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et kan bijna niet anders dan dat ik niet de 
enige ben waarbij de agenda deze maan-
den helemaal vol staat. Nu COVID even 
lijkt uitgeraasd, schijnen we alles in een 

paar maanden in te moeten halen; feestjes, etentjes, 
reisjes, verjaardagen, het kan niet op. Daar komen 
alle zakelijke afspraken bij, inclusief de uitnodigin-
gen voor evenementen en in mijn geval ook heel 
veel proeverijen. Nog nooit was mijn agenda zo 
overvol als in de eerste maanden van dit jaar, en tot 
aan de zomervakantie lijkt deze lijn zich voort te 
zetten. Na twee jaar van nauwelijks activiteiten is
dat wel even wennen, maar laten we vooral niet 
klagen. Zeker niet over het feit dat er weer gereisd 
mag worden, want dat heb ik toch echt het meest 
gemist van alles; om weer door de wijnstreken 
te struinen en al die prachtige producenten te 
bezoeken. Hun verhalen vormen altijd weer de 
grote inspiratiebron voor (onder andere) dit blad. 
En die inspiratie was echt een beetje opgedroogd, 
dus zijn we dolblij dat we weer mogen. De eerste 
reis was naar de Rhône en werd gevolgd door de 
Bourgogne en een bezoek aan Domaine Genoux. 
De komende weken staan dan nog Bordeaux, 
Prowein in Düsseldorf en een reis naar de Langue-
doc op het programma. De Oostenrijkse wijnen 
kunnen dit jaar ook nog op een bezoek rekenen 
en hetzelfde geldt voor enkele regio’s in Duitsland 
en Spanje. En eigenlijk wacht de Loire ook op een 
bezoek. Je kunt er maar druk mee zijn.

In de voorbereiding van al deze bezoeken 
worden de gebruikelijke hotelletjes en restaurant-
jes geboekt. Plekjes die we in de loop der jaren 
hebben ontdekt en waar we graag terugkeren. Wat 

dat betreft zijn we gewoontedieren. Ik realiseerde 
me dit na het zeer geanimeerde gesprek dat ik voor 
deze Vinée Vineuse met Ward Zeeuw (p. 30) had, 
van het geweldige Rotterdamse Café Verward; een 
plek waar je keuze hebt uit ruim 450 wijnen, maar 
waar geen wijnkaart bestaat. Ward wil je namelijk 
meenemen op ontdekkingsreis en voorkomen dat 
de wijnkaart je leidt naar dat vertrouwde plekje 
dat je al kende. Leo Blokhuis (p. 12) zou hier een 
ideale gast zijn. Wellicht dat hij er het tripje naar 
Rotterdam voor over heeft, want Leo doet niets 
liever dan zijn dorst naar nieuwe ontdekkingen te 
laten lessen door een expert die begrijpt wat hij 
lekker vindt. Voor hem de ideale manier om zijn 
wijnkennis te vergroten en zijn honger naar nieu-
we smaken te stillen. Dat de romantiek in het glas 
wordt gevoed door al die mooie verhalen, begrijpt 
mijn oude school- en hockeyvriend Beau van Erven 
Dorens als geen ander. In zijn gastcolumn deelt hij 
een prachtige herinnering op dit gebied met ons 
(p. 33). 

Ward, Leo, Beau, stuk voor stuk zijn het bevlo-
gen mensen, die kunnen genieten van de wijn in 
hun leven. Toch merken we dat de discussie over 
alcohol steeds fanatieker wordt gevoerd. Het aantal 
geheelonthouders neemt toe, maar daarnaast zijn 
er ook steeds meer mensen die hun vaste alcohol-

vrije dagen hebben en dan extra genieten van de 
dagen dat ze wél drinken. Niet in volume, maar in 
kwaliteit. Een derde groep is actief op zoek naar 
wijnen met een lager alcoholgehalte. Iets wat lastig 
samen gaat met de opwarming van de aarde, die 
juist meer rijpheid van de druiven veroorzaakt en 
daardoor ook meer alcohol. Of ligt dit allemaal 
genuanceerder? Op p. 22 tot en met p. 27 zoom 
ik hier eens dieper op in en ga ook op zoek naar 
de beste alcoholvrije wijnen die er vandaag de dag 
in de markt te vinden zijn. Voorwaar geen sine-
cure. Voor hen die het zelf eens willen ervaren, 
hebben we voor de gelegenheid een alcoholvrij 
proefpakket. Maar eerlijk gezegd hoop ik vooral 
dat deze nieuwe Vinée Vineuse u, net als de gasten 
bij Verward, inspireert om weer eens wat nieuws 
te proberen. De prachtige wijnwereld biedt ons te 
veel moois om niet zo nu en dan eens lekker te 
variëren.                                                 –Xavier Kat

Gewoontedieren

Grillo is dé witte inheemse druif van 
Sicilië en komt – als druif – het eiland 
niet af. Waarom zou hij ook? De zon 
schijnt er volop en zijn dikke schil 
beschermt voldoende tegen de hoge 
temperaturen. Lange tijd dacht men dat 
deze rare druif het best presteerde in de 
bekende, versterkte marsalawijn. Maar 
niets is minder waar. 

In het westen van Sicilië laat de fami-
lie Di Maria de grillodruif schitteren. 
De wijngaarden bieden een fantastisch 
uitzicht op de zee en de zoutvelden, en 
profiteren optimaal van de verkoelende 
zeebries. De opbouw van aroma’s is 
dan ook in perfecte harmonie met het 
behoud van zuren. En dat is precies 
de reden dat hun grillo zo geliefd is. 
Heerlijke aroma’s van tropisch fruit, 
mediterrane citrus en iets van bloesem. 
In de smaak lekker veel sap, een mooie 
droogheid en een knisperende frisheid. 
Een volmaakt aperitief op een zonnige 
lentedag! 

2021 Grillo – Sicilia, Molino a Vento
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €7,00 €7,90

De trots van een oude  
Siciliaanse familie 

NIET te missen
Voorproeven

Bij doos 
van zes 
€7,00
per fles

H Rhône reis
De eerste reis die ik 
dit jaar maakte,
ging naar de 
Rhône. Samen 
met collega’s Yves 
en Larry bezocht 
ik onder andere 
Ambre Delorme 
van Domaine de 
la Mordorée. Zie 
ook p. 9.

