasgebergte,
zorgt voor de noodzakelijke frisheid om
topwijnen te produceren, zoals deze
syrah uit het heuvelachtige gebied ten
noorden van Casablanca. Soepel en
krachtig met aroma’s van donker fruit,
biedt Tandem alle finesses van een exclusieve côtes du rhône. Ik beveel deze
graag aan, omdat ik met veel plezier
in Marokko heb gewoond en vind dat
diens wijnbouw meer aandacht verdient.
2018 Tandem Syrah du Maroc – Zenata,
Domaine des Ouled Thaleb en Alain Graillot, €14,70

Mijn wijnsmaak is zeer breed. Meestal
bepaalt het seizoen of het wit, rosé of
rood wordt. Ook het verhaal achter de
wijn vind ik belangrijk. Zo kwam ik in
contact met Ambre Delorme van Domaine
de la Mordorée. Haar Côtes du Rhône
rouge is net als de andere wijnen prachtig gemaakt en ik kan goed begrijpen
waarom Robert Parker en anderen haar
wijnen hoge scores geven. De volle
smaak gaat goed samen met lamsvlees of
risotto met gevogelte. Als dit een instapwijn is dan wil ik er graag een kelder vol
van hebben.
2020 Côtes du Rhône rouge ‘La Dame
Rousse’, Domaine de la Mordorée, €13,50

Erik Woerde

Al jaren ben ik gek op wijn. In het begin waren dat wijnen met een stevige
houtopvoeding, zoals boterige chardonnays en zwoele rioja’s. Daarna is mijn
wijnreis, soms letterlijk, echt begonnen.
Eerst ging ik voor stevige volle wijnen,
vervolgens ontdekte ik zo veel mogelijk
druivensoorten en daarna ging ik op
zoek naar mineraliteit, fruitigheid en
verfijning. De wijnreis houdt nooit op,
maar bij sommige wijnen blijf je altijd
terugkomen. Dit is zo’n wijn. Deze heerlijke sauvignon is elke keer een feestje.
Ik schenk hem graag op een warme dag
in de tuin met een lekkere salade.
2019 Sauvignon ‘Annabel’
Marlborough, Staete Landt, €14,40

2017 Le Difese, Tenuta San Guido €20,25 €21,75

Bericht aan onze klanten
Op dit moment is er meer vraag naar onze wijnen in vergelijking met
andere jaren. Om teleurstellingen te voorkomen moeten we u helaas
vragen om tijdig te bestellen.
Xavier Kat en team Okhuysen

Voorverkoop Bourgogne
Het beste uit de Bourgogne voor de meest gunstige prijzen? De voorverkoop Bourgogne 2019 staat voor de deur, een jaar dat de boeken in
gaat als een bijzonder jaar. Het weer was grillig, wat de opbrengsten
in het nauw dreef, maar de kwaliteit ten goede kwam; die was uitmuntend! Alles is te lezen in de brochure die 23 juli op de mat valt en vanaf
dat moment zijn de wijnen ook via onze website te reserveren op
okhuysen.nl/bourgogne
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Winnaar
Publieksprijs
Tijdens de veertiende editie
van de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland sleepte
Wijnkoperij Okhuysen de gewilde Publieksprijs in de wacht.
Een grote eer en wij zijn dan
ook enorm trots op deze titel.
Dat juist het publiek – onze
trouwe klanten – zo massaal
op ons stemde, is de ultieme
erkenning voor ons werk.

Al jaren koop ik wijn bij Okhuysen en
laat ik mij inspireren door de beschrijvingen in hun blad Vinée Vineuse. De
verhouding kwaliteit én prijs moet in
evenwicht zijn en ik kan u verzekeren
dat dat met de Faune chardonnay-viognier van Moulin de Gassac het geval is.
Graag schenk ik deze witte wijn uit voor
familie of vrienden die een vorkje komen meeprikken – straks weer op het
zonnige terras in de tuin met een heerlijk visgerecht of een schaal met vis- en
schaaldierhapjes. De Faune is één van
mijn favorieten. Overigens heeft dit
domein nog meer lekkers in huis, een
echte aanrader: santé!
2020 Faune chardonnay-viognier – Pays
d’Hérault, Moulin de Gassac, €8,95

Een wijnkenner ben ik nooit geweest,
maar zeer zeker wel een liefhebber.
Sinds ik zo’n tien jaar geleden Xavier
heb leren kennen ben ik me wat meer
gaan interesseren voor wijnen. Bij ons
thuis wordt overwegend wit gedronken
en tussen de twintig en dertig euro heb
ik inmiddels behoorlijk wat verschillende wijnen uit het Okhuysenassortiment
gedronken. De Pinot Grigio van
Jermann is een van onze favorieten. Het
is een frisse, fruitige wijn met een volle
smaak. Deze fles wordt opengetrokken
bij de borrel maar ook aan tafel bij een
pasta- of visgerecht. Het leven is te kort
om slechte wijnen te drinken!
2019 Pinot Grigio – Venezia-Giulia,
Vinaioli Jermann, €20,50

Henk van Houten

Onderweg naar ons vakantiehuisje in de
Morvan overnachten we soms in Chablis.
Een prachtig stadje waar het goed toeven
is. En dan kopen we natuurlijk wat van
die heerlijke plaatselijke wijn. Nu naar
Frankrijk gaan niet mogelijk is, halen
we de geest uit de fles van het Domaine
d’Elise. Met die karakteristieke ronde
smaak en een tikje zilte geur, die je doet
denken aan de zee. Dat komt door de
fossiele schelpdieren in de grond. Van
oesters houden we niet zo, maar hij
smaakt ook perfect bij gerookte zalm!
2019 Chablis, Domaine d’Elise, €14,95
Ook een plek in deze rubriek? Laat het ons
weten via vineus@okhuysen.nl en deel jouw
favoriete Okhuysen wijn.
Okhuysen Vinée Vineuse 7
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Tijdreizen

I
NÚ OP DRONK

Rosés op leeftijd

Rosé drink je meestal jong, maar er zijn er ook bij die heel mooi rijpen op fles.
We zetten drie bijzondere exemplaren op een rij; uit 2017, 2019 en 2020.
Dominio del Águila

Domaine Dupont-Fahn

Quinta do Tedo

Als jong en getalenteerd oenoloog
mocht Jorge Monzón aan de slag bij La
Romanée Conti en Vega Sicilia. Nu
is hij terug op de plek waar hij werd
geboren en bezit stokoude wijngaarden
op de mooiste gronden van Ribera del
Duero. Voor zijn wijnen selecteert hij
alleen de beste percelen en de mooiste
druiven. Jorge werkt in zijn kelder
traditioneel, met lange opvoedingen.
Alles gaat op gevoel. En dat het daar wel
goed mee zit, bewijzen zijn wijnen en
de hoge scores in de pers.

Michel Dupont maakte deze wijn eigenlijk alleen voor zijn vrouw, die graag
rosé drinkt. Wij dronken hem bij toeval
als aperitief op het domein en vroegen
of we hem mochten importeren. Op dat
moment was de productie nog te klein,
maar het jaar erop zou hij speciaal voor
ons een extra vat maken. De wijn werd
echter zo’n succes dat wij steeds meer
bestelden. Omdat in Bourgogne de
AOC Auxey-Duresses enkel voor rood
geldt, noemt Michel de wijn heel licht
rood en zet Cuvée Rosé op het etiket.

Voor het eerst heeft Quinta do Tedo een
rosé gemaakt! Het maken hiervan stond
al langer op het wensenlijstje van de
familie Vincent en Kay Bouchard. Echter
is de DOC Douro simpelweg het meest
geschikt voor het maken van rode wijn,
zoals hun internationaal geprezen port
en droge rode wijn op de quinta. Maar
het was zoon Joe, die met het idee kwam
de druiven van een aantal geselecteerde
percelen vroeger te plukken en daar een
rosé van te maken. In 2020 was het zover
en het was ook meteen raak!

96 pt.
2017 Picaro Clarete
Decanter
rosé – Ribera del Duero
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €24,95 €26,95 		
Bij doos van 6: €23,95

2019 Auxey-Duresses ‘Cuvée Rosé’
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €18,95 €20,50 		
Bij doos van 6: €18,40

2020 Douro Rosé
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €11,95 €12,95 		
Bij doos van 6: €11,60

Jorges wijnen kenmerken zich door hun intensiteit, schitterende balans en opmerkelijke
verfijning. In 2019 werd deze wijn door
Decanter magazine verkozen tot beste rosé
van Spanje en ontving 96 punten. De tempranillo, blanca del pais (albariño), garnacha en bobal worden na de oogst met de blote
voeten geperst en vervolgens gevinifieerd op
houten vaten. Complex en harmonieus, met
zwoel rood fruit en een mooie frisheid.
8 Okhuysen Vinée Vineuse

De laat geplukte pinot-noirdruiven voor
Duponts cuvée rosé worden gevinifieerd op
eikenhouten vaten waar de grote meursaultwijnen ook op rijpen. Meestal is de productie
gemiddeld niet meer dan 35 hectoliter per
hectare. Het resultaat is een heerlijke, fruitige rosé vol aardbei- en kersenaroma’s,
waarbij de houtlagering de wijn een mooie
complexiteit geeft. Heerlijk bij zalm uit de
oven met groene asperges of bij kruidige en
oosterse gerechten.

De lokale druiven touriga franca, tinta roriz
en touriga nacional worden direct heel zachtjes geperst om zoveel mogelijk schilcontact
te mijden voor een prachtig lichte kleur. De
opvoeding vindt plaats op rvs-tanks en een
klein deel op aardewerken amfora’s. Subtiele
florale tonen, wilde kruiden en rood fruit.
De smaak is intens en elegant met iets van
grapefruit en witte peper. De afdronk zit vol
spanning, een hint van sinaasappelschil en
een ziltige toets.

k sta voor het raam van ons Amsterdamse huis
en kijk uit over de Italiaanse heuvels. We zitten midden in de lockdown en het valt me
op hoe blauw de lucht is. Geen strepen,
geen vliegtuigen. Het enige wat ik hoor, is het geluid van de Italiaanse krekels in de warme avondzon terwijl ik nog een slok neem van mijn chianti
en terugdenk aan ons verblijf in Toscane. Wijn is
eigenlijk een prachtig vervoermiddel. Waar het
vliegtuig er drie uur (en een hoop brandstof )
over doet om je naar Siena te vervoeren, brengt
een goed glas je er milieuvriendelijk in een paar
seconden. Hoezo niet op vakantie? Ik ben nog
nooit zoveel op reis geweest als tijdens het gedwongen thuiszitten. Met wijn kun je zonder test
door de wereld en door de tijd reizen.
Schenk me een glas Avignonesi en ik ben terug
in dat familierestaurant in Venetië, met Gut Her-

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

van de Romeinen was Jurançon de heilige graal in
wijn. Met name de witte wijnen hebben volgens
mij bijgedragen aan de pax romana. Het gebied
werd na eeuwen te zijn vergeten eigenhandig
weer op de kaart gezet door een visionaire landbouwer: Henri Ramonteu, een weerbarstige man
met een zachtzoete binnenkant. Zet Henri een
helm op en hij lijkt weggelopen uit een Asterix en
Obelix. Ik vermoed dan ook dat de toverdrank van
onze dorpelingen in werkelijkheid witte jurançon
was en Henri een tribuun in het Romeinse leger.
In de zestiger jaren trok hij ten strijde. Hij verkocht zijn koeien en verruilde zijn weiden voor
de heuvels om daar weer petit en gros manseng
aan te planten. Met succes, Henri’s zoete wijnen
hebben inmiddels de wereld veroverd. Maar ook

Ik ben nog nooit zoveel op
reis geweest als tijdens het
gedwongen thuiszitten
zijn droge Chant des Vignes is geweldig. Vandaar
mijn vraag. Koop een fles (of een doosje, afhankelijk van uw budget, de wijn is zeer betaalbaar) dan
gaan we samen op reis om een nieuw oud gebied
te ontdekken. Ik steek alvast mijn neus in het glas:
heus, het is er schitterend, droog, fris maar ook
lekker droppig, er moet venkel groeien en in de
lucht zit het zilt van de zee, de wijn is glooiend als
de heuvels en we ontmoeten er Henri de dorpstovenaar die in de kelder zijn godendrank bereidt.

Rare jongens... die Galliërs

mannsberg wandel ik met mijn geliefde door de
heuvels van Nahe en met hetzelfde gemak vlieg ik
even naar New York waar ik voor het eerst in mijn
leven witte hermitage van Chave dronk. Als de
Firma Okhuysen een Frequent Flyer-programma
had was ik inmiddels Platinum for Life.
Wijn neemt je mee, zelfs naar plaatsen waar je
nooit eerder geweest bent. Zo was ik laatst even
in de Jurançon waar ik nog nooit een voet gezet
heb. En ik moet zeggen, het was er prachtig. Reist
u even mee? Het is een bezoekje waard. Ten tijde

2019 Chant des Vignes – Jurançon sec
Domaine Cauhapé
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €11,10 €11,95
Bij doos van 6: €10,70 per fles

Gemaakt van de gros-mansengdruif, die na een koude
schilweking op roestvrijstalen tanks werd gevinifieerd
en opgevoed. Dit benadrukt extra het stuivende en exotische karakter van de druif. Een expressief aroma van
citrus, tropisch fruit, lentebloesem, witte peper en fijne
kruiden. De smaak is prachtig droog met sprankelende
zuren, biedt in de aanzet rijp wit fruit, een goede structuur en eindigt in een frisse, lange afdronk.
Okhuysen Vinée Vineuse 9
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Sancerre: waar een klein
gebied groots in kan zijn
Overal ter wereld staat sauvignon blanc aangeplant, maar de mooiste komt
uit Sancerre. De druif vindt zijn oorsprong hier in de Loirevallei en Sancerre wordt
samen met Pouilly-Fumé als de enige echte, klassieke sauvignon-blanc-wijn
beschouwd. Nergens smaakt hij zo rank en zuiver als hier.

T

och is de druif op de meeste flessen nergens op het
etiket terug te vinden. Misschien is het puur Frans
chauvinisme dat wij dienen te weten dat Sancerre
wordt gemaakt van sauvignon blanc. Fabienne en Benoit
Godon van Domaine de la Garenne vertellen ons dat Sancerre
zoveel meer is dan sauvignon blanc. Sancerre is inimitable! De
combinatie van de arme kalkrijke bodems en glooiende heuvels
– die naast zonlicht ook beschutting bieden – geeft een wijn
met die typische levendigheid en een uniek karakter.
Je zou het vandaag de dag misschien niet zeggen – Sancerre
staat zo’n beetje synoniem voor sauvignon blanc – maar tot
eind negentiende eeuw was het een typische pinot-noir-streek.
Phylloxera vernietigde echter een groot deel van de blauwe
druif, waarna sauvignon blanc werd aangeplant. De witte
Sancerrewijn die daar vervolgens mee gemaakt werd, was van
zo’n goede kwaliteit dat die de streek wereldberoemd maakte.

In 1936 kreeg Sancerre de AOC-status (beschermd herkomstgebied). Het gebied is relatief klein, wat samen met de kwaliteit
het exclusieve karakter van Sancerre onderstreept.
In het hart van de streek, in het dorpje Verdigny ligt het
eeuwenoude familiedomein De la Garenne. In 1820 plantte
Jean-Louis Reverdy er de eerste wijnstokken en inmiddels hebben Fabienne – afstammeling van Reverdy – en haar man Benoit
Godon er de leiding. Door de typerende kwaliteiten van de
verschillende terroirs optimaal te benutten, creëert het echtpaar
Godon-Reverdy unieke wijnen waarin de smaken van elk individueel perceel zijn terug te vinden. Dit vraagt om grote kennis
van de bodems; je vindt hier kleigrond met mergel, harde of
zachte kalksteen en kleigrond met vuursteen. De wijnen van
Fabienne en Benoit zijn wereldwijd meermaals bekroond en
behoren tot de beste in de regio. Volledige expressie van het
karakter van Sancerre is waar zij voor staan!

Voor het maken van een Sancerre
van niveau speelt een juiste rijpheid
van de druiven een cruciale rol
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2020 Sancerre blanc
Domaine de la Garenne
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €16,50 €17,90 		
Bij doos van 6: €16,25 per fles

2020 Sancerre rosé
Domaine de la Garenne
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €16,25 €17,50 		
Bij doos van 6: €15,75 per fles

Aangeplant op de kalkrijke heuvels van Sancerre,
ontwikkelen de druiven schitterende zuren en
frisheid. De perfectionist Benoit doet de rest: met een
keuze voor een koude schilweking, zachte persing
en een opvoeding ‘sur lie’, creëert hij deze ultieme
sancerre. De neus is zuiver en fris met tonen van
steenfruit, buxus, kruiden en mineralen. De smaak is
heerlijk droog met verfijnde zuren, citrus- en witfruit
en iets floraals. Lekker bij gerechten met avocado en
verse geitenkaas.