De komende weken staan 
alleen al Bordeaux, Bour-
gogne, de Languedoc en een 
bezoek aan Prowein op het 
programma
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Van inheemse druif tot 
wereldwijd succes.



et historische landgoed Can Feixes, dat 
uit de veertiende eeuw dateert, is gele-
gen op de hellingen van de bergen in het 
noorden van de Alto Penedès. Omringd 

door bossen profiteren de hooggelegen wijngaar-
den van een kalkrijke bodem en een relatief koel
klimaat. Sinds de twintigste eeuw wordt het do-
mein geleid door de familie Huguet. De broers 
hebben maar één doel: het maken van wijnen van 
topkwaliteit. Daar dragen zij ieder op hun eigen 
manier aan bij. Zo beheert Joan de schitterende 
wijngaarden op een biologische wijze, terwijl 
Josep Maria verantwoordelijk is voor het wijnma-
ken en het opvoeden van de wijnen. 

Op de wijngaarden van Can Feixes staan oude 
inheemse wijnstokken met onder andere macabeo, 
parellada en malvasia aangeplant. Gedurende de 
oogst van 2021 was er een meer dan gemiddelde 
regenval met tegelijkertijd vrij hoge temperaturen, 
waardoor de broers Huguet heel alert moesten 
zijn om de wijngaard in goede conditie te houden. 
Maar ook dit jaar maakt deze familie hun grootse 
reputatie meer dan waar. Ze slaagden er weer in 
om het typische fruitige en bloemige karakter van 

deze druiven tot uitdrukking te brengen in hun 
Blanc Selecció. Dit oogstjaar biedt dan ook frisse 
aroma’s en mineralen, waarbij de wijn zelf de 
authenticiteit en biodiversiteit van het landschap 
op een sublieme wijze weerspiegelt. Heerlijk bij 
de typisch Spaanse bereiding van wilde groene 
asperges: gebakken met wat knoflook en pimentón, 
waarbij aan het eind nog een geklutst eitje in de 
hete pan wordt meegebakken. Krijgt u al trek? 

Catalaanse klasse
Finca Can Feixes

H Puur natuur
Bij Can Feixes 
composteren ze 
de wijngaarden 
met mest van de 
schapen.
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Op de eeuwenoude finca van de familie Huguet worden al generaties lang de 
meest schitterende wijnen gemaakt. Gebroeders Joan, Josep Maria en Xavier 
gaan dan ook voor de hoogst haalbare kwaliteit.

2021 Blanc Selecció – Penedès
Finca Can Feixes
De Blanc Selecció is een bont gezelschap van de druiven 
parellada, macabeu, chardonnay, xarel-lo en de lokale 
druif malvasia de Sitges. De hoge ligging van de wijn-
gaarden biedt precies de nodige verkoeling. De druiven 
ontwikkelen hierdoor een mooie frisheid. In de neus wit 
fruit en florale tonen. De smaak is geconcentreerd met 
een fijne textuur en frisse hints van appel en abrikoos. 
Een heerlijke, elegante wijn boordevol spanning en met 
veel lengte in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €11,25 €12,20  
Bij doos van 6: €10,95 per fles

37ste jaargang nummer 2
Voorjaar 2022, Winkelwaarde €3,75 
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Wijnig nieuws

Eind april is het zover: in vier dagen tijd proeven we honderden wijnen van 
oogstjaar 2021 bij de chateaus van het vat. We zijn heel erg benieuwd wat 
dit jaar ons te bieden heeft. Wilt u op de hoogte gehouden worden over de 
voorverkoop Bordeaux? Geef ons dit door of pas uw voorkeuren gemakkelijk 
aan in uw account op de website.

In het weekend van 20 en 21 mei is het weer tijd voor onze grootste proeverij van het jaar: Proeven tussen de 
Stellingen! Twee dagen zetten wij de deuren open om de lekkerste nieuwe wijnen te proeven, zodat u precies weet 
welke wijnen u voor de komende zomer wilt bestellen. De vele aanwezige wijnmakers vertellen u bovendien alles 
over de wijnen. Als u ter plekke uw bestelling doet, heeft u wellicht wel recht op een greep in de tombola, waar-
mee u kans maakt op die zeer exclusieve en kostbare fles Petrus! Aanmelden kan via de website okhuysen.nl/ptds

Sophia van Wechem is wijnadviseur op 
de afdeling Sales & Service. Grote kans 
dus dat je haar ooit een keer aan de tele-
foon hebt gehad of eens gezien hebt op 
onze locatie op de Küppersweg. Sophia’s 
achtergrond is koffie, maar met haar lief-
de voor wijn was de stap naar Okhuysen 
snel gemaakt. Ze is erg leergierig en pakt 
elke cursus en opleiding aan om haar 
wijnkennis te verbreden. Op de vraag 
naar haar favoriete Okhuysenwijn, haalt 
ze herinneringen op: ‘’Met het asperge-
seizoen in aantocht moet ik meteen den-
ken aan deze heerlijke groente. Vroeger 
had mijn vader een eigen groentetuin 
en verbouwde hij zelf asperges. Met het 
steken mocht ik hem dan helpen en ik 

kan je zeggen: zo lekker als 
toen heb ik witte asperges 
nooit meer gegeten. Ik 
eet ze vandaag de dag nog 
steeds heel graag, heerlijk 
met mijn vriendinnen in de 
tuin. Het liefst drink ik er 
dan de pinot blanc van Bir-
git Braunstein bij. Al haar 
wijnen zijn fantastisch, maar 
deze in combinatie met 
asperges is echt to-die-for.”
2020 Pinot Blanc
Birgit Braunstein 
€12,95 per fles €13,95

María Luz Marín besloot twintig jaar 
geleden – tegen alle adviezen in – om 
terroirwijnen in de koele gebieden 
nabij de oceaan te gaan maken. Een 
tikje gewaagd, want in die tijd zochten 
wijnmakers toch echt de warmte op 

Geheel onverwacht overleed in maart 
dit jaar op 77-jarige leeftijd de iconische 
wijnmaker Alain Graillot. In 1985 
begon hij zijn domein in Crozes-
Hermitage, “L’Hermitage pour les pau-
vres”. Domaine Alain Graillot werd in 
korte tijd een groot succes. De kwaliteit 
en puurheid van zijn wijnen werden 
door grote groepen liefhebbers ge-
waardeerd en bejubeld. Naast een zeer 
kundig wijnmaker was Alain een van 
de meest vriendelijke en charismatische 
mensen die we in de wijnwereld zijn 
tegengekomen. Wij wensen zijn vrouw 
en zijn zonen Antoine en Maxime, heel 
veel sterkte met het vreselijke verlies.

De favoriet 
van Sophia

In memoriam
Alain Graillot

We mogen weer: Proeven tussen de Stellingen!

Pionieren loont: 20 jaar  
Casa Marín

Bordeaux en primeur
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Monica Pol
Wanneer je de lentezon op 
je huid voelt stralen, weet je 
dat het tijd is voor rosé! Een 
lichte dame uit de Zuid-
Franse Provence is natuurlijk 
altijd goed. Maar wat is er 
nou leuker dan nieuwe sma-
ken ontdekken? Zo maakte ik 
laatst kennis met de Oosten-
rijkse Hasenhaide rosé van 
Weingut Ingrid Groiss. Ze 
smaakt als de lente in je 
glas, fruitig met bloemige 
tonen en een fijne dosis 
mineraliteit. Met een blend 
van zweigelt en pinot noir 
onderscheidt ze zich van de 
meeste rosés. Wat mij betreft 
een goed gezelschap tijdens 
de zonnige dagen die komen 
gaan!

Jan-Kees Berkhemer 
Ter gelegenheid van mijn 
verjaardag organiseerde ik
recent een diner voor mijn
beste vrienden. Het menu 
was Italiaans, met als hoofd-
gerecht cotoletta alla Mila-
nese. Niet te moeilijk, maar 
wel heel lekker. Ik heb hier-
bij een bijzonder fijne rode 
wijn geschonken, eentje die 
goed paste bij het gerecht: 
een Morellino di Scansano
van Cantina LaSelva. Het 
etiket vind ik al mooi, de 
smaak is wellicht nog beter. 
Erg zacht en fris in de 
afdronk, met tonen van rode 
bessen. Een elegante wijn. 
Het was een mooie avond 
en ik heb gelukkig nog wat 
flessen overgehouden.

Tim Romaniuk
Deze wijn doet me denken 
aan mijn kampeervakantie 
nabij Arcachon in Zuid-
west-Frankrijk. Daar zijn de 
betere wijnen ook te verkrij-
gen in de grote supermark-
ten. Lekker op een zonnige 
dag. De witte Bordeaux 
2018 Lune d’Argent is een 
frisse, eerlijke wijn die een 
mooie lengte heeft. De toe-
passing van sémillon (70%) 
en sauvignon (30%) maakt 
dat de wijn goed in balans is. 
Lekker bij een milde curry 
of een mooie witvis met een 
mosterdroomsaus. Laat de 
zomer maar komen!

Ook een plek in deze rubriek? 
Laat het ons weten via vineus@
okhuysen.nl en deel uw favoriete 
Okhuysen wijn.

Philip Jan Peper
Als groot liefhebber van 
de Catalaanse priorat- en 
montsantwijnen was ik op 
zoek naar een wijn voor 
(bijna) dagelijks gebruik. Al 
neuzend in het assortiment 
van Okhuysen viel mijn oog 
op de Negre Selecció van 
Finca Can Feixes, ook uit 
Catalonië. De tempranillo 
heeft vele gezichten en is 
vaak breed inzetbaar. En ik 
was ook erg benieuwd wat 
de blend met 30% merlot 
zou doen. Ik werd niet 
teleurgesteld! Deze wijn 
heeft een mooie volle neus 
van donker fruit en speceri-
jen. Een frisse, sappige en 
zachte smaak, met ook weer 
donker fruit, cassis, fram-
boos, tijm, een beetje vanille 
en lekkere, wat romige 
taninnen. 

Op de tafel

Wijnig nieuws

2021 Hasenhaide rosé
Weingut Ingrid Groiss
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €12,30 €13,25
Doos van 6: €11,95 per fles 

2020 Morellino di Scansano
Cantina LaSelva
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €11,40 €12,25
Doos van 6: €11,00 per fles

2018 Lune d’Argent 
Clos des Lunes
Op dronk: tussen nu en 2026 
Nu per fles: €17,25 €18,50 
Doos van 6: €16,60 per fles 

2019 Negre Selecció – 
Penedès, Finca Can Feixes
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €11,95 €12,80
Doos van 6: €11,50 per fles
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Welke fles zetten onze klanten het liefst op tafel?

97 pt.
Decanter

van het binnenland. Maar 
dat was toen. Twintig jaar 
later blijkt haar project 
een voorbeeld voor vele 
anderen in Chili. Inmiddels 
heeft zoon Felipe haar taken 
overgenomen. Zijn vrouw 
Jamie is ook werkzaam op 
het domein en wij spraken 
haar over de ontwikkelingen 
van de afgelopen decennia. 
Je leest het interview op 
pagina 36.



Witte Bordeaux
Voor u weggelegd

0-5 jaar

2-10 jaar

5-20 jaar

Bewaartip: Hang een label met de gegevens van de wijn om de nek 
van de fles, met eventueel ook de datum dat u hem wil drinken. Zo 
kan de wijn onaangeraakt blijven liggen. 
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e twee voornaamste druiven voor witte 
bordeaux zijn sauvignon blanc en sémil-
lon. Sauvignon blanc is aromatisch, fris 
en levendig. Het is een zeer herkenbare 

druif, verantwoordelijk voor vermaarde wijnen in 
bijvoorbeeld de Loire of Nieuw-Zeeland. Sémil-
lon, wat minder bekend, is rijk van smaak en vol 
van structuur, met relatief lage zuren en aroma’s 
die aan honing en sinaasappelschil doen denken. 
In de meeste gevallen maakt sauvignon het grootste 
deel uit van de blend. Sémillon is echter dermate 
vol en rijk dat een kleiner aandeel van deze druif 
al grote indruk maakt. Naast deze druiven bestaat 
de witte aanplant in Bordeaux uit kleine delen 
muscadelle en sauvignon gris. Deze komen vooral 
voor in subregio Entre-Deux-Mers, het gebied dat 
tussen de rivieren Garonne en Dordogne ligt. De 
wijnen die hier vandaan komen zijn meestal jong 
op dronk en hebben spanning en fruitexpressie. 
Een leuke bijkomstigheid is dat ze vaak goed be-
taalbaar zijn.

Voor de meest legendarische witte wijnen moet-
en we naar de westelijke oever van de Garonne 
(de ‘linkeroever’ voor ingewijden), iets ten zuiden 

van de stad Bordeaux. Dit gebied omvat Graves, 
Pessac-Léognan, Barsac en Sauternes. Hier werd 
al wereldberoemde wijn gemaakt toen de Médoc 
(met o.a. Pauillac en Margaux) nog een moeras 
was. De bodem bestaat hier voor een groot deel uit 
gravel, wat zorgt voor een goede regenwaterafvoer. 
Ook kan deze bodem goed warmte vasthouden, 
waardoor de druiven gelijkmatig rijpen.

Bewaren
Voor het bewaarpotentieel van een wijn zijn 
zuren en tannine van belang. Van nature hebben 
witte wijnen geen of weinig tannine, maar door 
houtrijping kunnen ze die wel verkrijgen. De wijn 
moet wel voldoende geconcentreerd zijn om deze 
‘opvoeding’ aan te kunnen, anders komt de smaak 
van het hout te duidelijk ‘boven op’ de wijn te 
liggen. Witte bordeaux van de linkeroever beschikt 
dikwijls over zo veel concentratie en rijpheid dat 
een houtopvoeding echt iets toevoegt. Het draagt 
dan bij aan de complexiteit, het bewaarpotentieel 
en het unieke karakter van deze wijnen. 