Fabienne en Benoit maken deze bijzonder expressieve
rosé van gemiddeld 25 jaar oude stokken pinot noir.
Deze staan aangeplant op de beroemde ‘caillottes’,
een witte, kalkhoudende kleigrond. Na een directe
persing vindt de vergisting onder temperatuurcontrole plaats en verblijft de wijn ‘sur lie’ voor extra
complexiteit. Een uitbundige, florale neus met frisse
tonen van rood fruit en bessen. De smaak heeft veel
sap en fruit. Een elegante rosé, die heerlijk smaakt bij
een salade met gerookte forel en groene asperges.
Okhuysen Vinée Vineuse 11
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NIEUWE OOGST 2020

Reden tot optimisme

2020, een jaar om snel te vergeten? Niet volgens deze wijnmakers. Zij werkten keihard om toch de mooiste wijnen te maken. Het resultaat blijkt onvergetelijk lekker.

Baskenland, Spanje
Het domein van Xabier Urruzola ligt in de Alkizavallei, in het achterland van San Sebastián, en
kreeg in 1989 als eerste een officiële DO voor
Chacolí, onder de naam Getariako Txakolina.
Belangrijkste druif is de lokale hondarribi zuri die
goed bestand is tegen het grillige weer en staat
aangeplant op steile hellingen (>30%) voor een
optimale blootstelling aan de zon. De wijngaarden
liggen bovendien op het zuidoosten om ze te
beschermen tegen de regen en de koele winden
van de Atlantische Oceaan. Het jaar 2020 was in
tegenstelling tot andere Europese gebieden niet
erg warm in Baskenland, wat juist voor de txakolina en het behoud van zijn frisse zuren gunstig
was. Xabier legt uit dat de hondarribi zuri precies
genoeg heeft aan het aantal Baskische zonuren om
goed rijp te worden. Dit resulteert in een droge
en aromatische wijn met een laag alcoholpercentage. Het kleine beetje natuurlijke koolzuur dat na
de gisting behouden blijft maakt de wijn uniek!

1. De bloeitijd verliep
in juni optimaal en
legde de basis
voor een zeer
goede oogst met
een spectaculaire
mineraliteit.
2. Garrigue omringt
de wijngaarden van
Saint-Chinian.
3. Katharina en haar
familie bezitten 17
hectare wijngaard.
4. Rondom La Consulta liggen schitterende oude wijngaarden, met stokken tot meer dan
honderd jaar oud.

Languedoc, Frankrijk
Al in 1982 ontdekte Louis Kat de schoonheid van
Domaine des Jougla, gelegen in het hart van de
appellatie Saint-Chinian. Een echt familiedomein,
waar Alexandre Jougla (3e generatie) samen met
zijn zus Laurence de scepter zwaait. Laurence als
ervaren wijnmaakster met een perfect gevoel
voor timing als het op oogsten aankomt en de
charmante Alexandre, verantwoordelijk voor
de commercie. Rondom het pittoreske dorpje
Prades-sur-Vernazobre vinden we de wijngaarden
waar voornamelijk syrah, grenache en mourvèdre
staat aangeplant op schist- en kalkrijke (klei)
bodems. Alexandre vertelt hoe vochtig de lente
van 2020 was. Bijna vergelijkbaar met 2018, maar
de voorjaarsregen viel nu eerder. Dus er was
veel werk nodig om ziektes in de wijngaard te
voorkomen. De warme, droge zomer met lichte
regenval in combinatie met optimale oogstcondities in augustus kwam als een zegen. Al met al een
kleine oogst, maar van uitmuntende kwaliteit.

3

4

Rheinhessen, Duitsland

Oogstrapport 2020

Mendoza, Argentinië

Katharina Wechsler groeide op tussen de wijngaarden in het dorpje Westhofen, in het zuiden
van Rheinhessen. Na een studie Politicologie en
een carrière bij een televisieproducent keerde ze
terug naar haar geboortedorp om wijn te maken.
Na inspirerende stages in Duitsland en Zuid-Afrika, heeft ze met een tomeloze ambitie
3 het familiedomein verder uitgebouwd. Als we Katharina via
Zoom spreken, beaamt ze: “2020 is een buitengewoon jaar, in vele opzichten. Onze levens stonden op zijn kop bij de start van de eerste lockdown in maart. Wijnbeurzen en evenementen
werden afgelast en we leerden al snel om digitaal
in contact te blijven met onze klanten en partners.
Positief was de extra tijd, die we nu in de wijngaard en in de kelder konden doorbrengen. Dat
was ook nodig, want de wijnstokken gingen zeker
niet in een slow-down modus. Het groeiseizoen
verliep allesbehalve ‘normaal’ door relatief hoge
temperaturen en veel zon in het voorjaar. We
hadden daarom al medio april een zeer vroege
‘budbreak’, ongeveer tien dagen eerder dan we
gewend waren. Ondanks de lagere temperaturen
in juni konden we de groei niet temperen en
daarom startten we op 27 augustus al met het
oogsten van de eerste druiven. Begin september
volgde de oogst van de zogenaamde Bourgognevariëteiten, waaronder de weissburgunder. Het
harde werken in de wijngaard en kelder werd
uiteindelijk beloond; 2020 is een klassiek jaar met
prachtig rijp fruit en voldoende fraîcheur.”

Baskenland: Ideale
condities voor de
wijnstokken. 2020 was
niet te heet en niet te
koud.

Boetiekwijnhuis Altocedro ligt in het historische
wijndorpje La Consulta, in de Ucovallei op de uitlopers van het Andesgebergte. De van oorsprong
Libanese Karim Mussi Saffie vestigt zich hier in
1998 als wijnmaker en koopt een oude kelder
die hij totaal moderniseert. Als groot liefhebber
van oude druivenstokken sluit hij contracten af
met bevriende families die in het bezit zijn van
kleine topwijngaarden met stokken tot meer

Languedoc: De lente
was vochtig. Het was
hard werken om ziektes in de wijngaard
te voorkomen. De
warme, droge zomer
met lichte regenval
in augustus was een
zegen.
Rheinhessen: Het
groeiseizoen liep
voor als gevolg van
de relatief hoge
temperaturen en
vele zonuren in het
voorjaar.
Mendoza (Uco vallei):
Gezond en droog
groeiseizoen. Wind
en storm leidden tot
lagere opbrengsten.
Vroege pluk door
warme maand maart.

Een memorabel jaar met
uitdagingen, warmte en
exceptionele kwaliteit
dan honderd jaar oud. Karim kijkt terug op een
enerverende periode. Het groeiseizoen (’19-’20)
verliep over het algemeen gezond en droog, maar
onder invloed van de hevige, droge föhnwind
Zonda in september (‘19) was er sprake van enige
millerandage (onregelmatige vruchtzetting).
Het echte gevaar kwam echter van de hagelstorm begin december, wat resulteerde in een
40% lagere opbrengst. De maanden erna waren
spannend. De natuur bracht echter verlossing met
de warmste maand maart van de afgelopen vijftig
jaar. Het rijpingsproces werd hierdoor versneld,
maar had geen negatieve invloed op de zuurgraad.
Exceptionele kwaliteit, frisheid en een expressief
fruitkarakter kenmerken de 2020 wijnen van
Altocedro.

Inazio Urruzola

Domaine des Jougla

Weingut Katharina Wechsler

Altocedro

2020 Getariako Txakolina Blanco
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €10,95 €11,95
Bij doos van 6: €10,70

2020 Initiale rosé – Saint-Chinian
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €10,20 €10,95
Bij doos van 6: €9,90

2020 Weisser Burgunder trocken – Rheinhessen
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,95 €13,00
Bij doos van 6: €11,50

2020 Vago Rojo – Mendoza
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €10,95 €11,95
Bij doos van 6: €10,70

Txakolina moet je proeven. Deze Baskische schone
wordt gemaakt van de autochtone druif hondarribi zuri
(80%), aangevuld met chardonnay en petit courbu.
De hondarribi zuri geeft de wijn het typische tintelend
frisse karakter. In de neus tonen van citrus, bloesem
en tropisch fruit. De mond is vol sap, opwekkend, en
met een knisperende, minerale afdronk. Heerlijk bij de
pintxos-keuken van San Sebastián of bij oesters.

De syrahdruiven werden eind augustus geplukt,
grenache iets later en de laatrijpende mourvèdre pas
midden september. Laurence Jougla weet met haar
jarenlange ervaring de perfecte Zuid-Franse rosé te
creëren. Delicaat en fris, maar tegelijkertijd gul en
genereus met tonen van wilde aardbei en framboos. In
de mond heerlijk sappig, licht kruidig, met knisperende zuren en een lange, frisdroge finale.

De druiven komen van de akkers Westhofener Benn en
de Westhofener Aulerde. Katharina typeert 2020 als
een klassiek oogstjaar dat mooi in balans is, met subtiele fruittonen en een heerlijke frisheid. De opvoeding
vindt volledig plaats op cuve . Een prachtig aromatische
weissburgunder met witte bloesem, abrikoos en perzik. De
smaak is zuiver, iets nootachtig, geconcentreerd en eindigt
in een schitterende minerale afdronk!

Een elegante assemblage, met een hoofdrol voor malbec
(60%), aangevuld met tempranillo en cabernet-sauvignon. De druiven weekten kort om niet te veel tanninen aan de schil te onttrekken en vergistten in cementen
kuipen. Het resultaat is een pure wijn, vol fruit, die
grote indruk maakt. In de neus tonen van rijp zwart
fruit en specerijen. Sappig in de mond, met opnieuw
donker fruit, een pepertje en zachte tanninen.
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maar hij liet me ook kennismaken met andere
wijnen en streken zoals Domaine du Pesquier uit
Gigondas.”

DE KELDER VAN

Koen Hemmes, een zoeker
Hij is directeur van een executive search bureau en zoekt ook privé naar pareltjes.
Het leukste aan Koen’s huis in Haarlem is dat er een kelder onder zit waar menig
wijnliefhebber warm voor loopt.

K

oen is een goede vriend van vroeger.
Onze vriendschap speelde zich toen
voor een deel af op het hockeyveld
en het grappige is dat dit sinds enkele
jaren opnieuw zo is. Buiten het veld dronken we
voorheen biertjes in de kroeg. Nu houden we
allebei van lekker eten en goede wijn.
Geen flessen maar kisten
Dat ik zelf al op vrij jonge leeftijd in aanraking
kwam met wijn, mag een gegeven zijn, maar voor
Koen gold hetzelfde. Zijn vader was een groot
liefhebber van met name rode wijn (vooral
bordeaux), die tijdens het eten ook altijd op tafel
stond. Koen en zijn broer mochten vanaf hun
zestiende regelmatig een slokje meedrinken –
vooral tijdens de vakanties in Frankrijk. Thuis ging
vader Hemmo eens in de zoveel tijd z’n kelder in,
gewapend met schriftje, pen en een kruk om op
te zitten. Dan werd de hele boel geïnventariseerd:
kijken wat er gedronken en aangevuld moest
worden, of er geen flessen onnodig lagen te verstoffen. Toen Koen jaren later in Parijs woonde
voor zijn werk, had hij ook zijn schriftje. Maar
14 Okhuysen Vinée Vineuse

deze was vooral bedoeld om de wijnen in op te
schrijven die hij en zijn vrouw Marije hadden geproefd en lekker bevonden. Anders was het geen
doen om al die namen te onthouden, om later
zo’n fles te kopen of in een restaurant te bestellen. In die tijd hadden Marije en hij nog geen
kinderen en gingen ze zo vijf keer in de week uit
eten. Koen: “’s Middags liepen we de stad in om
‘au zinc’ een croque-monsieur te eten, natuurlijk
met een lekker glaasje ‘vin du mois’ erbij.” In die
tijd begint hij echt van wijn te genieten. “Terug
in Nederland, begin 2000, werd het tijd om met
Louis, jouw vader, een afspraak te maken. Ik wilde
wel eens weten hoe het nu precies werkt als je wat
wijn voor de toekomst wilt kopen. Louis leerde
me dat je bij het aanleggen van een kelder niet in
flessen moet denken, maar in kisten van één en
dezelfde wijn. Op die manier kan je een wijn in
zijn ontwikkeling volgen en zelf bepalen wanneer
deze op dronk komt. Onlangs ruimde ik mijn
kelder op en kwam ik de eerste kist tegen die ik
op zijn aanraden bij jullie kocht. Het was de 1998
Château Barde-Haut uit Saint-Emilion. Achteraf
bleek dat een geweldige tip. Natuurlijk bordeaux,

Koen drinkt – ondanks
zijn kelder – sommige
wijnen toch liever wat
jonger. Daarom karafeert hij ze graag, dan
is zo’n fles vanaf het
begin al mooier.

Huwelijkswijn
Koen vervolgt: “In ons huidige huis wonen we
sinds 2002 en het meest fantastische is: het heeft
een goede en ruime kelder! Op onze woonboot
in Amsterdam waar we hiervoor woonden, was
wijn verzamelen niet echt een optie, maar nu kon
ik daar eindelijk serieus werk van maken. Niet per
se buitencategorie, maar goede wijnen die lekkerder worden als je ze een jaar of vijf à tien weglegt.
Daar heb je wel een aanloopje voor nodig. Mijn
plan was, en is nog altijd, om ieder jaar een paar
kistjes te kopen om weg te leggen. Daar zit sowieso altijd een doosje Château Lescalle bij. Dat was
onze huwelijkswijn in 2001. Tijdens het diner
dronken we die uit magnum, uit het oogstjaar
1997. Het is ‘slechts’ een bordeaux supérieur,
maar zo ontzettend lekker en echt een héél
goede bordeaux voor die prijs. Door het gesprek
met Louis koop ik sowieso jaarlijks trouw uit de
Bordeaux voorverkoop, dat hoort er voor mij echt
bij. Ik koop dan ook witte wijn, zoals bijvoorbeeld
een mooie Pessac-Léognan. Maar ik ben ook buiten Bordeaux gaan kijken; als liefhebber wil je
toch wat variatie in je kelder. Dus koop ik ook
rhônewijnen en bourgognes, maar ook malbec
uit Argentinië, waar ik erg van hou en wat lekkere
Spaanse wijnen, liefst houtopgevoed. Rode bourgogne blijft trouwens lastig. De goede wijnen zijn
al snel erg duur. De ‘Lescalle van de Bourgogne’
bestaat volgens mij niet.
1971 Cheval Blanc
Koen vindt het leukste aan zijn kelder dat iedere
keer als hij een fles nodig heeft, hij er een uit zijn
eigen voorraad uit kan zoeken. “Daarom is het
goed dat er nu meer variatie in zit. Naast mooie
eetwijnen, zorg ik dat er ook altijd wat eenvoudigere borrelwijnen klaarliggen, om niet overvallen
te worden als er plotseling bezoek komt. Daarnaast moet ik natuurlijk ook rekening houden met
de smaak van Marije, die veel liever wit drinkt dan
rood. In witte bourgognes of een goedgemaakte
chardonnay uit Zuid-Afrika weten we elkaar
gelukkig goed te vinden. Een ding valt me daarbij
wel op: in de loop der jaren ben ik wel steeds iets
duurder gaan kopen… je smaak ontwikkelt zich
en daar horen betere wijnen bij. Het genieten van
wijn is trouwens echt iets dat ik graag met anderen

doe en dan het liefst rondom het eten. Ik vind
het heerlijk om te koken en meestal kies ik het
eten uit op waar ik zin in heb om te drinken. Al
hou ik daarbij heel eerlijk gezegd wel een beetje
rekening met wie er komt eten. De een waardeert
het nu eenmaal meer dan de ander. En voor mij
hoeft er helemaal niet uitgebreid bij de wijn te
worden stilgestaan, maar vind ik het wel heel leuk

Enkele van Koen’s
favorieten:
1. 2019 Pouilly-Fuissé
‘Terroirs de Vergisson’,
Verget
2. 2019 Cairanne
rouge ‘Les Douyes’,
Domaine Oratoire
Saint-Martin
3. 2018 Reserve
Malbec ‘Old Vine’,
Altocedro
Mooiste
wijnherinnering
Xavier’s huwelijk;
het diner liep op zijn
einde en iedereen
ging op weg naar de
feestzaal. Marije en
ik bleven nog even
zitten met een stel
oude vrienden van
mijn ouders. Voor ons
stond een grote homp
twee jaar gerijpte
comté en een fles Cos
d’Estournel 1990. Het
fijne gezelschap en
de combinatie tussen
de wijn en de kaas,
waren zo perfect; dat
was een magisch
moment. Dat vergeet
ik nooit meer. De
volgende dag sloeg
ik na een korte nacht
het clubrecord op
de cricketclub uit de
boeken (202 n.o.)