2016 Pessac-Léognan blanc
Domaine de Chevalier
Eén van de meest legendarische wijnen uit de regio. Het 
sap is zó geconcentreerd dat geduld beloond zal worden: 
het duurt nog wel een aantal jaar voor deze wijn zich 
in al zijn veelzijdige glorie zal laten zien. Aroma’s van 
kruisbes, grapefruit, kamille en zwarte thee. Dankzij het 
koele microklimaat in de wijngaard heeft de wijn veel 
frisheid. 70% sauvignon blanc, 30% sémillon.
Op dronk: tussen nu en 2036
Nu per fles: €139,50 €155,50
Bij doos van zes: €132,50 per fles

2019 C de Sec – Bordeaux blanc
Château Closiot
Jean-Marie Guffens, de tegendraadse chardonnay-kun-
stenaar, maakt zijn witte bordeaux uiteraard geheel op 
eigen wijze. In 2019 is de C de Sec gemaakt van 100% 
sémillon, die hij vergist en rijpt op eikenhout. Aroma’s 
van citrus, toast, honing en bloesem. In de mond is hij 
genereus en toch ook zinderend fris. Na enkele jaren 
zal het fruit wat naar de achtergrond schuiven, om een 
breder panorama aan smaken en geuren te geven.
Op dronk: tussen nu en 2029
Nu per fles: €21,80 €23,40
Bij doos van zes: €21,10 per fles

2020 Entre-Deux-Mers, Château de Fontenille
Fruitig, geurig en gastronomisch breed inzetbaar: deze 
duizendpoot van ‘tussen twee zeeën’ is het allemaal. 
Met een neus vol citrus, perzik, ananas en banaan ligt 
de nadruk duidelijk op het fruit. Dankzij opvoeding op 
rvs is de wijn strak van structuur. De afdronk is vrolijk 
en lang. Deze wijn kan gerust nog eventjes weggelegd 
worden, maar zijn jeugdigheid geeft hem zijn glans.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €10,20 €10,95 
Bij doos van zes: €9,90 per fles 

D

Misschien wel het best bewaarde geheim van Frankrijk. En dat is jammer, want 
witte bordeaux komt er in velen smaken. Fris en sappig in hun jeugd, kunnen 
sommige flessen ook uitstekend ouderen.

Veel witte bordeaux van 
de linkeroever beschikken 
over zoveel concentratie en 
rijpheid dat houtopvoeding 
echt iets toevoegt

oit was ik zielsgelukkig met een glas 
goedkope lambrusco. Ik geef toe het 
was lang voor ik me in wijn begon te 
verdiepen toen mijn beurs nog smal 

was en ik nog onwetend en bruut. 
Wijs geworden door de hoofdpijn dronk ik 

voorts alleen nog maar drie Bulgaren voor een 
tientje ervan overtuigd dat ik daarmee al aardig 
onderweg was om een echte kenner te worden.  
Totdat ik op een dag een mooie Bordeaux proefde 
en mijn leven voorgoed veranderde. 

Want dat is het akelige van wijn hoe meer je 
proeft hoe meer je ontdekt. En hoe meer je leert 
hoe meer je begrijpt dat er geen weg terug is. Wijn 
is een eindeloze reis, met ervaringen die steeds 
weer tot nieuwe inzichten leiden. Je kunt nu een-

maal niet beginnen met een fles Latour of La Tâche 
en je leven eindigen met een houtgerijpte Australi-
sche krachtpatser in je glas, dan heb je het niet 
begrepen. 

Vandaar mijn idee van een leeftijdsaanduiding 
voor wijnen met een verwijzing naar de inhoud. 
Net als bij de film, bedoeld om de argeloze drinker 
een beetje op weg te helpen en waar mogelijk te 
waarschuwen. Die zou er dan als volgt uitzien.

Categorie: goedkope bulk, adviesleeftijd 18/20 
pas op kan van alles bevatten.

Tavelwijn
In de wijn gedoopt

2021 Tavel rosé ‘La Reine de Bois’ - Domaine 
de la Mordorée
In Tavel, gelegen tussen Châteauneuf-du-Pape en Avi-
gnon, ligt het familiedomein Domaine de la Mordorée 
waar met passie voor het vak unieke en karaktervolle 
wijnen worden gemaakt. Zo biedt deze rosé complexe 
aroma’s van bloemen, wit fruit, frambozen en aardbei. 
De smaak is elegant en fris met een lang aanhoudende 
afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €25,50 €27,40
Bij doos van 6: €24,70 per fles

O
Aad Kuijper 
is ex-wijnboer 

(Mas des Dames)
reclameschrijver 

en romancier. Zijn 
tweede boek 

‘Genadebrood’ 
verschijnt deze 

zomer.
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Waar zullen we beginnen?

Categorie: ongedefinieerde huiswijnen, alle leef-
tijden als ze niks beters hebben.

Categorie: ongesulfiteerde natuurwijn, advies-
leeftijd 20/25 kan baardharen bevatten.

Is je smaak eenmaal volwassen dan kun je het 
verder zelf af. Dan schakel je automatisch over naar 
elegant wit uit de loire, diep rood uit de Langue-
doc of Italië en met je eerste salaris komen daar 

waarschijnlijk de Bordeaux bij, de Rhône en de 
Bandol. Dan nog even doorsparen en voor je het 
weet zit je aan de Bourgogne of de betere Montal-
cino om helemaal aan het eind van je reis terug te 
keren naar de Loire, maar dan voor rood, wat tegen 
die tijd net als jij wat ouder en wijzer is geworden. 
Komen we elkaar daar straks allemaal weer tegen.

Dus vanwaar deze omweg? Omdat ik hoop dat u 
op uw reis ooit de Tavel Rosé ontdekt van Do-
maine La Mordorée. Dat is namelijk geen dertien 
in een dozijn en hij lijkt daarmee in weinig op 
zijn bleke Provençaalse zusjes. Ik vind het een van 
de beste rosés die ik ken, samen met Pibarnon 
en Tempier. Het is het type bewaar-rosé waarvan 
iedere slok blijft boeien. En echte Tafelwijn. Maar 
dan met de “v’ van Verleidelijk van Volbloed en 
van Vantastisch. Serieus aanbevolen voor vijfen-
dertigplus of eenieder die gezegend is met een 
ervaren palet. La Mordorée wie doet er mee? 

Het akelige van goede wijn 
is dat je niet meer terug kunt



n het jaar van dit indrukwekkende 
jubileum viert het chateau ook het 
behalen van het hoogste niveau 
van het HVE-certificaat, 3. Dit 

keurmerk staat voor Haute Valeur 
Environnementale en is door het Franse 
ministerie van landbouw in het leven 
geroepen om duurzame landbouw te 
stimuleren. Tevens werken ze op het 
chateau sinds drie jaar op volledig 
biologische wijze. 