Koen voorziet alle
wijnen zorgvuldig van
een label met een
‘op dronk advies’.

De juiste wijn, bij het
juiste eten en in
goed gezelschap
maakt gelukkig
als iemand zegt “Woh, dit is wel heel lekker”. Zelf
geniet ik er enorm van om de wijn te zien veranderen in het glas. En dat naarmate de fles langer
openstaat, of langer in je glas zit, je steeds iets
anders ervaart, de wijn steeds mooier en complexer wordt. Omdat ik ondanks m’n kelder sommige
wijnen toch gewoon wat jonger drink, karafeer ik
ze graag. Dan is zo’n fles toch vanaf het begin al
mooier. Wat dat betreft gaat het bij mij anders dan
bij mijn grootvader vroeger. Als we daar kwamen
eten ging mijn vader de kelder in en zat hij daar te
kreunen en te steunen omdat er de meest mooie
dingen lagen, maar soms al te oud. Meestal ging
er eerst een fles door de gootsteen, voordat er
daarna een goede fles op tafel stond. Zo kom ik
ook aan een 1971 Château Cheval Blanc, een fles
uit mijn geboortejaar. Die staat al jaren hier in de
kast. Die gaat maar niet meer open.”
Betoverend mooi
Genieten met elkaar is voor Koen toch wat wijn
het meest bijzonder maakt. “Bij ons bedrijf Legal
People is onze why, onze drijfveer: de juiste
persoon, op de juiste plek, geeft energie en maakt
gelukkig. Voor wijn zou ik willen zeggen: de juiste
wijn, bij het juiste eten en in goed gezelschap
maakt gelukkig. Waarbij het gezelschap in mijn
ogen een hele belangrijke factor is. Met de partners van Legal People hebben wij jaarlijks een
strategie sessie en dan trekken we ons een paar
dagen terug in een hotel. Omdat we allemaal van
goed eten houden, pakken we ’s avonds altijd wel
even uit. De laatste keer ging er bij het dessert
spontaan een fles Yquem open. Dat is dan zo
ontzettend genieten. Die wijn is zo betoverend
mooi en met niets te vergelijken.”
Geboortewijn
De geboortewijnen van zijn drie kinderen ontbreken natuurlijk niet in Koens kelder. “Ik vind
het superleuk om die tijdens een diner met hun
vrienden op hun achttiende verjaardag op tafel te
zetten. Vorig jaar kwamen de eerste magnums op
tafel, 2002 Château Bel-Air, Saint-Estèphe. Niet
het makkelijkste jaar en de flessen waren ook echt
flink aan de oude kant. Maar het maakte niet uit,
want het verhaal was mooi, de grote flessen ook
en de jongens dronken rode wijn en waren blij.
Zo zie je maar: zelfs van een niet perfecte wijn
kan je genieten.
Tekst: Xavier Kat
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MAGISCHE WIJN

Charles Joguet
Mythische wijnen die je eens in je
leven gedronken moet hebben.

2017 Chinon rouge Clos du Chêne
Vert, Domaine Charles Joguet
Op dronk: nu (uit karaf) tot 2045+
Nu per fles: €41,40 €44,50

I
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geen wijn voor bangeriken. De finesse
wordt vergezeld door een rauwe kracht,
structuur, concentratie en complexiteit,
hetgeen alleen een echt grote terroir
kan voortbrengen.
Toen hij het ommuurde perceel kocht
– waar hij een groot potentieel in zag –
was het compleet overwoekerd met onkruid. De verwaarloosde stokken die er
nog stonden, moesten gerooid worden.
Het perceel zelf was goedkoop, maar
Charles had weinig geld. De investering
om het opnieuw te beplanten en in zijn
originele staat terug te brengen, bracht
hem op de rand van faillissement.

Comeback-kids

Charles Joguet heeft
cabernet franc tot
kunst verheven
aan de wijngaard heeft gestaan. Al in de
elfde eeuw hadden monniken druivenstokken aangeplant op de steile en lastig
te bewerken helling. Zij hadden haarfijn
in de gaten dat door de warme en zonrijke expositie de druiven hier perfect rijp
kunnen worden.
Door de jaren heen en met de rijping
van de flessen, die enkel tevoorschijn
komen bij bijzondere proeverijen, wordt
steeds maar weer bevestigd dat deze
wijngaard Charles’ beste aankoop ooit is
geworden. Onder connaisseurs, wijnhandelaren en journalisten uit de hele wereld heeft Clos du Chêne Vert dan ook
een geweldige status opgebouwd. Voor
liefhebbers biedt deze wijn nu nog een
fantastische buitenkans op een van de
meest authentieke en grote wijnen van
Frankrijk voor een zeer bescheiden prijs.
Eind jaren negentig droeg Joguet zijn levenswerk over aan de familie Genet, die
het werk volledig in zijn geest voortzette.

n Chinon staat cabernet franc op
de grens van zijn kunnen. Net als
pinot noir in de Côtes de Nuits en
cabernet-sauvignon in Pauillac. Op
deze magische grens waar druif en terroir elkaar ontmoeten, worden de meest
legendarische wijnen gemaakt.
Het was de jonge kunstenaar Charles
Joguet die in de zeventiger jaren van de
vorige eeuw de grootsheid van cabernet
franc uit de Loire echt op de kaart zou
gaan zetten. Zijn Clos du Chêne Vert
is verantwoordelijk voor de wijn die op
unieke wijze de finesse van cabernet
franc uit de Loirevallei laat zien. Het is

GASTCOLUMN WIJNJOURNALIST

Maar Charles volhardde in zijn queeste om zijn Clos du Chêne Vert in al zijn
kracht en schoonheid te herstellen. Vandaag de dag is het een van de oudst gedocumenteerde wijngaarden van Chinon.
Vernoemd naar een monumentale groene
eik die meer dan achthonderd jaar boven

De wijnmaker Kevin Fontaine werkt
traditioneel: na de handmatige oogst volgt
een langzame fermentatie en opvoeding op
oudere houten vaten in de koele kelders.
Het grote jaar 2017 heeft een wijn voortgebracht met een prachtige balans en groot
bewaarpotentieel. Expressief met zwarte
bessen en specerijen. De smaak is geconcentreerd met fijne, stevige taninnen, precisie
en rijpheid. De afdronk is krachtig met
zwoel donker fruit, grafiet en een adembenemende lengte. Schitterend!
Ook mooi van Charles Joguet:
2018 Chinon rouge ‘Silènes’
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en
2028+. Nu per fles: €15,75 €16,90
2017 Chinon rouge Varennes du
Grand Clos
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en
2030+. Nu per fles: €36,50 €39,25

N
HILARY AKERS
is auteur, vinoloog,
historicus en kok.
Hilary heeft honderden kooklessen
gegeven, werkt
voor het magazine
Perswijn en schrijft
wekelijks in het
weekendmagazine
van Het fd over
eten en wijn.

ulkommanul kans dat u deze wijn gaat
kopen’, schreef ik een kleine twee jaar
geleden in Het Financieele Dagblad
over een wijn die ik fantastisch vond.
Ik had het over de Radice lambrusco frizzante
van Cantina Paltrinieri, te koop bij de firma
Okhuysen. Een wijn die mij helemaal van de
sokken had geblazen. Lambrusco? Ik moest heel
diep graven in mijn geheugen wanneer ik die voor
het laatst had gedronken. Dat was, tja, decennia
geleden, toen lambrusco plakkerige, rode bende
was. Dit roze vocht daarentegen was origineel en
energiek, delicaat, zuiver, friszuur en romig in de
mond, en paste perfect bij al het zomerse eten

Hoe lukt het een wijngebied
om uit een diep gat te
kruipen en weer mee te
tellen op het wijntoneel?
dat ik er op een zonnige dag bij uitprobeerde.
Lambrusco, lang een totaal afgeschreven en geminacht wijngebied, stond aan het begin van zijn
comeback.
Als wijnliefhebber sta je er versteld van hoe
wijngebieden zichzelf opnieuw kunnen uitvinden. Wie werd er vijf jaar geleden nu lyrisch van
muscadet? Gaillac? Wijn van de vulkaan Etna?
Rioja? Toen ik de eerste nieuwe rioja’s proefde,
verslikte ik me er bijna in. Weg waren de donkerrode, compacte, zuurstofloze, met hout geïmpregneerde, naar karamel en vanille smakende rode
wijnen. De nieuwe zijn eerder bourgogne-achtig,
transparant en elegant.
Hoe lukt het een gebied om vanuit een diep gat
te kruipen en weer mee te tellen op het wijntoneel? Helaas, een recept is er niet. Het is eerder

2020 Radice – Lambrusco di Sorbara Frizzante
Cantina Paltrinieri
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €14,50 €15,90
Bij doos van 6: €13,95 per fles

Het delicate sap van de eerste persing heeft een prachtige zuurgraad. Aroma’s vol heerlijk rood fruit, bloedsinaasappel en lentebloesem. De smaak is mooi droog met wederom het expressieve
fruit, verse kruiden en een fijne textuur. De afdronk is complex,
mondvullend en tegelijk verfrissend.

een mix van factoren. Het helpt dat Robert Parker,
die veel te invloedrijke Amerikaanse wijnschrijver
met zijn voorliefde voor zware wijnen, van het
toneel is verdwenen. De natuurwijnjongens en
-meisjes hebben ons geleerd hoe je frisse en doordrinkbare wijnen kunt maken, en elke wijnmaker
kan uit dat gedachtegoed plukken wat hem van
pas komt. Dat lijkt ontzettend modern, maar het is
mooi al dertig jaar geleden dat ik de eerste natuurwijn proefde, een beaujolais, want daar begon het
allemaal. Ik zal het nooit vergeten, want het heeft
mijn blik op wijn voorgoed veranderd. Wat een
gebied ook helpt is als jonge wijnmakers over de
grens gaan werken en bij elkaar in de wijngaard
en wijnkelder kijken. En ‘t helpt als er mensen
van buiten de traditionele wijnwereld instromen,
mensen met visie, die op een frisse manier tegen
tradities aankijken.
Maar even belangrijk is dat er importeurs zijn
die de nieuwlichters steunen en hun wijn durven
in te kopen. En dat wij, wijndrinkers, in de winkel
komen en denken: ‘Hé, die wijn ken ik niet. Laat

Lambrusco had even een dipje

ik vandaag eens dat volstrekt onbekende geval
uitproberen.’ Onze rol is dus van onmetelijk
groot belang voor de comeback-kids, de wijngebieden die zichzelf uit het slop weten te trekken.
De aankoop van iets nieuws lijkt misschien een
onschuldige handeling, maar als je later denkt:
‘Verrek, nooit gedacht dat wijn ook zo kon
smaken’, dan help je niet alleen een opkomend
wijngebied. Je helpt ook jezelf. Want het proeven
van iets nieuws, iets ongekends, is werkelijk een
geestverruimende ervaring.
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HUISWIJNEN WIT

Bijzondere wijnen voor
minder dan tien euro

fruitig en
toegankelijk

fruitig en
toegankelijk

vol en rijk

2020 Guilhem Blanc – Pays de
l’Hérault , Moulin de Gassac
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,25 per fles €6,90

2020 Colagón verdejo – 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

De Guilhem Blanc is misschien niet zo bekend als zijn rode broer uit de Gassac-vallei,
maar minstens zo lekker en ook hier geldt
die waanzinnige prijs-kwaliteitverhouding.
De 2020 is een heerlijke assemblage van
vermentino (40%), sauvignon blanc (30%)
en de lokale terret (30%). Expressief en
levendig met veel sap, rijp wit en geel fruit
en een frisse, licht kruidige afdronk die lang
aanhoudt. De familie Guibert stelt ons nooit
teleur!

Is dit de favoriete Okhuysen wijn aller
tijden? Buiten kijf staat dat de Colagón
ieder jaar zijn weg vindt naar vele tafels.
De verdejodruif staat garant voor uitbundig
tropisch fruit dat het glas uit stuift, knisperende zuren, een aangename bite en een
intense, frisse finale. Dé ultieme terraswijn
die nooit verveelt en ook goed combineert met
tapas, een zomerse salade of licht Aziatisch
gekruide visgerechtjes.

Chardonnay kent vele gezichten. Deze van
Pennautier is mooi vol van smaak, maar
biedt tegelijkertijd een heerlijke frisheid. De
adellijke familie De Lorgeril weet al generaties lang waar de chardonnay-druiven het
beste gedijen. Op de hoger gelegen, kalkrijke
bodems zorgt een frisse bries bovendien voor
de nodige verkoeling. Met aroma’s van rijp
geel fruit, witte bloesem en een sappige, frisdroge afdronk is dit een pareltje uit de
Languedoc.

fris en
levendig

fruitig en
toegankelijk

fris en
levendig

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

2020 Pinot Grigio bio – Terre Siciliane
Molino a Vento
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €7,20 per fles €7,95

2020 Forgotten Vineyards Sauvignon
Blanc, Kruger Family Wines
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,10 per fles €8,95

Soave; in muziektermen een aanduiding dat
een passage zacht gespeeld moet worden.
In de wijnwereld synoniem voor een mooie,
slanke schone uit de Venetostreek. Delicate
tonen van perzik, amandelbloesem en appel
in de neus. De smaakaanzet is fris, gevolgd
door rijp wit fruit, veel sap en iets van
citrus. De wijn is mooi in balans met milde
zuren en een aangenaam bittertje in de afdronk. Heerlijk als aperitief of bij een risotto
met zeevruchten.

De wijngaarden van Molino a Vento bevinden zich in de Belice vallei, in het westen
van Sicilië. Eigenaar is familie Di Maria,
die geholpen door de wind, in het warme
klimaat verrassend frisse wijnen weten te
creëren. De biologisch geteelde pinot grigio
druiven zorgen voor een zuivere en elegante
wijn met aroma’s van geel en wit fruit,
mediterrane citrus en iets bloemigs. Sappig,
licht-kruidig met een verkwikkende, minerale
afdronk.

Vorig jaar introduceerden wij met succes twee
nieuwe cuvées van Johan Kruger die hij exclusief voor Okhuysen maakt. De sauvignon
blanc is afkomstig van de koelere, graniet
houdende berghellingen in en rond Stellenbosch en Franschhoek. Volgens Johan biedt de
neus vuursteenachtige mineraliteit, gevolgd
door ananas, passievrucht en citrus. De
smaak is gul met kruisbessen, ananas, citrus
en wederom een heerlijk rijke, vuursteenachtige minerale 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
fris en
levendig

Bij doos
van zes
€7,20

De verdicchiodruiven
worden met de hand
geplukt en snel naar
de koele kelders gebracht om de frisheid
te bewaren.

Deze Verdicchio prijzen we niet aan

W
2020 Verdicchio dei Castelli di Jesi
(solo), Conti di Buscareto
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €7,20 per fles €7,95

De verdicchiodruiven worden met de hand
geplukt en snel maar voorzichtig naar de
koele kelders gebracht. Daarna volgt een
zachte persing en vergist het sap op lage
temperatuur. In de neus heerlijke tonen van
stro, groene appel, citrusfruit en amandel.
De smaak is mooi in balans, met spanning,
fruit, witte bloesem, minerale tonen en een
knisperend frisse finale.
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ie wel eens een bezoekje
brengt aan Midden-Italië
herkent vast de verschillen. Het aristocratische
Toscane met haar parmantige cipressen
tegenover de ongerepte, bijna rauwe
natuur van ‘Le Marche’. Wij komen
graag in de Marken. De wijnen zijn er
net zo puur als de bescheiden inwoners
zelf, zonder poeha, en ook de blinkende
ontvangstruimtes zul je hier niet zo snel
aantreffen. Alle investeringen zijn hier
gericht op verbeteringen in de wijngaard
of de kelder. Een van de smaakmakers
in het prachtige glooiende landschap is
Conti di Buscareto, gelegen in het hart
van de Marken.
Conti di Buscareto werd in 2002 opgericht door twee vrienden die met de
aankoop van een verwaarloosd domein
hun droom najaagden. Onder leiding
van de bekende oenologen Giancarlo
Soverchia en Vito Camussi werden de
oude wijngaarden flink onder handen
genomen en nieuwe aangeplant. Het
domein beslaat nu zo’n zeventig hectare

wijngaard, verspreid over verschillende
herkomstgebieden.
De DOC Verdicchio dei Castelli di
Jesi is een van de bekendste herkomstgebieden en de autochtone verdicchio
staat hier al eeuwen aangeplant. De
wijngaarden van Buscareto vinden we
op een steenworp afstand van het kleine
middeleeuwse stadje Arcevia, nabij het
gehucht Ripalta. Wat maakt de verdic-

De back-to-basicmentaliteit siert het
team van Buscareto
chio van Buscareto nu zo lekker? We
kunnen opscheppen over zijn frisheid,
het sappige, verkwikkende fruit of de
pure stijl van wijnmaken. Maar daarmee
doen we deze wijn en het domein tekort.
Want juist de back-to-basic-mentaliteit
siert het team van Buscareto. Wij gaan
deze Verdicchio dus niet verder aanprijzen, want na een slok bent u tóch
verkocht!
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HUISWIJNEN ROSÉ

Bijzondere wijnen voor
minder dan tien euro

fruitig en
sappig

krachtig en
intens

fruitig en
sappig

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
bloemig en
kruidig

Er is dertig jaar gewerkt om verlaten
wijngaarden van de Montagne Noir,
vol garrigue en rotsachtig gesteente,
weer in oude glorie te herstellen.

Bij doos
van zes
€9,50

Ô, Ô, Ô, wat een heerlijke nieuwe rosé

Ô
2020 Ô de rosé – Languedoc
Château de Pennautier
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €9,50 per fles €10,60

De grenache- en syrah-druiven worden (met
een beetje viognier) in de koele ochtend geplukt waarna ze zacht geperst worden. Alleen het eerste vrijgelopen sap wordt voor
deze zachtroze rosé gebruikt. Een korte weking van de most vindt op lage temperatuur
plaats waarna de wijn vergist op rvs-vaten.
Heerlijk frisse rosé met tonen van citrusfruit,
lentebloesem en aardbei. Knisperend fris en
mineraal in de afdronk. Lekker bij lichte
salades, pasta vongole of geitenkaas.
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de Rosé is een eerbetoon aan
de unieke terroir, het prachtige landschap en de verkoelende noordenwind die bescherming biedt aan de wijngaarden van
de familie de Lorgeril. De wijngaarden
liggen in de uitlopers van het Centraal
Massief en bieden een adembenemend
uitzicht over de Pyreneeën en de Middellandse Zee. Deze combinatie van
diversiteit in klimaat en terroir is het
geheim achter Ô de rosé: de druiven
rijpen langzaam onder perfecte omstandigheden en zorgen voor een elegante,
uitgebalanceerde wijn. Op het eeuwenoude Château de Pennautier wordt al
sinds de oprichting in 1620 door dezelfde familie de Lorgeril wijn gemaakt. Het
is hiermee een van de oudste nog bestaande wijnmakerijen in heel Frankrijk.
Pennautier bevindt zich in het hart van
de Cabardès, op steenworp afstand
van het middeleeuwse stadje Carcassonne. De bodems bestaan uit krijt- en
kleigrond en zowel de Atlantische
Oceaan als de bergen beïnvloeden het

klimaat. Daardoor staan hier Atlantische
druivenrassen aangeplant zoals malbec,
cabernet-sauvignon en merlot, maar ook
mediterrane soorten zoals grenache en
syrah. In 1960 beplantte Alain de Lorgeril,
vader van de huidige eigenaar Nicolas,
alle wijngaarden opnieuw met wijnstokken. Er is dertig jaar gewerkt om verlaten
percelen van de Montagne Noir, vol
garrigue en rotsachtig gesteente, weer in

Ô de Rosé is een
eerbetoon aan de
unieke terroir en het
prachtige landschap
oude glorie te herstellen. Tegenwoodig
staan dus Nicolas de Lorgeril en zijn vrouw
Miren aan het roer. Zij kregen in 1987
de leiding over het domein en zijn daarmee de tiende generatie wijnboeren op
Pennautier. Het stel blijft continu innoveren en stapte in 2019 over op een
volledig biologische werkwijze.

2020 Pêché de Vignes rosé – Pays
d’Oc, Collovray & Terrier
Op dronk: tussen nu en zomer 2022
Bij doos van 6: €6,40 per fles €7,10

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

2020 Guilhem Rosé – Pays de
l’Hérault, Moulin de Gassac
Op dronk: tussen nu en zomer 2022
Bij doos van 6: €6,25 per fles €6,90

Een heerlijk frisse, zachtroze rosé van JeanLuc Terrier en Christian Collovray. Zij
maken zowel in de Bourgogne als in de
Languedoc in de Vallée de l’Aude prachtige
wijnen. Voor deze rosé assembleerden de
wijnmakers cinsault, syrah en grenache blanc
van hooggelegen toppercelen en maakten hier
een verfijnde rosé van met tonen van aardbei
en framboos. Deze wijn staat voor onbezorgd
genieten bij bijvoorbeeld een zomerse tapasplank.

De rosé die al jarenlang ons assortiment
aanvoert. De wijnen van Bornos uit de
Rueda blijven gewoonweg scoren. Voor deze
dieproze rosé gebruikt het domein de voor dit
gebied zo typerende druiven tempranillo en
garnacha. Expressief rood fruit knalt het glas
uit, veel sap, met een hint van peper en mooi
in balans. Dit is de ultieme borrelrosé, maar
hij laat zich ook uitstekend vergezellen door
zowel vis- als vleesgerechtjes.

Liefhebbers van Provencerosé opgelet; eenmaal deze Guilhem-rosé geproefd, wil je
nooit meer iets anders. De makers van het
beroemde wijnhuis Mas de Daumas Gassac
zijn erin geslaagd een kwalitatieve saignéerosé (gemaakt van het eerste weggelopen
sap) te maken voor een zeer aantrekkelijke
prijs. Knisperend fris met elegante aroma’s
van viooltjes, kersen en bessen. Lekker bij
rijk gevulde salades, groenteschotels en Provençaalse visgerechten.

fruitig en
sappig

bloemig en
kruidig

bloemig en
kruidig

2020 Nerello Mascalese Rosato –
Terre Siciliane, Molino a Vento
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,75 per fles €7,50

2020 Belle Rosée – Bordeaux rosé
Château de Fontenille
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €9,40 per fles €10,50

2020 Campana rosé – Corbières
Château Beauregard Mirouze
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €9,40 per fles €10,50

Nerello mascalese staat bekend om zijn aromatische, florale karakter en wordt meestal
voor het maken van rode wijn gebruikt. Zo
ook bij Molino a Vento, maar hier kwamen
ze erachter dat de druif zich tevens uitstekend leent voor rosé. De wijn is fris en intens
fruitig met tonen van framboos en aardbei.
Heerlijk bij ‘Busiate alla trapanese’, een
Siciliaans streekgerecht van pasta en pesto
op basis van tomaat en amandelen, gerijpte
kazen of gegrilde champignons.

Wijnmaker Stéphane Defraine wordt onder
meer geroemd om zijn entre-deux-mers, volgens La Revue du vin de France de lekkerste
witte wijn uit de streek. Maar ook de rosé
gemaakt van cabernet franc, cabernetsauvignon en merlot is er een die je niet wilt
missen. Heerlijk verfrissend, maar ook vol
smaak en structuur. Mooi droog met tonen
van citrusfruit, framboos en rode bosvruchten. Heerlijk aperitief en goede begeleider van
mulfilet, carpaccio van zalm of charcuterie.

Karine en Nicolas Mirouze zijn inmiddels
overgestapt op een volledige biodynamische
werkwijze op hun Château Beauregard
Mirouze. Het kruidige garriguegewas dat
in de ruige Corbières weelderig groeit, proef
je terug in hun Campana rosé. Verleidelijke
tonen van bosaardbeitjes, framboosjes en
bloesem. De wijn barst van het sappige rode
fruit en is heerlijk verkwikkend. Smaakt
perfect bij een pizza uit de steenoven of een
rijkelijk gevulde groentequiche.
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HUISWIJNEN ROOD

Bijzondere wijnen 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

2019 Orot – Toro
Bodegas Toresanas
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,40 per fles €7,10

2020 Nero d’Avola – Sicilia
Molino a Vento
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,75 per fles €7,50

Begin jaren ’90 startte Aimé Guibert ‘Moulin de Gassac’ met een duidelijk idee: zoeken
naar kleine wijngaarden met een goede
terroir om wijn te maken ‘zoals vroeger’. De
Guilhem Rouge is chic genoeg om heerlijk in
het weekend te drinken. De neus biedt een
hint van garrigue, specerijen en cassis. Bij het
proeven ontdek je het rijpe fruit van bessen
en kersen, waarbij de afdronk prachtig soepel
is. Een heerlijke en elegante rode wijn!

Te midden van het heuvelachtige landschap
in het noordwesten van Spanje bevinden zich
de wijngaarden van Bodegas Toresanas. Met
een knipoog naar het herkomstgebied was de
naam voor deze wijn snel bedacht. De smaak
is sappig met verleidelijke aroma’s van levendig bosfruit en iets bloemigs. Soepel en fruitig
met een zachte en uiterst elegante afdronk.
Heerlijk te combineren met een rijk gevulde
tapasplank, of met gekruid gevogelte.

De nero d’avola – die zijn naam dankt aan
zijn geboorteplaats ‘Avola’ – is de meest
aangeplante druif van Sicilië. Aroma’s van
pruimen met een aards karakter, mooie frisse
zuren en goede tanninen geven deze rode
wijn een rijk karakter. De korte opvoeding op
eiken versterkt het ‘warme’ karakter van de
druif. Het rijpe rode fruit, de verse kruiden
en bloemen met een pittige kruidige finale
maken deze wijn onweerstaanbaar.

zwoel en
kruidig

sappig en
fruitig

sappig en
fruitig

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

2020 Rosso Piceno (goccia)
Conti di Buscareto
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €8,75 per fles €9,95

2020 Gamay Touraine
Domaine Jacky Marteau
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €8,30 per fles €9,20

De wijngaarden van Maffei bevinden zich
in het hoger gelegen ‘Caprino Veronese’, ten
noordoosten van Bardolino. De Corvina
krijgt een korte opvoeding op roestvrijstalen
tanks, waardoor het sappige fruit optimaal
in de wijn behouden wordt. Hij is briljant
rood in zijn kleur met een elegante en frivole
smaak met tonen van rood en zwart fruit,
in combinatie met een kruidig en bloemig
parfum. Heerlijk bij zelfgemaakte focaccia
met tomaten en verse rozemarijn.

Deze verrukkelijke Piceno is gemaakt van
de autochtone druiven montepulciano en
sangiovese. De eerste zorgt voor structuur
en complexiteit, terwijl de laatste nuance
brengt. Na de gisting rijpte de wijn een klein
jaar op cuve. Intense aroma’s met tonen van
kersen, pruimen en een hint van kruiden.
In de smaak rood en zwoel zwart fruit, een
goede structuur en zachte tanninen in de
finale. Lekker bij een Italiaans borrelplankje
met charcuterie, kaas en olijven.

Al bijna twintig jaar maakt de familie
Marteau, gevestigd langs de rivier de Cher,
ten oosten van Tours, zalige Touraine-wijnen. Zij staan bekend als zeer kundige
wijnmakers, die respect tonen voor zowel hun
terroir als de natuur. Eiken vaten worden niet
gebruikt, omdat de voorkeur uitgaat naar
het pure sap van de druiven. De neus is licht
aards en ook licht peperig, waarbij het frivole
rode en zwarte fruit de boventoon in de mond
voeren. Een fruitige aanrader.

91 pt.
James
Suckling

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

Het Moncayogebergte, hét geografische
herkenningspunt in het Spaanse Campo
de Borja district, biedt volgens Fernandez
de juiste, unieke karakteristieken.

Bij doos
van zes
€6,75

Pure liefde voor de garnachadruif

I
2020 Garnacha Tinto – Campo de
Borja, Legado del Moncayo
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,75 per fles €7,50

Volgens ‘flying wine maker’ Isaac Fernandez
kent Campo de Borja dé ideale omstandigheden voor de garnachadruif. De zeer oude
wijnstokken geven een uitbundig geconcentreerd fruit, met gebalanceerde impressies van
bosvruchten en cacao. In combinatie met de
rode bloemen en de zachte tannines is deze
Garnacha Tinto zowel een uitstekende als
betaalbare wijn. De aangename souplesse in
de afdronk houdt lang aan, wat leidt tot een
verrukkelijke finale.
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n het noordoostelijk gelegen district
Zaragoza vinden we Legado del
Moncayo, het thuisoord van de
garnachadruif. De dynamische en
bevlogen wijnmaker, Isaac Fernandez, is
absoluut geen onbekende in de Spaanse
wijnwereld. Hij werkte twintig jaar bij
Bodegas Mauro en is onder meer actief
in bekende regio’s als Rioja en Rueda.
Toch besloot hij zijn voorliefde
voor de garnachadruif achterna te gaan
en meldde zich bij een kleine coöperatie. Hij selecteerde enkele zeer goede
percelen bij diverse families met wijngaarden en vroeg hun toestemming om
de grond geheel volgens eigen richtlijnen te bewerken. Daarmee was Legado
del Moncayo geboren.
Volgens Fernandez bezit het noordoostelijke gebied alle ingrediënten om zijn
spectaculaire 100% pure garnachawijn
te maken. De geselecteerde wijngaarden
liggen tussen het Iberische randgebergte
en de Ebrovallei op een hoogte tussen
de 450 en 750 meter. Het aangrenzende
Moncayogebergte, hét geografische her-

kenningspunt in het Spaanse district,
biedt volgens Fernandez de juiste, unieke karakteristieken. In het continentale
klimaat is de afwisseling tussen hitte en
koude, droogte en neerslag en de aanwezigheid van wind essentieel. Daarnaast profiteert het gebied van een mediterrane invloed in de zomer en een Atlantische in de winter. In combinatie met
de bodem die rijk is aan kalksteen, biedt

Legado del Moncayo
biedt heel veel wijn
voor een bescheiden
prijs
dit de juiste omstandigheden. Met als
basis mooie, gezonde druiven maakt
Fernandez hele pure wijnen, waarin hij
druif en terroir de hoofdrol laat spelen.
Na afloop van onze inkoopproeverij was
het proefteam unaniem: ook dit tweede
oogstjaar is verbluffend goed, en biedt
heel veel wijn voor een bescheiden prijs.
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MYSTERIEUS
BOURGOGNE
Een inleiding in het meest
complexe wijngebied ter wereld.
Tekst: Xavier Kat

De cave van Camille Giroud
Sinds 1865 rijpen hier de
Bourgognes

lle magie die er rondom wijn
bestaat, lijkt in de Bourgogne
samen te komen: eeuwenoude
domeinen, dromerige en pittoreske wijndorpen omringd door
wijngaarden, kruipdoor-sluipdoor
keldertjes gevuld met rijpende wijnvaten en echte
wijnboeren, gewapend met snoeischaar en pipet.
Proeven doe je er rechtstreeks van het vat in de
vochtige, koude kelder, uit te kleine glaasjes en in
het halve donker. De wijngaarden liggen tegen de
heuvels op en worden begrensd door handgestapelde, stenen muurtjes, vaak even schots en scheef
als de wijngaarden zelf. De tijd lijkt hier ergens
lang geleden te zijn stilgezet. Maar veel meer
nog dan alle uiterlijkheden, zit de magie hem in
de wijnen zelf. Zeker voor de witte wijnen geldt
dat ze niet gemakkelijk overtroffen worden door
enige andere witte wijn waar dan ook. De mooiste
exemplaren zijn overrompelend rijk, maar nimmer
log, eerder spannend en vol energie, gekenmerkt
door een levendige zuurgraad. Bij de rode wijnen
ligt dit anders. Daar zit de kracht eerder in de
nuances, de gelaagdheid en onevenaarbare elegantie. De schoonheid van een rode bourgogne
ontdekken veel liefhebbers pas na vele jaren van
wijndrinken. Maar nog los van het feit dat je rode
bourgogne moet leren drinken, liggen de échte
grote rode bourgognes ook niet voor het oprapen.
Veel meer dan in welke andere streek dan ook,
gaat het in de Bourgogne om terroir. Nergens
heeft dit woord zoveel betekenis als hier. Tegelijkertijd zegt terroir niet veel over de kwaliteit van de
wijnen, daar komt voor een groot deel de kwaliteit
van de wijnmaker om de hoek kijken. En juist dat
maakt de streek enerzijds zo boeiend en anderzijds uitermate ingewikkeld. Maar het verhaal gaat
verder. U leest er hier op de volgende pagina’s
meer over.
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Chablis
Chablis was lange tijd een van de krachtigste merknamen in de wijnwereld.. Maar het succes zorgde
ervoor dat de productie omhoog ging en de kwaliteit omlaag. Gelukkig is er een omslag zichtbaar.
Steeds meer boeren oogsten met de hand, kiezen
voor lagere rendementen en zoeken naar rijpheid
in de druiven. Het frisse, minerale karakter moet
namelijk niet voortkomen uit onrijpheid, maar uit
de specifieke terroir; een zeer kalkrijke bodem, vol
fossielen van zeebeestjes, het Kimméridgien. De
streek kent zeven grands crus: Blanchot, Bougros,
Clos, Grenouilles, Preuses, Valmur en Vaudésir.
De grands crus behoren rijker en krachtiger te zijn
en komen vaak pas na zes tot tien jaar flesrijping
tot hun recht. Onder de grands crus komen de
premiers crus. De bekendste zijn Fourchaume,
Mont de Milieu, Montmains, Montée de Tonnerre
en Vaillons. Tot de beste producenten horen
Raveneau, Dauvissat en onze eigen Samuel Billaud!
2019 Chablis, Domaine d’Elise
Op dronk: tussen nu en 2024 (W)
Nu per fles: €14,95 €16,25
Bij doos van 6: €14,50 per fles