Laten we vierhonderd jaar terug-
gaan in de tijd. In het jaar 1620 (het 
jubileum werd twee jaar uitgesteld 
door corona) liet Bernard de Pennau-
tier onder Lodewijk XIII het chateau 
bouwen. Om indruk te maken moest 
het een groots en in het oog springend 
gebouw worden. Dat lukte, want kort 

Okhuysen klassiekers Château de Pennautier
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na de oplevering ontving hij Lodewijk 
XIII hoogstpersoonlijk op het chateau. 
Zo geschiedde het dat aan het hof van 
Versailles de wijnen van Château de 
Pennautier geschonken werden. Extra 
bijzonder is dat het chateau altijd in 
handen is gebleven van dezelfde fa-

milie. Vandaag de dag zijn dat Nicolas de 
Lorgeril en zijn vrouw Mirèn. De wijnen 
die zij maken zijn gelukkig tegenwoordig 
ook voor gewone stervelingen be-
schikbaar. Kwaliteit, duurzaamheid en 

I
Er werd dertig jaar 
gewerkt om verlaten 
percelen weer in oude 
glorie te herstellen

Château de Pennautier is het oudste bestaande wijnchateau van Frankrijk. 
Gebouwd onder Lodewijk XIII met een wijnmakerij die al eeuwen dienst doet, viert 
het dit jaar haar vierhonderdjarig bestaan. Aandacht voor twee majestueuze 
chardonnays.

De roemrijke historie van
een wijnchateau

Het chateau dat Bernard de Pennautier in 1620 liet bouwen is gelegen 
in de buurt van de prachtige, ommuurde middeleeuwse stad Carcassonne.

2019 Marquis de Pennautier Chardonnay
Château de Pennautier
De makers kozen ervoor om dit jaar het aandeel op hout opgevoede 
wijn te verlagen naar 20%, het overige deel werd vergist in roest-
vrijstalen tanks. Het hout dient als ondersteuning en domineert het 
fruit niet. Het citrus en exotisch fruit is mooi in balans, de smaak 
is vol met een goede structuur, sappig rijp geel fruit en subtiele 
houttonen. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €12,00 €12,95
Bij doos van 6: €11,70 per fles Max 12 fls. per bestelling

2021 Chardonnay – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Deze chardonnay is compleet vergist op roestvrijstalen tanks. Hier 
voeren het primaire fruit en frisheid dan ook de boventoon. Desal-
niettemin bezit deze wijn een prachtige rijkdom met tonen van grape-
fruit, ananas en citrus, met een hint van hazelnoten. Een heerlijk 
glas voor een uitstekende prijs. Lekker als aperitief of bij verschillende 
soorten visgerechten zoals gerookte zalm. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €7,40 €7,95
Bij doos van 6: €7,20 per fles

  Okhuysen Vinée Vineuse  11

In 1620 ontving 
Bernard de Pennautier 

Lodewijk XIII op zijn
chateau

Vierhonderd jaar 
wijnmakers: de 
familie De Lorgeril.

de liefde voor het prachtige landschap 
staan bij de familie centraal. Alle wijnen 
worden dan ook gemaakt met oog voor 
de karakteristieken van de terroir. De 
wijngaarden liggen in de uitlopers van 
het Centraal Massief en bieden een 
adembenemend uitzicht over de Pyre-
neeën en de Middellandse Zee, die 
met zijn verkoelende wind de wijnstok-
ken van dienst is. De bodems hier zijn 
rijk aan krijt en klei. In 1960 beplantte 
Alain de Lorgeril, de vader van Nicolas, 
alle wijngaarden opnieuw met wijnstok-
ken. Er is dertig jaar gewerkt om verla-
ten percelen van de Montagne Noir, 
vol garrigue en rotsachtig gesteente, 
weer in oude glorie te herstellen. Een 
mooi eerbetoon aan de rijke historie 
van Frankrijks oudste wijnmakerij!



k verdiep me graag in de herkomst van dingen 
– van muziek, maar ook bijvoorbeeld van wijn. 
Zo was ik met m’n Ajax-vriend weer eens in de 
Arena en dronken daar een stadionbiertje en 

aten wat bij de Spagetteria. We spraken af om dit 
binnenkort beter te doen en samen met onze vrou-
wen bij hem thuis te eten. “Kom je wel op de fiets, 
want er wacht een lekker fles wijn op jullie!” Die 
fles bleek een Priorat te zijn. Ik had er nog nooit 
van gehoord, maar hij was fantastisch. Dus vroeg ik 
er kort daarop naar bij de Grapedistrict bij mij om 
de hoek. Ze hadden op dat moment geen Priorat, 
maar de jongen die daar werkte had wel een 
documentaire over Priorat op zijn computer. Die 
moesten we echt zien, vond hij. Hij zette hem 
op een usb-stick voor me, en mijn vrouw Ricky 
en ik keken hem in de winter, tijdens de eerste 
lockdown. De docu gaat over René Barbier die 
in de jaren tachtig in het gebied aan de slag gaat 
en daar alles anders aanpakt dan de traditionele 
producenten. Hij creëert een nieuwe standaard 
en het gebied wordt beroemd. Het verhaal en de 
prachtige beelden inspireerden ons zo, dat we na 
het kijken besloten die zomer naar Priorat te reizen 
om de streek en de wijnen beter te leren kennen. 
In een paar dagen hebben we toen alles gezien 

wat er belangrijk was. We sliepen in een prachtig 
hotelletje, met kamers die zo’n beetje uitgehakt 
zijn in de leistenen bodem die je daar hebt. Het 
uitzicht was schitterend. Trossos del Priorat heet 
het. Door zo’n bezoek komen streek en wijn echt 
tot leven, en dat blijft je dan veel beter bij. Bij 
muziek vraag ik me af waar iets vandaan komt, 
en wat dat opleverde. Vaak is de combinatie van 
de tijd waarin iets gemaakt is en de plek waar dit 
gebeurde van belang. Ik zoek altijd naar context. 
Heeft de hiphop uit bijvoorbeeld Egypte, waar ik 
geen woord van versta, de Arabische lente op een 
gegeven moment van brandstof voorzien? Je voelt 
in ieder geval wel de urgentie van die muziek. Dat 
vind ik interessant om te bestuderen. Dat doe ik 
nu ook met Oekraïne. Dan ga ik kijken wat er daar 
allemaal op het gebied van muziek gebeurt. Juist 
door die context waardeer ik de muziek meer. Ik 
denk dat daar wel een parallel zit met de wijn. Als 
je je meer in een bepaalde streek verdiept en beter 
begrijpt waarom je proeft wat je proeft, dan vind je 
het automatisch lekkerder. 