Frédéric Prain werd verliefd op de plek
waar zijn huis staat, boven op een
heuvel, omringd door wijngaarden. Hij
besloot wijn te gaan maken en perfectioneerde jaar op jaar zijn kunde. Inmiddels
genieten zijn wijnen aanzien: altijd
prachtig rijp, met gele fruittonen en
harmonieuze zuren.
2017 Chablis 1er Cru Les Vaillons
‘Vieilles Vignes’
Domaine Samuel Billaud
Op dronk: tussen nu en 2027 (W)
Nu per fles: €33,95 €36,50
Bij doos van 6: €32,75 per fles

Samuel Billaud geldt zeker als één van
de grote smaakmakers van dit moment
in Chablis. Hij bezit prachtige wijngaarden op beide oevers van de rivier le
Serein, waaronder de belangrijke 1er cru
Les Vaillons. Zestig jaar oude stokken,
100% cuve en een kalkrijke bodem
zorgen voor finesse en frisheid.
2016 Chablis Grand Cru Vaudésir
Domaine Samuel Billaud
Op dronk: tussen nu en 2032 (W)
Nu per fles: €85,00 €92,50
Bij doos van 6: €82,50 per fles

Een van de grote terroirs van Chablis.
Een warmere grond, die zorgt voor
kracht en rijkdom, zonder dat de wijn
aan elegantie en Chablis-karakter
inlevert. Billaud heeft wijngaarden
zowel aan de oost- als westkant, prachtig
in balans met elkaar. 100% op eiken
opgevoed en aansluitend op rvs.
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(W)=Witte
wijn (R)=Rode wijn

Côte de Nuits

Soleil, waar jaarlijks vele Nederlanders in de auto
overheen razen. Er mist nu nog een niet onbelangrijk deel van de Bourgogne en dat is Chablis
(en Auxerrois), dat een stuk ten noordwesten van
Beaune ligt, vlakbij de stad Auxerre. Dat is dichter
bij het oostelijk Loiregebied en de zuidelijke
Champagne dan de rest van de Bourgogne. Niet

Het noordelijke deel van de Côte d’Or is de bron
van de meest mythische rode wijnen uit de Bourgogne. Waarom dit zo is, is niet geheel duidelijk,
maar moeten we zoeken in de geologie van het gebied. Een andere reden is wellicht dat hier alle focus
op rood ligt, omdat er gewoonweg nauwelijks wit
wordt gemaakt. De naam komt van het bescheiden
dorp Nuits-St-Georges, tevens een van de Villages.
De andere zijn Marsannay, Fixin, Gevrey-Chambertin, Morey-St-Denis, Chambolle-Musigny, Vougeot
en Vosne Romanée. Dan is er nog het herkomstgebied Côte de Nuits-Villages. Het gebied brengt
beroemde wijnen voort als Echézeaux, Richebourg,
Clos de Vougeot, Musigny, Bonnes Mares,
Chambertin etc. De wijnen zijn over het algemeen
krachtig en gestructureerd. David Duband veranderde zo’n vijftien jaar geleden van wijnmaakfilosofie,
met een focus op terroir en elegantie. Inmiddels
behoort hij bij de top van het gebied.

Rode bourgogne is
bij uitstek een wijn die je
moet leren drinken

Monniken
Al in de eerste eeuw
na Christus wordt er
in de bourgogne
wijn gemaakt, maar
het zijn met name
de monniken die
de wijnbouw verder
ontwikkelen en perfectioneren. In de
10de eeuw zijn het
de Benedictijnen uit
Cluny en in de 11de
eeuw Cisterciënzer
monniken uit Citeaux. Door nauwlettend de prestaties
van ieder perceel in
kaart te brengen –
zelfs door de grond
te proeven – komen
deze laatsten tot
een eerste documentatie van de
verschillende cru’s.
Na de middeleeuwen is de kerk genoodzaakt veel van
de wijngaarden
te verkopen aan
de adel van Dijon,
die na de Franse
revolutie de grond
weer kwijtraakt en
de ‘versnippering’
begint.

B

ourgognewijnen hebben wereldwijd een
grote aantrekkingskracht op liefhebbers
en verzamelaars. En omdat het gebied
toch een stuk kleiner is dan bijvoorbeeld
Bordeaux (zo’n vijf keer kleiner) en ook nog eens
regelmatig geraakt wordt door vorst, is er de
laatste jaren eigenlijk altijd een tekort aan wijn.
Deze schaarste zorgt ervoor dat de prijzen van de
wijnen hoog liggen. De markt bepaalt en betaalt.
Met name de wijnen uit de Côte d’Or zijn zeer
gewild. Wie drinkt er nu niet graag een meursault,
puligny- of chassagne-montrachet? Maar waarom
de ene puligny-montrachet misschien €40 kost en
de ander €400 zal voor veel mensen niet duidelijk zijn. En dat er buiten de Côte d’Or (en zelfs
erbinnen) beter betaalbare alternatieven zijn, die
in kwaliteit hun mannetje staan, weet ook lang niet
iedereen. Een extra reden om wat meer over het
gebied te weten.

De indeling
De Bourgogne wordt gevormd door een smalle,
langgerekte strook van wijngaarden, centraal gelegen in Frankrijk, in het oosten van het land. In
totaal telt het gebied een kleine dertigduizend
hectare wijngaard, zo’n 3% van het totale wijngaardoppervlak van het land. Het hart van de
streek noemen we de Côte d’Or en ligt rondom
het stadje Beaune, grofweg tussen Dijon en Chagny. Het valt uiteen in de Côte de Nuits, lopend
van Dijon tot iets ten noorden van Beaune, en de
Côte de Beaune, die hier direct ten zuiden van
begint en doorloopt tot aan Chagny. Hier weer
ten zuiden van begint de Côte Chalonnaise, die
doorloopt tot iets ten westen van de stad Tournus.
Op deze hoogte begint dan ten slotte de Mâconnais, het meest zuidelijke deel van de Bourgogne
dat eindigt iets ten zuiden van de stad Mâcon.
Officieel behoort de Beaujolais – tussen Mâcon
en Lyon – ook tot de Bourgogne. Maar omdat het
gebied een geheel eigen identiteit heeft, wordt
het eigenlijk nooit meegerekend en dat doe ik
hier ook niet. Vrijwel het gehele gebied zoals hierboven beschreven ligt ten westen van de Route du

zo vreemd dat het karakter van deze wijnen behoorlijk afwijkend is; met een wat strakkere, frissere stijl. Niet voor niets is een bekende uitspraak
“Ik houd niet van chardonnay, doe maar een glas
chablis.”.
Dat er met betrekking tot Bourgognewijnen
zoveel over terroir wordt gesproken, komt mede
door het feit dat de aantoonbare verschillen tussen
de wijnen niet voortkomen uit de verschillen
in de druivensamenstelling. In de Bourgogne
wordt immers niet geassembleerd. En de paradox
van het gebied is daarom wellicht dat daar juist
de complexiteit niet zit… Het is simpel: rode
bourgogne wordt gemaakt van pinot noir en witte
van chardonnay. In de marge wordt nog wat wijn
gemaakt van gamay (en zelfs césar en tressot) en
de witte druiven aligoté, pinot blanc, pinot gris en
melon de Bourgogne. En als u even onthoudt dat
pouilly-fuissé inderdaad een bourgogne is (uit de
Mâconnais) en dus gemaakt van chardonnay, maar
pouilly-fumé een loire, gemaakt van sauvignon, is
die onduidelijkheid ook verholpen. Nee, wat het
gebied zo ingewikkeld maakt, is dus dat het zeer
langgerekt is, met grote stijlverschillen tussen het
noorden en het zuiden. En binnen alle subgebieden zijn dan ook weer grote verschillen tussen de
diverse akkers; met vele duizenden perceeltjes die
in veel gevallen een eigen naam dragen, en meestal ook nog gedeeld worden door meerdere eige-

2017 Côtes de Nuits-Villages
Domaine David Duband
Op dronk: tussen nu en 2025 (R)
Nu per fles: €29,95 €32,20
Bij doos van 6: €28,95 per fles

David Duband
De verfijnde stijl van
David Duband geeft
iedere wijngaard
alle ruimte om zijn
eigen identiteit te
laten zien. Proeven
is hier telkens weer
een lesje in terroirkennis.

Duband is een van de topwijnmakers
in de Côte de Nuits, met een breed
scala aan wijnen van eigen wijngaard.
De druiven voor deze wijn komen
uit Brochon, direct ten noorden van
Gevrey-Chambertin. Zacht rood fruit
met rijpheid, mooi zuiver, structuur, iets
van zoethout en subtiel aards.
2016 Nuits-Saint-Georges
Domaine David Duband		
Op dronk: tussen nu en 2027 (R)
Nu per fles: €52,50 €56,50
Bij doos van 6: €50,75 per fles

Door de hevige voorjaarsvorst was
2016 een kleine oogst. Van deze
Nuits-Saint-Georges werd maar 20%
van het normale volume gemaakt. De
wijn is typisch voor zijn herkomst:
gestructureerd en krachtig. Levendig
fruit, rode bloemen, mineralen en een
prachtige diepgang.

2016 Gevrey-Chambertin
Domaine David Duband
Op dronk: tussen nu en 2027 (R)
Nu per fles: €57,50 €61,90
Bij doos van van 6: €55,50 per fles

Gevrey-Chambertin behoort tot een van
de oudste stukjes van de Bourgogne.
David bezit hier een prachtige wijngaard, gelegen aan de noordkant van
Gevrey, met 65 jaar oude wijnstokken.
Een mooie slanke wijn, met een frisse
mineraliteit, donker fuit, iets van laurier
en frisse zuren.
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Côte de Beaune
Hier worden zeer goede rode wijnen gemaakt en
waarschijnlijk de mooiste witte wijnen ter wereld!
Beaune geeft zijn naam aan de streek. In het noorden ligt de majestueuze heuvel van Corton, grand
cru voor zowel rood als wit, met wijngaarden in drie
gemeenten: Ladoix, Aloxe-Corton en Pernand-Vergelesses. De gemeenten Chorey, Savigny, Beaune,
Pommard en Volnay produceren alleen rood en
kennen geen grands crus. De grote kanjers van witte
wijnen, die kracht, mineraliteit en elegantie op
fantastische wijze bundelen, komen uit Meursault,
Puligny-Montrachet en Chassagne-Montrachet.
Deze laatste twee delen de beroemdste wijgaard
voor witte wijn ter wereld, Le Montrachet. We
vinden er ook de grands crus Chevalier- en BâtardMontrachet. Van dit magische stukje land komen
wijnen die hun gelijke niet kennen. Tevens vinden
we hier de AOC’s Monthélie, Auxey-Duresses,
St. Romain, Saint-Aubin, Santenay en Maranges.
2018 Chorey-lès-Beaune
Domaine Tollot-Beaut
Op dronk: tussen nu en 2026 (R)
Nu per fles: €30,25 €32,50
Bij doos van 6: €29,25 per fles

In het kleine herkomstgebied van ChoreyLès-Beaune is het hier gevestigde
Domaine Tollot-Beaut een grote naam;
al vele jaren geroemd vanwege de hoge
kwaliteit die zij voortbrengen. Een
heerlijk pittige wijn, met gepeperd,
donker fruit, smeuïg en rijp in de mond,
eindigend met frisse zuren.
2016 Volnay
Maison Camille Giroud
Op dronk: tussen nu en 2027 (R)
Nu per fles: €48,75 €52,50
Bij doos van 6: €47,25 per fles

Giroud koopt zijn druiven en is dus niet
gebonden aan specifieke wijngaarden,
maar op deze mooie plek kopen ze al
jaren. Afkomstig van de climats Les
Lurets en Cros Martin, met ligging
op het zuiden. Rijpe fruittonen van
bosaardbeitjes en frambozen, ook iets van
cacao en licht aardse aroma’s.
2018 Puligny-Montrachet
Domaine Bachelet-Monnot
Op dronk: tussen nu en 2027 (W)
Nu per fles: €55,00 €59,70
Bij doos van 6: €53,50 per fles

In 2007 was dit domein onze grote
ontdekking, via een tip van Jean-Pierre
Charlot uit Volnay. De toen piepjonge
broers namen het domein van hun opa
over en veroverden de markt. We waren
net op tijd. Hun puligny is een topper:
rijpe tonen van wit fruit, iets nootachtig,
mineraal en zuiver.
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Côte Chalonnaise

ny. Regelmatig staat ook de wijngaardnaam vermeld, de zogenaamde lieu-dit (ook wel climat).
Een climat kan geklasseerd zijn als village, premier
cru of grand cru. Ongeveer 12% van de wijngaarden is geklasseerd als premiers cru. De wijnen afkomstig van dergelijke wijngaarden bezitten een
grotere complexiteit, meer lengte en een eigen

Hier staan de boeren met beide benen op de
grond. Net als in de rest van de Bourgogne een
kleigrond, maar rijk aan kalk. De reputatie van het
gebied was lange tijd niet groot, maar de laatste
jaren verandert dit langzaam. Dit komt deels doordat
bourgogneliefhebbers op zoek gaan naar goede,
maar betaalbaardere wijnen dan in de Côte d’Or,
maar ook doordat er in de verschillende appellations ambitieuze boeren een voortrekkersrol nemen,
zoals onze Stéphane Aladame en Stéphane Briday.
Bovendien zien we steeds meer boeren uit de Côte
d’Or die hier wijngaarden of druiven kopen, om
hun productie wat te vergroten. . De dorpen Givry
en Mercurey brengen hier de beste rode wijnen
voort, terwijl Rully en Montagny vooral gereputeerd
zijn om hun wit. Alle wijnen worden hier doorgaans
jong gedronken, al hebben de beste exemplaren
enig bewaarpotentieel. Ook Bouzeron verdient nog
een vermelding, een jonge appellation waar alleen
aligoté wordt verbouwd.