Guilty pleasure
Ik loop al een tijd rond met een idee voor een 
tv-programma. Ik zou dan samen met een chef naar 

De kelder van

I
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Leo Blokhuis
Co-presentator van de Top 2000 à GoGo, radiomaker en wandelende 
muziekencyclopedie Leo Blokhuis heeft nog een andere passie: wijn. 
Leo praat er met hetzelfde aanstekelijke enthousiasme over als over muziek.

Leo’s playlist bij 
de rode Priorat
Mijn keuze is 
puur associatief. Ik 
vind Priorat een 
fijne wijn om ’s 
avonds wat later te 
drinken. Er hoeft 
niet persé eten bij. 
Een glas wijn en 
een muziekje, dat 
is voldoende. En 
dan associeer ik die 
krachtige maar ook 
subtiele wijn met 
welluidende muziek 
die warm klinkt als 
de zomerse hellingen 
van de Priorat.
1. Father John 
Misty – Goodbye 
Mr Blue
Dit nummer is wel-
luidend, nostalgisch, 
rond en smooth als 
de wijn.

Twee van Leo’s favorieten

2018 Bellmunt – Priorat tinto, Mas d’en Gil
Priorat brengt rijpe, rijke en gulle wijnen voort, die 
tegelijkertijd een opvallende frisheid en elegantie 
bezitten. De druiven, volledig biodynamisch verbouwd, 
komen van oude stokken garnatxa en carinyena en 
worden vergist op rvs-tanks, waarna de wijn tien maan-
den rijpt op houten vaten. Verfijnd met donker fruit, 
wilde kruiden en zoethout. 
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €16,95 €19,50
Bij doos van 6: €16,40 per fles 

2018 Amarone della Valpolicella
Palazzo Maffei
Een zwoele Amarone is voor liefhebbers een echte guilty 
pleasure, maar zoals Leo zegt: daar hoef je je niet voor te 
schamen. De corvina-, corvinone- en rondinella-druiven 
worden eerst vier maanden op matten ingedroogd voor de 
persing. Hierna volgt een rijping op eikenhouten vaten én 
op fles. Zwoele tonen van kers, braam, chocola en specerijen.
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €30,95 €33,50 
Bij doos van 6: €29,95 per fles 
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een land of een stad willen gaan, zoals bijvoor-
beeld New Orleans, om ons daar samen in de loka-
le keuken en de muziek te storten. Die liggen in
iedere cultuur allebei zo ontzettend aan de opper-
vlakte. En dan eindigen we de uitzendingen met 
een feest waarbij de muziek en het eten samen-
komen. Lokale wijn zou daar ook een rol in kun-
nen spelen. Alhoewel, dan moet het in het geval 
van New-Orleans Amerikaanse wijn zijn… En die 
valt voor mij vaak in de categorie die Ricky en ik 
Disneywijnen noemen. Wijn waar alles er een 
beetje te dik boven op ligt, alsof ze er eikenessence 
in hebben gedaan… Wijnen met weinig verfijning. 
Waar ik overigens zo nu en dan best wel van kan 
genieten. Misschien een guilty pleasure, maar wat 
zou dat? Zo zijn wij gek op de houtgelagerde char-
donnay van Enate, zeker een Disney-wijn. Maar 
wel een heerlijke wijn voor tijdens het ‘stoepdrin-
ken’, als Ricky en ik voor het huis in het avondzon-
netje zitten en de langskomende buren ook een 
glaasje meedrinken.

Weg met de smaakpolitie
Het wijndrinken begon bij mij overigens vrij moei-
zaam. Thuis dronk ik als tiener Liebfraumilch, 
advocaat en sherry. Dat laatste vond ik in die tijd 
wel vrij stoer. Toen ik in de muziekwereld kwam, 
begon ik met wijn – van bier hield ik niet. In 
eerste instantie dronk ik supermarktbocht. Toen 
we vaker naar Italië op vakantie gingen, ontdekte 
ik daar de mooie rode wijnen. En  ik leerde dat 
als je iets meer uitgeeft, je ook veel meer kwaliteit 

in je glas krijgt. Het verschil tussen een chianti en 
een brunello. Van de witte wijnen was ik nooit 
echt. Die vond ik al snel te zuur. Totdat ik van de 
schoonfamilie dus een keer zo’n fles Enate kreeg. 
Dat een witte wijn zo vol en uitbundig kon zijn! Ik 
heb toen een tijd gehad dat ik me volledig op de 
chardonnays ging storten en ook witte bourgogne 
ontdekte. Inmiddels ben ik daar wel overheen en 
kijk ik breder. Maar die guilty pleasure voor een 
dikke chardonnay bestaat nog steeds, al wil ik het 
eigenlijk niet zo noemen. In de muziek ben ik daar 

ook helemaal vanaf gestapt: je vindt iets mooi of 
je vindt iets niet mooi. Waarom zou je je daarvoor 
schamen? Dus: weg met de muziekpolitie en ook 
weg met de smaakpolitie!
 
Analoge synthesizers
We wonen in de Amsterdamse Baarsjes. Toen 
Ricky hier twintig jaar geleden een huis kocht, 
verklaarde iedereen haar voor gek! Maar als je 
inmiddels ziet wat hier allemaal is gebeurd… Ook 
op het gebied van eten. Overal zitten te gekke 
restaurantjes. Een van m’n favorieten is Restaurant 
Kien, van Joost en Bart. De een was manager bij 
grote restaurants en de ander zat in de wijn. Daar 
kloppen de combinaties altijd perfect en ontdek ik 
allemaal nieuwe dingen, zoals een houtgelagerde 
sancerre. Die wijn krijgt echt extra diepte van 
dat hout. Een andere favoriet is Somm van Sascha 
Holzkämper, daar is alles zo lekker. Ik hoef er alleen 
maar te zeggen: “Sascha ga je gang maar…” Ik doe 
niets liever dan me door een kenner te laten advi-
seren en op die wijze nieuwe wijnen te ontdekken. 
Op het gebied van wijn moet ik nog een hoop le-
ren, maar ik merk dat ik avontuurlijker word. Mijn 
grootste ontwikkeling vind ik dan ook m’n nieuws-
gierigheid. Een goede vriend van me, Gilles van der 
Loo, zit nu helemaal in de natuurwijnen. Die komt 
dan met enorme bocht aan zetten, die je op de een 
of andere manier toch blijft proeven en proberen 
om uit te vinden wat er nu zo goed aan is. Dat doet 
me dan denken aan Duitse experimentele muziek, 
zoals die in Berlijn werd gemaakt. Kraut-rock, van 
die piepknor muziek. Dat maakten ze echt om te 
choqueren via de muziek. Die Duitsers waren in 
die tijd helemaal niet bezig met amuseren, terwijl 
het in Amerika altijd over amusement gaat. Maar 
die Duitse experimentele muziek kwam dus tot 
stand met oude analoge synthesizers, waarbij je aan 
knopjes moest draaien voor het gewenste effect. 
Als je hetzelfde stuk nog een keer wilde luisteren, 
had je het op moeten nemen, want je kon het nooit 
nog een keer precies hetzelfde doen. Dat gevoel 
heb ik bij natuurwijn ook: een vat vol toeval…

Kortom, ik houd heel erg van muziek, maar 
eigenlijk is mijn opperste geluk om naar een restau-
rant te gaan met vrienden, met lekker eten en een 
paar goeie flessen op tafel. Met uiteraard muziek 
op de achtergrond.”