De bodemsamenstelling
verschilt niet alleen per
regio, maar vaak zelfs van
perceel tot perceel
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Hospice de Beaune
Dit is de beroemdste
liefdadigheid wijnveiling ter wereld.
Voor het eerst
georganiseerd in
1859 om geld in te
zamelen voor het
Hôpital de Beaune.
De veiling vindt
sindsdien ieder jaar
plaats op de derde
donderdag van
november, tijdens
welke de vijftig
wijnen ‘en primeur’,
afkomstig van de
wijngaarden van
het Hospice per vat
worden geveild. De
koper van het vat
wijst een handelshuis
aan om de wijn
verder voor hem
op te voeden en te
bottelen. De prijzen
die op de veiling
worden geboden,
vormen een graadmeter voor het
succes van het Bourgognejaar.

naren. Tel daarbij op dat iedere eigenaar of wijnmaker weer zijn eigen wijnmaakfilosoie, ambitie
en talent heeft. Regelmatig gaat er overigens in de
opvolging van de domeinen iets mis. Broers en
zussen lukt het dan niet – mede door een afwijkende filosofie wat betreft het wijnmaken – om de
boel gezamenlijk voort te zetten. Land en kelder
worden gesplitst, waardoor nieuwe (kleinere)
domeinen ontstaan. En dan zijn er ook nog de
handelshuizen. Deze kopen wijn, most of druiven

Zelfs in de Bourgogne is
terroir niet allesbepalend,
minstens zo belangrijk is de
hand van de wijnmaker
van de landeigenaren en drukken in de opvoeding
hun eigen stempel op de wijn. De grote handelshuizen hebben vaak een breed gamma aan wijnen,
afkomstig uit alle windrichtingen van de bourgogne. Ook zelfstandige domeinen starten regelmatig
een activiteit als handelshuis, om extra wijn te kunnen maken. De domeinnamen en die van het handelshuis zijn vaak gerelateerd aan de familienaam.
Al die namen die met elkaar verbonden zijn, maar
tegelijkertijd niets met elkaar te maken hebben,
maken het opnieuw extra ingewikkeld. Zo kent de
Bourgogne meer dan vierduizend producenten,
250 handelshuizen en 23 coöperaties.
De herkomstgebieden
Ruim 60% van de totale productie is wit, 30% is
rood, 8% is mousserend en dan wordt er nog een
klein beetje rosé gemaakt. Iets meer dan de helft
van de geproduceerde wijnen valt onder een regionale appellation, waaronder bourgogne rouge
en blanc, maar ook bourgogne passetoutgrain,
bourgogne aligoté, bourgogne hautes-côtes de
beaune etc. Een kwaliteitsniveau hoger vinden
we de villagewijn, die van wijngaarden komt in
en rondom de dorpen die de naam aan de wijn
geven, zoals Meursault, Aloxe-Corton of Montag-

karakter. De crème de la crème van de bourgognewijnen zijn de grands crus, slechts 2% van
de wijngaarden, 33 in totaal; zeven voor alleen
wit, twee voor zowel rood als wit en 24 voor
enkel rood. Voor de grands crus geldt, nog meer
dan voor de premiers crus, dat ze onderscheidend
in kwaliteit dienen te zijn, met een grote gelaagdheid en met een lange afdronk. Toch is een cru
geen 100% garantie voor een hoge kwaliteit. Enerzijds hangt dat af van de regio – zo is in Montagny
maar liefst 60% van het wijngaardoppervlak geklasseerd als premier cru – maar anderzijds ook van de
wijnmaker. En niet geheel onbelangrijk is ook de
kwaliteit van het oogstjaar. De beste wijngaarden
liggen bijna altijd op de heuvels (coteaux) met
een ligging op het oosten en zuidoosten. Hoog
op de heuvels is de bodem vaak ondiep door erosie en zit de moederrots dicht aan de oppervlakte.
Ook zijn deze plekken gevoeliger voor wind. Hier
vinden we over het algemeen village-wijnen of
premiers cru’s. Hetzelfde geldt voor de wijngaarden onder aan de heuvels. Hier is de bodem vaak
te diep en te weinig drainerend. Ook dit is meer
de plek voor villagewijnen, met hier en daar een
premier cru. De grands crus liggen dus vooral halverwege de heuvels, waar de bodem en hellingshoek het interessantst zijn. Alle grands crus liggen

2018 Montagny 1er Cru Les
Vignes Derrière, Domaine
Stéphane Aladame
Op dronk: tussen nu en 2026 (W)
Nu per fles: €26,90 €28,90
Bij doos van 6: €25,90 per fles

Twee dorpen die
tezamen verantwoordelijk zijn voor
het meest bekende
herkomstgebied van
de Mâconnais. De
gulle stijl wijn die hier
vandaan komt, is
geliefd over de hele
wereld.

De kalkrijke kleibodem geeft complexe
wijnen, die zowel rijk als elegant zijn.
Topwijnmaker Stéphane Aladame voedde
de wijn deels op cementen eieren op en
deels op houten vaten. Heerlijk rijp,
zoetig fruit, een goede mineraliteit en
mooi in balans.
2018 Rully blanc ‘Clos de Remenot’ (Monopole), Domaine
Michel Briday
Op dronk: tussen nu en 2025 (W)
Nu per fles: €28,90 €31,10
Bij doos van 6: €27,90 per fles

Stéphane Briday is een ambitieuze
wijnmaker die deze bescheiden appellation mede op de kaart heeft gezet. De
prachtige clos is eigendom van Nederlander Derk Lemstra, maar Stéphane
maakt de wijn. Het warme perceel heeft
een kalkrijke bodem en geeft een wijn met
zowel rijkdom als frisheid.
2019 Mercurey ‘Clos la Marche’
(Monopole), Domaine Mia
(David Duband)
Op dronk: tussen nu en 2028 (R)
Nu per fles: €27,90 €29,95
Bij doos van 6: €26,90 per fles

Sinds 2014 vinifieert topwijnmaker
David Duband hier de wijnen. Voorheen
werden die verkocht via een handelshuis,
maar sinds dit jaar heeft David ook de
commercie ter hand genomen. Een uitgelezen kans voor ons en u! Schitterend
donker fruit, kruidig en fris, met fijne
tanninen en lengte.
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Mâconnais

te nemen. En alhoewel er meerdere wegen zijn
die naar Rome leiden, zijn al deze keuzes van invloed op het eindresultaat.

Als er de laatste twintig jaar ergens in de Bourgogne
een omslag heeft plaatsgevonden dan is het in de
Mâconnais. Ooit het gebied waar de rest van de
Bourgogne zijn neus voor ophaalde en wat bekendstond om zijn massaproductie, is het nu de plek die
ruimte biedt aan jong talent. Een nieuwe generatie
die het anders wil doen en zelfs een voortrekkersrol
heeft als het gaat om duurzaam werken, biodynamica en allerlei innovaties. Een van de eersten die liet
zien dat ook de Mâconnais een terroir bezit waar
topwijnen gemaakt kunnen worden, was Jean-Marie Guffens. En al blijft Domaine Guffens-Heynen
onaantastbaar de beste, er zijn inmiddels de nodige
andere bijgekomen die op een zeer hoog niveau
werken, zoals de broers Bret op hun Domaine la
Soufrandière. Top-herkomstgebied Pouilly-Fuissé
heeft sinds het oogstjaar 2020 zijn premiers crus en
weldra zullen er meer volgens, zoals in Pouilly-Vinzelles en Saint-Véran.
2018 Saint-Véran ‘Tradition’
Deux Roches
Op dronk: tussen nu en 2025 (W)
Nu per fles: €15,50 €16,80
Bij doos van 6: €14,95 per fles

Naast de goedkope en vaak slechte bulkwijnen aan de ene kant en de topwijnen
aan de andere kant, gebeurt er in Mâcon
gelukkig nog meer. Zoals bij de geweldige
producent Deux Roches die hier heerlijke
en betaalbare wijnen maakt. Rijp geel en
wit fruit, mooie structuur, levendig en
een mooie rondeur.
2019 Viré-Clessé
Maison Verget
Op dronk: tussen nu en 2026 (W)
Nu per fles: €19,50 €21,00
Bij doos van 6: €18,90 per fles

Een aanbod van bourgogne is niet compleet zonder een wijn van Guffens. Zijn
‘eenvoudige’ Viré Clessé is inmiddels
mateloos populair. Van de stenige kleigrond komt een wijn, op eiken opgevoed,
vol sappig steenfruit en citrusvruchten,
briochebrood en verse boter, alles prachtig
in balans.
2018 Pouilly-Fuissé ‘Terres de
Vergisson’, Bret Brothers
Op dronk: tussen nu en 2028 (W)
Nu per fles: €31,95 €34,90
Bij doos van 6: €30,95 per fles

Een vrij nieuwe wijn van de broers. Een
assemblage van twee wijngaarden in
Vergisson, één met heel veel kalk en de
ander meer zandsteen, met stokken van
35 tot zestig jaar oud. De wijn heeft een
prachtige minerale expressie. Levendig,
met rijp geel fruit, iets van citrus en vers
briochebrood.
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Bret Brothers
Bij de broers Bret
begint ieder bezoek
in de wijngaard. Vol
trots wijzen ze op de
verder toegenomen
biodiversiteit, nieuwe
bloemen en de
hoeveelheid wilde
bijen. Vervolgens
dalen we de keldertrap af en wordt een
grote serie vaten
geproefd en het
laatst gebottelde
jaar van fles. Tijdens
ieder bezoek is er
weer wat nieuws
te ontdekken; een
nieuwe wijn, een
aangepaste vinificatie of een lesje
over biodynamie.

overigens in de Côte d’Or en in Chablis. In de andere subregio’s vinden we ‘slechts’ premiers crus.
Het weer in de Bourgogne
Een van de kenmerken van de grootste wijngebieden in de wereld is dat de wijnstokken die er staan
aangeplant hard moeten werken om druiven tot
optimale rijpheid te laten komen. De druiven profiteren hierdoor van een langere hangtijd en de
opbouw van de suikers, de afbouw van de zuren
en de rijping van de fenolen in de schilletjes en

De beste wijnen worden
gemaakt op plekken waar
de wijnstokken hard
moeten werken om hun
druiven rijp te krijgen
pitjes bereiken tegelijkertijd hun optimale niveau.
Dat samen zorgt voor een natuurlijke balans. Vaak
zijn dit ook omgevingen waar het weer net wat
grilliger is en van invloed kan zijn op het eindresultaat, waardoor je duidelijk waarneembare verschillen tussen oogstjaren krijgt. Als dit voor één
gebied waar is, dan is het de Bourgogne. En als
hier één druif van profiteert, is het wel de pinot
noir. De regio ligt precies op een grens waar verschillende weersystemen elkaar ontmoeten. Dit
leidt tot regelmatig wisselende windrichtingen,
voldoende neerslag en periodes waarin warmte
en kou, zon en bewolking elkaar afwisselen.
Onvoorziene hagelbuien en voorjaarsvorst en
ziektes als meeldauw en valse meeldauw komen
hier met regelmaat voor, met alle gevolgen van
dien. Wijnboeren moeten hier altijd extra alert
zijn op de staat en ontwikkeling van de wijngaard.
Maar in algemenere zin kent de streek jaarlijks
precies voldoende neerslag om droogtestress te
voorkomen en is er voldoende zon en warmte om
de druiven voldoende te laten rijpen. Wel is het
aan iedere boer voor zich om op de veranderende
weersomstandigheden te reageren en beslissingen

Want als die bodem goed is...
Naast het voor chardonnay en pinot noir gunstige
klimaat, is er een andere belangrijke troef, namelijk de bodem. De basis wordt in de gehele streek
gevormd door een kalkrijke kleibodem en onderliggende rotsformaties uit de Juraperiode, toen dit
deel van Frankrijk een ondiepe zee was. De
samenstelling van de bodems verschilt per subregio – en zelfs van perceel tot perceel. De bovenlaag van kalkrijke klei is dan weer licht en met veel
kalk, dan weer zwaarder en met meer klei. De
moederrots die eronder ligt kan meer of minder
drainerend zijn, wat de kwaliteit van de bodem
mede bepaalt. De bodem is onderdeel van de terroir, waarbij ook hellingshoek, expositie, hoogte,
microklimaat en bescherming ten opzichte van
wind en zon meespelen. Dankzij de ligging van
de wijngaarden op de coteaux is de terroir zéér
divers. Kleine valleitjes, de zogenaamde combes,
doorbreken de Côte en laten er vaak een wind
doorheen waaien, wat het weer op microniveau
beïnvloedt. En dan zit er ook nog eens tweehonderd kilometer tussen Auxerre en Mâcon.
Wijnstijlen
Het moge duidelijk zijn dat al deze verschillen in
terroir invloed hebben op de smaak van de wijn.
Zeker de elegante en gevoelige pinot-noir-druif
heeft hier een grote antenne voor. Maar naast de
terroir, en natuurlijk de kundigheid van de wijnmaker en zijn team, is ook de wijnmaakstijl die hij
of zij aanhangt van doorslaggevend belang. Op dit
gebied zijn er belangrijke keuzes te maken, die
leiden tot wijnen met meer kracht en intensiteit
of juist meer elegantie en frisheid. De tendens
van de laatste jaren is dat er bij de witte wijnen
vroeger wordt geoogst. Zo krijgt het minerale
karakter in de wijn meer nadruk. Sommige producenten slaan hier iets in door, waardoor vroeger
oogsten leidt tot onrijpheid. In dezelfde behoefte
om frissere en elegantere wijnen te maken, wordt
er ook minder gebâtonneerd (het doorroeren van
de bezonken vaste deeltjes – hoe meer je dit doet,
hoe ‘vetter’ de wijn) en vaker gewerkt met eiken
vaten van zeshonderd liter (demi-muid) in plaats
van het traditionele 228-liter vat (pièce). Bij de
rode wijnen zien we een tendens om te vergisten

Karel’s baard
Karel de Grote,
ofwel Charlemagne,
was een groot
liefhebber van de
pinot noirdruif en
stimuleerde om
deze in het gebied
bij Beaune aan te
planten. Zo ook
op de heuvel van
Corton, zijn favoriete
wijngebied. Maar
met witte baard en
gulzige dronk, zo
wil de overlevering,
zat zijn behaarde
gelaat regelmatig
onder de rode
vegen van de wijn.
Dit tot afgrijzen van
zijn vrouw. Om haar
goed gezind te zijn
liet hij een deel van
Corton beplanten
met chardonnay. Zo
kon de keizer gulzig
doordrinken, zonder
haar te ontstemmen.

Idiote bedragen
De duurste wijn die ooit op een veiling werd verkocht,
is een rode bourgogne. Twee jaar geleden ging bij
Sotheby’s in New York een Romanée-Conti 1945 van
Domaine de la Romanée-Conti voor 558.000 dollar
onder de hamer. Leken idiote prijzen tot voor kort
voorbehouden aan de grote bordeauxs, inmiddels
verplaatst de gekte zich richting de Bourgogne. (De
fles Petrus die door de ruimte reisde laten we dan
even buiten beschouwing – geschatte opbrengst bij
Christie’s 1.000.000 dollar)

met hele trossen (grappe entière), in plaats van
de druiven te ontstelen. Door te werken met hele
trossen, vergisten de steeltjes mee. Het is dan ook
belangrijk dat deze goed rijp zijn, anders geven ze
onrijpe tonen af aan de wijn. Het voordeel van het
mee laten vergisten van de steeltjes is dat het de
wijnen extra structuur en tanninen geeft, wat de
wijn extra frisheid en energie geeft. Verder geldt
ook voor de rode wijnen dat er minder nieuw
hout wordt gebruikt. Frisheid en elegantie is dus
voor zowel wit als rood de huidige mode, die ook
aansluit bij de ontwikkelingen in de gastronomie.
De markt
Zoals eerder in dit artikel al beschreven, neemt
de vraag naar bourgognes de laatste jaren verder
toe. Er heerst dan ook schaarste, wat ervoor heeft
gezorgd dat de prijzen de laatste jaren flink zijn
gestegen. Ook voor de eenvoudigere wijnen. Een
echt goede, maar betaalbare bourgogne is dan ook
steeds lastiger te vinden. Daar staat tegenover dat
als je bereid bent te betalen, de Bourgogne magnifieke wijnen te bieden heeft. Waarom de vraag de
laatste jaren zo sterk is toegenomen, heeft meerdere oorzaken. Ten eerste is de gemiddelde kwaliteit in het gebied flink gestegen. Er zijn steeds

Schaarste zorgt ervoor dat
de prijzen van de wijnen
hoog liggen. De markt
bepaalt en betaalt
meer producenten die zich aan de bovenkant
mengen met de historische tophuizen. Maar ook
in de streken die voorheen als minder werden
gezien, maken ze tegenwoordig topwijnen. Neem
de Mâconnais waar een man als Jean-Marie Guffens
met de zeer hoge kwaliteit van zijn wijnen producenten uit de Côte d’Or keer op keer het nakijken
geeft. En was de vraag naar witte bourgognes altijd
al behoorlijk groot, ook de vraag naar pinot noir is
flink toegenomen. Hier is deels het Sidewayseffect van toepassing, een Amerikaanse cultfilm
waarin twee vrienden Napa Valley bezoeken en in
hun gesprekken korte metten maken met de merlotdruif en de pinot noir bestempelen als de holy
grail. Een kleine film met veel impact in de Verenigde Staten, maar ook daarbuiten. Ten slotte is er
nog een ander Amerikaans effect, dat van wijnjournalist Robert Parker en diens Wine Advocate.
Parker was persoonlijk nooit een groot fan van
rode bourgognes, althans, de wijnen kregen nooit
hoge puntenwaarderingen. Tegenwoordig is hier
William Kelley recensent en deze jonge Engelsman
is een groot liefhebber en kenner van zowel champagne als bourgogne. Door zijn uitgebreide
artikelen, lovende kritieken en dito scores, zijn de
bourgognes een object van speculatie geworden.
Werd er in het verleden vooral belegd in de
wijnen uit Bordeaux, momen-teel is de Bourgogne
in dit specifieke stukje van de wijnwereld sterk in
opkomst. Voor de liefhebbers natuurlijk jammer,
want veel van de topwijnen zijn inmiddels, net als
de topwijnen uit Bordeaux, zeer kostbaar.
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nuscollege in Grootebroek, en start aan de vooropleiding horeca en bakkerij. “Met alle vakken
had ik moeite, behalve met koken, daar had ik een
voorsprong. M’n moeder regelde een baantje in
de afwas voor me bij een restaurant. Na drie dagen
stond ik daar al desserts te maken.” De volgende

Met alle vakken op
school had ik moeite,
behalve met koken, daar
had ik een voorsprong

AAN TAFEL MET NATUURTALENT

Geoffrey van Melick

Hij hield niet van school maar wel van koken. Daarin wilde hij als kind al de beste
zijn. Met dit doel voor ogen begon Geoffrey aan een groot avontuur. Via Arzak, The
Fat Duck en Het Nonnetje naar zijn eigen restaurant, Oxalis in West Friesland.