Weg met de muziekpolitie 
en ook weg met de 
smaakpolitie! 

2. Marina Rossell 
– Deslumbrada
Deze Catalaanse 
zangeres is al lang 
actief. Ik spreek 
geen Spaans, vind 
het gewoon een 
lekker en passend 
nummer. 
3. Pete Murray – 
Silver Cloud
Liedje uit 2008 
met als strekking 
“weet dat ik er voor 
je ben”. Sowieso 
mooi, maar dat 
troostrijke, ingeto-
gen gebracht, dat 
doet het goed hier. 
4. Miles Davis 
– Adagio van 
het Concierto 
d’Aranjuez
Een beetje jazz, 
als het niet te vrij 
wordt, is erg lekker 
in de avond. Dit 
Concierto wordt 
meestal op Spaanse 
gitaar gespeeld, 
maar deze versie 
van Miles is ook 
mooi. 
5 Néomi – If I 
Wasn’t Made For 
Love
Een prachtig liedje 
over de liefde door 
een piepjonge 
Nederlandse zan-
geres, die onlangs 
debuteerde met dit 
liedje. Heerlijk om 
de dag mee af te 
sluiten.



runello di Montalcino… alleen 
al het uitspreken van deze 
naam heeft iets magisch. Maar 
ook de natuurlijke omgeving 

van het brunello-herkomstgebied is 
sprookjesachtig mooi. Niet zo gek dus 
dat de Val d’Orcia, de streek waar een 
van de beste wijnen van Italië wordt 
gemaakt, sinds 2004 op de UNESCO-
werelderfgoedlijst prijkt. 

De geschiedenis van Castiglion del 
Bosco, een van de topproducenten 
van brunello, gaat terug tot 1100 na 
Christus. Het landgoed bevindt zich 
ten noordwesten van het beroemde 
Toscaanse heuveldorp Montalcino en 
wordt grotendeels in beslag genomen 

Castiglion del Bosco

Mythische wijn

2016 Brunello di Montalcino 
Campo del Drago, Castiglion del 
Bosco*
Campo del Drago is de hoogstgelegen
(cru) wijngaard met uitzicht op de Tyr-
reense zee. De hoogwaardige grond
bestaat uit klei en kiezels. Deze mythi-
sche wijn rijpt ruim twee jaar op zowel 
barriques als foeders en twee jaar op fles. 
Zeer complex en krachtig, met pruimen, 
zwart fruit, cacao, kreupelhout en lau-
rier. Prachtig in balans met een indruk-
wekkende concentratie en lengte! 
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 
2036
Nu per fles: €107,50 €129,00

Ook heel bijzonder: 
2016 Brunello di Montalcino 
Castiglion del Bosco**
Op dronk: tussen nu en 2032
Nu per fles: €47,50 €54,50
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door dichte bossen van (steen)eik en 
beuk, biologisch geteelde gewassen, 
olijfgaarden en 62 hectare wijngaard. 
In 1967 werd het Consorzio del vino 
Brunello di Montalcino opgericht, met 
Castiglion del Bosco als een van de 
weinige stichtende leden. Maar de echt 
grote omwenteling vindt plaats in 2003, 
wanneer Massimo Ferragamo het land-
goed koopt om zijn Toscaanse droom 
te verwezenlijken. Hij trekt hiervoor de 
gerenommeerde wijnmaker Nicolò d’Af-
flitto en oenologe Cecilia Leoneschi aan. 
Zowel de wijngaarden als de kelder 
worden onder handen genomen, met 
maar één doel: wijnen maken van de 
hoogste kwaliteit, die een perfecte re-

flectie vormen van de bijzondere terroir.
Uniek is dat de wijngaarden slechts 

met één druivensoort zijn beplant, de 
sangiovese grosso. Er zijn twee separate 
subgebieden, elk verschillend qua lig-
ging, bodem en weersomstandigheden: 
de twintig hectare grote wijngaard Gaug-
giole, net onder de borgo, en Capanna, 
met 42 hectare. Deze laatste heeft een 
zonexpositie op het zuidwesten, op een 
hoogte tussen 250 meter en 460 meter, 
en levert alle druiven voor de productie 
van brunello di montalcino. De Capan-
nawijngaard bestaat uit verschillende 

percelen, waarbij de top van de heuvel, 
de 1,5 hectare tellende Campo del Dra-
go, als cru wordt beschouwd. De bodem 
wordt gekenmerkt door een overvloed 
aan rotsen. Een compacte, kiezelachtige 
massa, legt Cecilia Leoneschi uit, die in 
combinatie met de schaarse grondwater-
reserves de wijnstok dwingt zijn wortels 
diep te wortelen. Bovendien profiteren 
de wijnstokken optimaal van een verkoe-
lende wind en grote temperatuurschom-
melingen tussen dag en nacht. Wie 
geduld heeft en deze Brunello de tijd 
geeft om te rijpen zal rijkelijk worden 
beloond. Met recht een van de mooiste 
wijnen van Toscane, of nee, Italië!

Wijnen die je eens in je leven 
gedronken moet hebben.

B

Met recht een van de 
mooiste wijnen van 
Toscane, of nee, Italië! 

*96 pt.
James

Suckling

*95 pt
Robert
Parker

**97/100
Decanter

et departement Savoie roept niet direct 
associaties op met wijn. Eerder zal bij 
deze streek, die samen met de Haute-
Savoie onderdeel uitmaakt van de regio 

Auvergne-Rhône-Alpes, eerder denken aan prach-
tige skigebieden, de Mont Blanc of de thermale 
wateren van Aix-les-Bains. 

Des te verrassender misschien is het te weten 
dat hier een aantal bijzondere druivenrassen staan 
aangeplant. Druiven die eigenlijk nergens anders 
groeien en dus heel kenmerkend voor de streek 
zijn: de jacquère en de altesse (of roussette). Ook 
typerend voor de Savoie en Haute-Savoie is de 
mondeusedruif, al staat die ook aangeplant in Zwit-
serland, Italië en de Nieuwe Wereld.