W

esterhoof, een dorpje boven
Hoorn gelegen aan het IJsselmeer,
is een plek waar je voorheen niet
zomaar naar toe reed. Maar dankzij de komst van Restaurant Oxalis van chef-kok
Geoffrey van Melick is het de omweg meer dan
waard. Natuurlijk zijn we gekomen om te proeven
van zijn signature dish, in combinatie met drie wijnen, maar eerst gaan we met de pas 33 jaar oude
chef en restauranteigenaar in gesprek.
Geluksklavertje
Oxalis is een gewas, ook wel het geluksklavertje.
Een symbolische naam: op deze plek komt voor
kooktalent Geoffrey alles nu bij elkaar. Bovendien
past het plantje goed bij hem, want hij werkt veel
met producten uit de natuur. Als kind had hij al
zijn eigen stukje moestuin – de frisse pittigheid
van een radijsje dat je vers uit de grond trekt is
hem altijd bijgebleven. Geoffrey: “Groenten,
kruiden en bloemen uit je eigen tuin: zo supervers en beter van smaak. Dat maakt echt een groot
verschil. Die pure emotie probeer ik ook bij mijn
gasten los te krijgen.” Overal waar hij werkte nam
hij zijn groentetuintje mee, zelfs naar The Fat
Duck in Engeland. De weg naar dat beroemde
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Chef
Geoffrey van Melick
Restaurant
Oxalis
Leermeester
Jonny Lake (Fat Duck)
Lekkerste wijn
Garnacha blanca uit
Priorat
Mooiste wijn + spijs
combinatie
Anjou duif op karkas
gebraden met zijn
levertje, hartje, gekonfijt boutje en geglaceerde rode biet en
duivenjus met bessen.
In combinatie met
Vago Rojo van Altocedro, Mendoza
Voor welk gerecht kun
je Geoffrey ‘s nachts
wakker maken?
Gekarameliseerde
eendenlever met
brioche wentelteefjes

driesterrenrestaurant was verre van geplaveid,
maar wel onderdeel van een groter plan.
Roeren in de soep
Geoffrey: “Op de lagere school keek ik net als
iedereen – zo dacht ik – op tv naar Cas Spijkers en
Rudolph van Veen. Mijn moeder was geen geweldige kok, maar af en toe kookte ze een soepje of
bakte ze een taart. Op die momenten klom ik op
een krukje om naast haar te staan. Het moet in
groep zeven zijn geweest dat ik met een houten
lepel in de soep stond te roeren en een vriendje
zei dat ik dat niet moest doen omdat de soep dan
naar hout zou gaan smaken. Voor mij was dat een
moment van bewustwording van wat er van invloed is op wat we proeven.
Alle hoeken van de keuken
Al tijdens de lagere school valt het ook andere
mensen op dat hij graag met koken bezig is. Als
sinterklaassurprise krijgt hij bijvoorbeeld een pan
met een cadeautje erin. Na de lagere school wil
hij graag naar de havo net als zijn broer, maar dat
pakt niet goed uit. Hij vindt het maar niks: stilzitten op een stoel en saaie dingen leren. Na twee
jaar maakt hij daarom de overstap naar het Marti-

stap is het Horizon College, waar het echte koken
begint en Geoffrey kennismaakt met het wedstrijdkoken. Hij wil nu eenmaal graag de beste zijn. “Zo
ben ik mee gaan doen aan het Nederlands Jeugdkampioenschap koken. In het eerste jaar laten ze je
alle hoeken van de keuken zien, dus het jaar erop
wil je jezelf verbeteren. In totaal heb ik zeven
keer mee gedaan en pas de laatste keer won ik, op
23-jarige leeftijd.”
Na het Horizon College richt hij zijn pijlen op
de dan net geopende Cas Spijkers Academie. Die
opleiding zat in Boxmeer en ik woonde in Grootebroek. Dat was een flink stuk rijden, maar ik wilde
het toch proberen. Na meerdere selectieronden
werd ik aangenomen. Alles was er nieuw, met een
prachtige keuken en nergens werd op bezuinigd.”
Het was heel intensief, want in die tijd werkte hij
ook bij ‘t Nonnetje in Harderwijk. Daar haalde hij
met het team eerst een Espoir bij Michelin, een
aanmoediging, en vervolgens de eerste ster. Het
zijn lange dagen, met daarbovenop nog de reistijd
van drie uur.
‘Ik wilde daar staan!’
De opleiding brengt hem veel. De mensen die er
rondlopen zijn gemotiveerd en Geoffrey komt in
contact met allerlei topchefs die er masterclasses
geven. Ook de buitenwereld heeft door dat het
een kweekvijver van culinair toptalent is. Wynand
Vogel (oud-hoofdinspecteur Lekker) en chef-kok
Onno Kokmeijer van Le Ciel Bleu (Hotel Okura)
komen er selecteren voor de nationale teams. “In
eerste instantie werd ik niet geselecteerd, maar na
een belletje met Onno Kokmeijer mocht ik toch
naar Hotel Okura komen. Vanaf dat moment heb
ik met het Nederlands jeugdteam veel internationale wedstrijden mogen koken, zes jaar lang. We
werden zelfs wereldkampioen. Behalve leuk, was
het heel leerzaam. Je leert allemaal technieken
door te kijken en praten met koks uit andere landen en culturen. Bovendien creëer je een groot
netwerk. Toen ik bij de Fat Duck ging werken,
kwam ik veel bekenden tegen. Tussen het jeugdteam en het seniorenteam was ook veel contact en
uitwisseling van kennis en technieken. Echt heel
waardevol”.
Relaxte chef
Naast de wedstrijden en de opleiding loopt Geoffrey onder andere stages bij Arzak in San Sebastián
en Richard Ekkebus in Hong Kong. In België werkt
hij bij La Source in Lanaken (nu Restaurant Ralf
Berendsen) om zich de echte klassieke keuken

Rode mul, coquille, sinaasappel en vers
geschaafde venkel
2020 Mar de Viñas Albariño – Rías Baixas
Adegas Gran Vinum
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €10,60 €11,50
Bij doos van 6: €10,25 per fles

In combinatie met het gerecht is deze wijn bijna perfect. Het
geheel is prachtig in balans. De wijn benadrukt vooral de frisse
kant van het gerecht. De ideale keuze wanneer hij in combinatie
wordt geschonken op een warme dag, op het terras.
2020 Pecorino – Colline Pescaresi
Azienda Agricola Torre Raone
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €11,10 €11,95
Bij doos van 6: €10,80 per fles

Een originele en aantrekkelijke wijn, die opeens uit balans
raakt wanneer hij gecombineerd wordt bij het gerecht. Er komen
onaantrekkelijke bitters in de wijn naar boven; dit is geen
match. Zou het wel perfect doen bij in olijfolie gebakken groene
asperges met een salade van raketsla, tomaat, vers geschaafde
pecorinokaas en een dressing van in zeezout gekonfijte citroen.
2019 Chignin-Bergeron ‘Le Grand Blanc’
Vin de Savoie, Domaine Genoux
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €17,50 €18,95
Bij doos van 6: €16,95 per fles

Hier ervaren we allemaal een woh!-effect. De wijn trekt het
gerecht breed en zowel de smaken in het gerecht als in de wijn
worden omhooggetrokken, zonder dat het geheel uit balans
raakt. Prachtig!
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ken in. Een maand lang kreeg ik van alles over me
heen , maar daarna begon ik het echt te leren. We
moesten een speelkaart van een paar millimeter
dikte maken. Een hartenvrouw, met een printje op
de voor- en achterkant, inclusief een biscuit van
olijfolie en een jam van framboos ertussen. Onmogelijk moeilijk, maar ik werd de grote kaartenspecialist. Als ik op een gegeven moment door vakantie en het overlijden van mijn oma twee weken

SOMMELIER

Goed gezelschap

Van groententuin
naar Michelinster, dat
is de ambitie

eigen te maken. In Nederland kookt hij bij ‘t Nonnetje in Harderwijk, toen met één ster, en vervolgens bij Apicius in Bakkum, dat toen twee sterren
had. Van chef-kok Thorvald de Winter leert hij veel
over wat er voor prachtige producten er in de natuur groeien. De volgende stap moet een driesterrenzaak zijn. Hoewel hij in contact is met Oud
Sluis en De Librije, kiest hij uiteindelijk voor The
Fat Duck. De sfeer spreekt hem daar erg aan: een
stuk vriendschappelijker en ontspannener dan in
de Nederlandse keukens van dat moment. Jonny
Lake, executive chef in de sterrenzaak wordt zo
een voorbeeld voor Geoffrey. Hij is super relaxed,
maar ondertussen wordt er keihard gewerkt.
Geoffrey: “Je stond er om 06.30 uur op en lag
niet voor 01.30 uur in je bed. En dat vijf dagen
in de week, terwijl er dan vaak nog een zesde dag
was waarin ze demonstraties deden. De meesten
werken er dan ook maar één jaar.” Geoffrey blijft
er twee. De lange dagen zijn zwaar, maar de sfeer
is goed. “Er werd niet gerend en alles gebeurt
volgens vaststaande processen. Steeds in hetzelfde
ritme en iedereen is verantwoordelijk voor één
enkel gerecht. Nogal saai, maar je wordt heel
goed in wat je doet, waardoor de kwaliteit stijgt.
En als je heel gedreven bent en goed oplet wat je
buurman doet, dan kan je opeens twee gerechten maken en word je belangrijker voor de chef.”
Het ligt aan de chef
Na vier maanden komt er een plek vrij in de white
chocolate room, een van de patisserie-afdelingen.
Geoffrey heeft geen patisserie-ervaring, maar ziet
het als een kans om allrounder te worden: “Er zijn
maar weinig chefs die veel van patisserie weten,
en ook echt de kwaliteit kunnen beoordelen en
controleren. Bij de Fat Duck was ik echter aan het
juiste adres. Het eerste wat ik leerde was: als iets
fout gaat, ligt dat nooit aan het recept of aan het
product, maar aan de chef. Zo moest ik daar m’n
eigen chocolade tableren, een heel technisch
proces. Dat vereiste research en ik dook de boe34 Okhuysen Vinée Vineuse

T

afwezig ben, slinkt de voorraad kaarten van 1200
naar dertig. Het was niemand gelukt om in de tussentijd nieuwe kaarten te produceren.” The Fat
Duck is een waardevolle ervaring. Tot dat moment
heeft Geoffrey alleen in klassieke keukens gewerkt
en gekookt zoals het in het kookboek staat. Bij
The Fat Duck leert hij outside the box te denken
en buiten de lijntjes te kleuren.
Geoffrey’s signature
dish: Rode mul en
coquille
“Een gerecht dat vrij
makkelijk is te maken
in de kleine keuken.
De kracht van het
gerecht is de versheid: verse mul, verse
coquille, sinaasappel
en vers geschaafde
venkel. Deze smaken
zijn aromatisch en
explosief. Meer heb
je eigenlijk niet nodig.
Een echte smaakbom en perfect voor
Oxalis!”
Het volledige recept
vind je op onze website.

Kisten tot aan het plafond
Na twee jaar van onophoudelijk buffelen keert
Geoffrey als souschef terug bij ’t Nonnetje. Met
het team behaalt hij daar de tweede Michelinster.
Geoffrey en zijn vrouw werken er in die tijd allebei en wonen op vijf minuten van de zaak, in het
centrum van Harderwijk. Als zij in verwachting
raakt, komt de drang om terug te gaan naar WestFriesland, richting familie en vrienden. Het lukt
Geoffrey niet meteen om een baan bij een goed
restaurant in de buurt te vinden, dus begint hij als
freelancer. Zo werkt hij onder andere bij Merlet
en Imko Binnerts. Hij doet ook wat catering vanuit
huis. Maar als hij een klus heeft voor 380 man,
voor een grote bank, staan de kisten thuis tot aan
het plafond. “En dat met ons eerste kindje… Toen
zeiden we tegen onszelf: misschien maar eens een
plekje zoeken om al die rommel uit huis te hebben.” Twee jaar later vinden ze eindelijk de juiste
plek, het huidige restaurant Oxalis.
De nodige kritiek
“Het was eigenlijk de bedoeling om er een eenvoudig restaurant van te maken. Maar na opening
kreeg ik de nodige kritiek over me heen. De mensen waren teleurgesteld. Ze hadden veel hogere
verwachtingen van me. Toen ben ik toch beetje
bij beetje mijn concept gaan aanpassen. Ik ging
betere producten gebruiken en breidde de kaart
uit met mooie gerechten. Inmiddels heb ik weer
zin om te laten zien wat ik kan, en een fantastisch
team om me heen dat dit niveau aankan. Mensen
komen nu speciaal voor ons naar Wervershoof.”
De smaken van Oxalis zijn nog steeds heel klassiek
maar worden verkregen vanuit innovatieve kooktechnieken. Dat resulteert in kleurrijke gerechten
vol groenten, kruiden en bloemen, met frisse en
soms iets pittige smaken en veel verschillende
structuren. Nadeel van dat laatste: veel handelingen. Dat krijgt hij er maar niet uit. Waarschijnlijk
toch de aard van het beestje.

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.

erwijl ik boodschappen doe op een verregende Albert Cuyp gaat de telefoon.
Een zeer droevig telefoontje op een
troosteloze dag: oma is overleden. Het
komt net zo hard binnen als de eerste zin uit
Camus’ Etranger, maar dan zonder onverschillige
ik-persoon. Mijn lieve oude oma, na vijftig jaar in
hetzelfde huis te hebben gewoond was een week
verzorgingstehuis alles wat haar geest nog aankon.
95 jaar oud, Wereldoorlog doorstaan, Koude
Oorlog getrotseerd en zelfs twee prikken AstraZeneca onder de leden. Zelden dronk ik wijnen
van die leeftijd die er nog zo fris bij stonden.
Stomgeslagen zwalk ik over de markt. Met de
bestelling bij de visboer word ik geconfronteerd
met reeds gemaakte dinerafspraken voor die
avond. Wat te doen? Vrienden afzeggen, en dan?
Zwelgen in zelfmedelijden? We kiezen ervoor de

den een beter troostmoment voor dit lichte jubelfruit. Rijpe bessen spatten uiteen, Alpenbloemen
geuren zich een weg naar buiten.
De wijn heeft zijn weerslag op mijn humeur, het
weer in mijn hoofd lijkt op te klaren. Doffe gedachten maken plaats voor geruststelling. Geen
vreselijk lijden, maar een kort daadkrachtig einde.
De lieve vrouw die zich ontworsteld had aan een
kleinburgerlijk leven op het Brabantse platteland
heeft een geweldige familie grootgebracht in het
statige Den Haag. Zielsgelukkig met liefhebbende

Vrienden en momenten
zijn belangrijker dan de
leeftijd, de prijs of het
etiket van de wijn
plannen te laten staan, zowel wij als onze vrienden
kijken er al weken naar uit. De brok in de keel
wordt weggespoeld met herfstige meunier champagne en een tamelijk rustieke bourgogne. Voor
de gelegenheid pak ik een zwaarmoedige cahors,
maar daar steken de vrienden een stokje voor. Het
mag wel wat lichter. Niet een donkere cahors,
maar opwekkende gamay wordt ontkurkt, uit de
koele Savoie nog wel, van Domaine Genoux. Zel-

2019 El Sheitan (gamay) – Vin de Savoie
Domaine Genoux
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €16,70 €17,95
Bij doos van 6: €16,20 per fles

Gamay is in de bourgogne, maar ook in de Savoie altijd een
buitenbeentje geweest met een slechte reputatie. De broers Genoux
zijn er echter gek op en bewijzen hoe goed deze druif het doet
op hoger gelegen wijngaarden die met veel aandacht bewerkt
worden. De druiven voor deze micro-cuvée worden met de hand
geoogst, daarna volgt er een natuurlijke vergisting met hele
trossen en een opvoeding van zes tot acht maanden op cuve. Puur
fruit en plezier en een geweldige wijn om iets gekoeld te drinken!

Een heel goed wijnjaar... 1926

man, kinderen en kleinkinderen. Misschien cliché
allemaal, maar door die vrolijke gamay en waardevolle vrienden kan ik me die avond aan dit lichtpuntje vastklampen. Met de frivole bergwijn in
het glas proosten we op de laatste van de vierde
Seurengeneratie.
Eigenlijk had deze tekst ergens anders over zullen gaan. Een column over een fantastische dinsdagavondborrel met goede vrienden en bizarre
flessen wijn, eentje zelfs ouder dan mijn oma. Ik
wilde zeggen dat zulke wijnen gedronken moeten
worden en niet op veilingen terecht moeten komen. Hoewel dat absoluut het geval is kan ik me
er even niet boos over maken. Ik denk aan mijn
oma en dat eenvoudige wijn voor haar net zoveel
waard was als dure, zolang het maar met ons was.
De Savoie van Genoux bewees precies dat. Het
moment en het gezelschap zijn vele malen belangrijker dan de leeftijd, de prijs of het etiket.
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müller thurgau, welschriesling, grüner veltliner,
riesling, grauburgunder, pinot blanc, frühroter
veltliner, neuburger, zierfandler, rotgipfler, sämling en roter veltliner kriskras door elkaar staan
voor haar specialiteit: Gemischter Satz. Daarnaast
heeft ze wijngaarden op de lössbodems in het wat
noordelijker gelegen Haugsdorf die uitstekend
geschikt zijn voor hoogwaardige grüner veltliner.

1. De DAC Weinviertel
is een prachtige
omgeving met
heuvels, bossen en
authentieke kleine
dorpjes.
2. Ingrids wijnkelder is
zeer efficiënt ingericht, met deels rvs
en deels houten
vaten.
3. Pas wanneer de
druiven perfecte
rijpheid hebben,
worden zij met de
hand en vaak in
verschillende plukrondes geoogst.

1

TOUR DE VIGNE WEINGUT INGRID GROISS

De Begeisterung
van een wijnmaakster

4. Wijngaard in Fahndorf voor Ingrids
grüner veltliner.
Haar vader woonde
aan de ene kant
van de wijngaard
en haar moeder
aan de andere
kant. Toen zij trouwden kwamen ook
de wijngaarden
samen.

Optimale rijpheid
Sinds oogstjaar 2019 is Ingrid biologisch gecertificeerd. “Ik zie het als de voornaamste taak van
een wijnmaker om de behoeften en de gezondheid van de wijnstokken nauwgezet te volgen.
Een luchtige bodem waarin het leven de vitale
voedingsstoffen voor de wijnstok beschikbaar kan

2

3

De filosofie van Ingrid Groiss: je maakt geen wijnen, maar begeleidt ze.

T

ijdens mijn bezoek aan het domein stel
ik mezelf de vraag of ik ook maar een
andere wijnmaker ken die zo oprecht
enthousiast is dat je er bent en er zó
trots op is om je alles te laten zien. Ingrid bruist
op haar wijngoed nog meer dan wanneer ze ons
in Haarlem bezoekt. Tevens trek ik voor mezelf de
conclusie dat deze enorme bevlogenheid ongefilterd in haar wijnen terecht komt. Want ook al
vertelt ze dat haar wijnen vooral in de wijngaard
worden gemaakt, in iedere fles proef je haar liefde
voor de streek, het domein en de wijnen.
Na haar studie bedrijfskunde te hebben afgrond
voelt Ingrid het verlangen om weer dichter bij
de natuur te staan. Na een studie oenologie keert
ze terug naar het familiedomein en neemt dit
in 2010 met veel succes over. De pers is direct
lyrisch; Falstaff, een van de toonaangevende
wijnbladen van Duitsland en Oostenrijk, geeft
haar maar liefst de maximale drie sterren. Ingrid
Groiss gaat een grote toekomst tegemoet, schrijft
het blad.
Weingut Ingrid Groiss ligt ongeveer vijftig kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Wenen
in het oosten van Oostenrijk. Dit is het hart van
de DAC (Districtus Austriae Controllatus) Weinviertel. Een gebied met rollende heuvels, bossen
en authentieke kleine dorpjes met barokke ker36 Okhuysen Vinée Vineuse

Hectares
18 ha
Druivensoorten
Grüner Veltliner: 50%
Gemischter Satz: 25%
Riesling:10%
Pinot Noir & Zweigelt:
15%
Leeftijd stokken
Gemiddeld 40 jaar
oud
Bodemsoort
Zeer divers; van löss,
kalk, kwartsiet, grind
en vuursteen tot
kwarts, zandsteen en
kiezel.
Landbouw
Biologisch
Klimaat
Continentaal

ken. Een extreem continentaal klimaat zorgt hier
voor warme zomers en strenge winters. De heuvels van Slowakije in het oosten en de invloed van
de warme Pannonische vlakte in Hongarije zorgen
ervoor dat hier de meest lichte en elegante witte
wijnen van Oostenrijk gemaakt kunnen worden.
Aangeplant door oma
Een bezoek aan haar Weingut in het dorp Breitenwaida begint in de wijngaarden. Dat het flink
regent, lijkt haar niet te deren; het verhaal begint
nu eenmaal daar en bovendien is de regen momenteel zeer welkom. Vlak bij het domein liggen
twee van haar belangrijkste wijngaarden: Sauberg
en Pankraz. Al glibberend op haar laarzen, vertelt
Ingrid vol vuur dat door de complexe bodem
met mergelkalk, kwartsiet, grind en vuursteen, de
wijnen een heel expressief karakter krijgen. In
het verderop gelegen Fahndorf liggen de wijngaarden ‘In der Schablau’, beplant met grüner
veltliner, en ‘Auf der Henne’, beplant met riesling.
Hier hebben de bodems witte kwarts, zandsteen
en kiezel. De oude stokken gaan hier zeer diep
de bodem in waardoor ze een groot natuurlijk
evenwicht hebben en geconcentreerde druiven
geven met veel smaakstoffen. Hier vinden we
ook de wijngaard die haar geliefde oma meer dan
vijftig jaar geleden aanplantte en waar chardonnay,

4

Weingut
Ingrid Groiss

Ingrid’s enorme bevlogenheid komt ongefilterd in
haar wijnen terecht
maken, zorgt voor de hoogste kwaliteit druiven,”
zo vertelt ze ons. Trouw aan deze visie besteedt ze
veel tijd en aandacht aan het werk in de wijngaard, wat de kwaliteit natuurlijk ten goede komt.
“Het oogsten doen we alleen met de hand en vaak
in verschillende plukrondes om alleen de trossen
met optimaal rijpe druiven te kunnen oogsten.”
Een tocht door de wijngaarden met Ingrid is een
feest, maar met m’n doorweekte schoenen aan
ben ik toch blij dat we nu de droge kelder in
gaan. De pure benadering op het land neemt
Ingrid ook mee de wijnkelder in. Bij binnenkomst
valt direct op hoe efficiënt deze is ingericht, met
kleine en grotere roestvrijstalen vaten en enkele
oudere houten vaten waar haar topcuvées deels in
worden opgevoed. “Voor mij is dit een slimme implementatie van moderne technologieën zonder
het natuurlijk rijpingsproces te verstoren,” vertelt
Ingrid. “Mijn filosofie is dat ik geen wijn ‘maak’.
Mijn taak is om de hoge kwaliteit van de druiven
te behouden en met zo min mogelijk interventie
het brede spectrum aan aroma’s en de typiciteit
van de druif en zijn omgeving in mijn wijnen tot
uiting te laten komen.”
Tekst: Job Joosse

2020 Grüner Veltliner
Op dronk: tussen nu en 2024 Nu per fles: €11,50 €12,40 Bij doos van 6: €11,20

Een natuurlijke, langzame vergisting op roestvrijstalen vaten wordt gevolgd door een rijping op de fijne gistsporen van vier maanden. Heel expressief, zuiver en kruidig. Tonen van witte peper, limoen en verse kruiden.
2020 Gemischter Satz Braitenpuechtorff
Op dronk: tussen nu en 2025 Nu per fles: €11,95 €12,95 Bij doos van 6: €11,60

Dit ‘gemengd zooitje’ ondergaat een natuurlijke koele vergisting en opvoeding op de fijne gistsporen op roestvrijstalen vaten. Een stuivende geur met exotische tonen van lychee, grapefruit en citroenmelisse. De smaak is
levendig en mooi droog met heerlijk citrusfruit, perzik en peer. De afdronk is gelaagd en vol spanning!
2020 Hasenhaide rosé
Op dronk: tussen nu en 2024 Nu per fles: €11,95 €12,95 Bij doos van 6: €11,60

Deze zomerse rosé is een assemblage van pinot noir en zweigelt. De druiven werden zacht geperst met slechts
acht uur schilweking voor een zalmroze kleur. Bosfruit, frambozen en wilde aardbeien. Sappig en speels met
frisse zuren waarbij de lange rijping op de fijne gistsporen een romig karakter geeft.
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JOOSSE ON THE JOB

VOOR U SAMENGESTELD

Wat is dat eigenlijk,
mineraliteit?

Vijf bijzondere
proefpakketten

E

nkele jaren geleden proefde ik bij Fabrice
Bailly (Pouilly-Fumé) twee cuvées naast
elkaar van verschillende wijngaarden.
Beide hadden voor mij duidelijke tonen
van vuursteen. Toch kwam alleen de eerste cuvée
van een bodem met vuursteen. Hoe kan een wijn
naar stenen of aarde ruiken, en ook smaken?
Mineraliteit in wijn – we hebben het er vaak
over. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in en hoe
ontstaat dit verschijnsel? Wellicht kan je mineraliteit het best omschrijven als de perceptie van de
bodem in de wijn. Het herkennen van kalksteen,
graniet of leisteen in een wijn wordt overigens
niet erkend door de wetenschap omdat stenen of
aarde niet oplossen en dus ook niet worden opgenomen door de wijnstok. Dit maakt mineraliteit
een interessant onderwerp van discussie.
Een wijn heeft gemiddeld 1,5 tot 4 gram mineralen per liter. De wijnstok neemt vocht op uit de
bodem, waarin ook minerale ionen zijn opgelost.
De meeste van deze minerale ionen hebben geen
geur en nauwelijks smaak. Het grootste deel van
de ionen komt voort uit rottend organisch materiaal (humus) en niet uit stenen. Het leven in de
bodem – zoals wormen, bacteriën en schimmels
– zorgt ervoor dat deze minerale ionen kunnen
worden opgenomen in het grondwater. Daarom is
het bewerken van de bodem belangrijk. Bodems
met meer zuurstof, water en voeding bevatten
meer leven. Het lijkt er dan ook op dat deze bodems wijnen geven met een hogere concentratie
aan minerale ionen.
Veel van de minerale tonen in de geur van
een wijn worden veroorzaakt door de vergisting
en opvoeding. De geur- en smaakstoffen zijn
verbonden aan de suikers in de most (onvergist

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

druivensap). De chemische samenstelling van de
most heeft invloed op de manier waarop gisten en
bacteriën de vergisting laten verlopen en geur- en
smaakstoffen vrijkomen. Het zijn vaak vluchtige
zwavelverbindingen in de geur die geassocieerd
worden met minerale tonen, zoals bijvoorbeeld
die van lucifers en vuursteen. Producenten in de
Bourgogne zijn vaak heel nadrukkelijk op zoek
naar deze ‘reductie’ om hun wijn extra complexiteit en spanning te geven. Voor de minerale tonen
in de smaak zijn veelal de zuren en de minerale
zouten verantwoordelijk. In mineraalwater kan je
dit effect ook proeven.
Uiteindelijk zijn de geuren en smaken in een
wijn het resultaat van een eindeloze hoeveelheid
factoren, zoals de bodemsamenstelling, drainage,

Mineraliteit is als de liefde;
het laat zich moeilijk meten
ligging en klimaat. Deze hebben allemaal een
grote invloed op welke druivensoort waar goed
groeit en hoe de wijn gaat smaken. Dit noemt men
in het Frans terroir, wat staat voor de manier waarop de omgeving invloed heeft op het karakter van
de wijn. De beste wijnmakers proberen de terroir
zo mooi mogelijk naar voren te laten komen door
de juiste keuzes te maken qua oogstmoment, vergisting en opvoeding. Op dit gebied valt er voor
de wijnmakers nog ontzettend veel te leren en te
ontdekken. Dit is precies wat wijn zo spannend,
leuk en ook lekker kan maken!
In de wijnen uit Job’s lespakket kunt u zelf duidelijke
minerale tonen ruiken en proeven.

Bijzondere wijnen tot €10,00
1x Verdicchio dei Castelli di Jesi solo (p.18)
1x Forgotten Vineyards Sauvignon Blanc (p.19)
1x Ô de Rosé – Languedoc (p.20)
1x Huerta del Rey rosado – Rueda (p.21)
1x Garnacha tinto – Campo de Borja (p.22)
1x Nero d’Avola – Sicilia (p.23)

€45,00
€49,60

Coups de Coeur
1x Picpoul de Pinet (p.2)
1x Forgotten Vineyards Shiraz (p.5)
1x Sancerre blanc (p.10)
1x Vago Rojo – Mendoza (p.12)
1x Gemischter Satz Braitenpuechtorff (p.37)
1x Pinot vom Sonnenberg (p.38)

€68,00
€75,55

Ingrid Groiss
€69,00
€76,60

2x Grüner Veltliner (p.37)
2x Gemischter Satz Braitenpuechtorff (p.37)
2x Hasenhaide rosé (p.37)

Aan tafel met
€76,00

Job’s lespakket
Mineraliteit
2 flessen van elke wijn
€83,50 €92,10

Alvarinho van granietbodem. De wijn kreeg een lange rijping (op cuve) op de fijne gistsporen om het minerale
karakter te benadrukken. Een expressieve wijn met wilde kruiden, citrusfruit, lengte en complexiteit.
2020 Palomino Old Vines ‘1974’ – Piekenierskloof, Kruger Family Wines
Op dronk: tussen nu en 2025. Nu per fles: €16,25 €17,50 Bij doos van 6: €15,75 per fles

De palominodruiven komen van een hooggelegen wijngaard en krijgen een opvoeding op cementen eieren en
eikenhouten vaten. Een pure wijn die delicaat en intens tegelijk is, gebalanceerd met complexiteit en lengte.
2018 Pinot vom Sonnenberg, Weingut Birgit Braunstein
Op dronk: tussen nu en 2024. Nu per fles €12,50 €13,60 Bij doos van 6: €12,25 per fles

De pure benadering van Birgit komt tot uiting in deze elegante pinot noir van een kalkrijke bodem. Een
opvoeding op oude houten vaten van twaalf maanden. Elegant en expressief met frambozen, zwarte peper en
vuursteen. De smaak is sappig, fris en heeft een fijne gelaagdheid met een zilte toets in de afdronk.
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€84,80

2019 Alvarinho Granit – Vinho Verde, Quinta de Soalheiro
Op dronk: tussen nu en 2024. Nu per fles: €13,95 €14,95 Bij doos van 6: €13,50 per fles

2x Chignin-Bergeron ‘Le Grand Blanc’ – Vin de Savoie (p.33)
2x Mar de Viñas Albariño – Rías Baixas (p.33)
2x Pecorino – Colline Pescaresi (p.34)

Bourgogne
1x Chablis, d’Elise (p. 26)
1x Côtes de Nuits-Villages – Duband (p. 27)
1x Chorey-lès-Beaune – Tollot Beaut (p. 28)
1x Mercurey ‘Clos la Marche’ (p. 29)
1x Rully blanc ‘Clos de Remenot’ (p. 29)
1x Saint-Véran ‘Tradition’ – Deux Roches (p. 30)

€144,50
€158,80
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AFDRONK

De laatste
kerkganger
Helaas, Altenkirch sluit
zijn deuren. Na bijna
twee eeuwen houdt het
bejubelde Weingut op te
bestaan. Dit is de laatste
kans voor alle liefhebbers.

D

e eigenaren hebben de wijnmakerij verkocht en wijnmaker Jasper
Bruysten gaat elders in de Rheingau aan de slag. De cuvée die
Jasper zeven jaar geleden ontwikkelde, een
verrassende assemblage van sauvignon blanc,
weissburgunder, scheurebe, silvaner en riesling, was meteen een schot in de roos. Een
swingende, lichtvoetige wijn die hij doopte
tot Cuvée Boogie. Als eerbetoon aan Weingut
Altenkirch én aan Jasper, bewaarden we de
laatste plek in deze Vinée Vineuse voor de
ultieme zomerwijn van deze voortreffelijke
wijnmaker.
Boogie is een uitbundige, frisse en zuivere
wijn; kenmerkend voor deze bijzondere terroir
van Altenkirch met zijn steile hellingen, de
invloed van de Rijn en de bodems van leisteen
met kwartssporen. De wijn heeft heerlijke
aroma’s van zomers citrusfruit, kruisbes en
een klein beetje lychee. De smaak is mineraal
fris met sappig wit fruit en mooi in balans.
Een bijzondere wijn, en binnenkort niet meer
te verkrijgen. Dus pak deze laatste kans!

2020 Cuvée Boogie – Rheingau
Weingut Altenkirch
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €9,95 €10,70
Bij doos van 6: €9,60 per fles