Savoie en Haute-Savoie grenzen aan Italië en 
Zwitserland en kennen een bewogen verleden. 
Beide zijn ze een zelfstandige staat (hertogdom) 
geweest, onderdeel van Italië en Sardinië, om vanaf 
1860 tot Frankrijk te behoren. Niet alleen politiek 

waren de tijden roerig. In de nacht van 24 op 25 
november in 1248 vond een enorme ramp plaats. 
Een deel van de berg Granier brak af waardoor een 
gigantische aardverschuiving ontstond die een deel 
van de cluse de Chambéry en de Grésivaudan-val-
lei bedekte. Honderden miljoenen kubieke meters 
brokstukken werden over meer dan 23 vierkante 
kilometer uitgestort waarbij minstens 5 dorpen 
compleet werden weggevaagd en duizenden men-
sen omkwamen. De grootste geologische ramp in 
een Europees berggebied tot op heden, waarvan 
nu nog een 900 meter hoge klif getuigt. 

Een kleine zevenhonderd jaar na deze ramp 
plantte de grootvader van de huidige eigenaar van 
Château de Mérande op de kalkstenen puinhelling 
de jacquèredruif aan. Een goede zet blijkt ook twee 
generaties later nog. De Apremont 1248 – waarbij 
1248 dus verwijst naar het jaartal van de ramp – is 
een biodynamische wijn met een percentage van 
11%. De witte wijn met een verfrissende minera-
liteit is fruitig, met een bloemige neus. Een wijn 
die het niet alleen prima doet bij kaas, maar ook bij 
(zoetwater)vis, schaal en schelpdieren.

En over kaas gesproken, net als bij de wijnen 

valt er bij de kazen uit de Savoie nog veel moois 
te ontdekken, vooral in combinatie met de 1248. 
Raclette wordt nog lekkerder met deze wijn erbij. 
Een tartiflette wordt in de bergen graag gecombi-
neerd met de rode mondeuse. Maar persoonlijk 
vind ik een glas van deze witte wijn de ideale 
begeleider van de stevige aardappelschotel met re-
blochonkaas (1 kg gare aardappels in plakken met 
1 hele reblochon in ovenschaal, ca. 25 minuten 
in hete oven, dan 100 ml crème fraîche erover en 
nog even terug in de oven om te kleuren. Spekjes, 
knoflook of bieslook toevoegen tussen de laagjes 
mag, net als een scheut wijn. Een waarschuwing: 
hierna ‘s avonds niets meer plannen). 

Er is natuurlijk meer mogelijk bij de jacquère-
druif, strikt genomen kan hij zelfs met elke stevige 
kaas een goed huwelijk aangaan. Maar om eerlijk 
te zijn, een kaasplank met wijn en kazen uit dit 
deel van Frankrijk geeft het woord ’kaasplankje’ 
een compleet andere dimensie. Denk daarbij aan 
lokale schoonheden als beaufort, abondance, 
emmentaler, een tomme met druivenmost (tomme 
au marc de raisins) of een chevrotin  en vooruit 
ook nog een stuk comté en morbier uit de Jura, of 
een mont d’or uit de oven (gewoon met spanen 
doosje en al en dan een lepel erin). Leg er ook wat 
amandelen bij, want deze noten laten de wijn net 
als hazelnoten nog meer tot zijn recht komen.

Een maaltijdsalade met garnalen of gerookte zalm 
en avocado harmonieert. Maar ook gefrituurde 
gerechten en zelfs dominante smaken van een Ita-
liaanse gegratineerde groenteschotel als melanzane 
alla parmigiana (aubergine, tomaat, kruiden en 
knoflook in laagjes met mozzarella en parmezaanse 
kaas) zijn fijne combinaties. Overigens, ik denk 
dat ik de 1248 deze zomer ook eens ga proberen 
bij gegrilde sardines. En dan gooi ik ook nog wat 
gemarineerde gamba’s op de grill. Daar kan ik nu 
al naar uitkijken.

Geen kaasplankje, 
maar kaasplank

Masterclass

2020 Apremont ‘1248’ – Vin de Savoie
Domaine Genoux
De neus is zuiver met florale tonen, wilde kruiden en 
citrusfruit. De gevleugelde uitspraak ‘gebottelde berg-
lucht’ is hier dan ook op zijn plaats. De smaak is fris en 
elegant met een mooie concentratie en prachtige lengte in 
de minerale afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €16,70 €17,95
Bij doos van 6: €16,20 per fles

H
Janny van der 

Heijden 
is culinair recen-

sent en tv-persoon-
lijkheid. Ze schreef 
talloze gastrono-
mische columns 
en verschillende 

kookboeken. Bij het 
grote publiek brak 
zij door als jurylid 
van Heel Holland 

Bakt.
In de Savoie vind je druiven-
soorten die eigenlijk nergens 
anders groeien 
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2019 Chardonnay – Pays d’Oc, 
Collovray & Terrier
Christian Collovray en Jean-Luc Terrier 
kent u wellicht – ik hoop het van harte – 
van Domaine Deux Roches. Dit wijngoed, 
in het zuiden van de Mâconnais, produceert 
witte bourgognes van hoog niveau. Genoem-
de heren voorzagen echter de prijsontwik-
keling van de grote bourgognes en kochten 
al in 1997 een domein in de Languedoc. 
Chardonnay en pinot noir gedijen er perfect. 
Dit is een chardonnay zoals een chardon-
nay moet zijn: ingetogen, met gedistingeerd 
wit fruit. Heerlijk sappig en fris met een 
verleidelijke volheid.
Smaaktype: vol en rijk
Op dronk: tussen nu en zomer 2023
Bij doos van 6: €7,95 per fles €8,90
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ij ‘wijnen onder een tientje’ 
denk je – denk ik – eerder aan 
Appie en andere supermark-
ten. Aan online bedrijven als 

De Wijnbeurs en Wijnvoordeel, die 
paginagroot adverteren in kranten. Er is 
weer eens, zo luidt de wervende tekst 
dan, een transport op de kade blijven 
staan en wij mogen van dit ongeluk 
profiteren. Kort en goed, het imago van 
‘wijn onder een tientje’ is op z’n minst 
dubieus. Onterecht! Want ook Mont-
lobre en ‘Mon petit Petrus’ zijn ruim 
onder dat bedrag te koop. En wel bij 
een serieuze wijnzaak in Haarlem.

Ooit heb ik tien jaar in Haarlem 
gewoond. Bijna letterlijk op een steen-
worp afstand van de Okhuysenwinkel in 
de Gierstraat. Ik had indertijd nog twee 
professies: overdag was ik socioloog 
aan de universiteit en ’s nachts wijn-
journalist. Dat bleek voor een normaal 
mens een onmogelijke combi, die niet 

vol te houden was. Ik moest kiezen en 
ik gaf het eerste op om volop verder 
te gaan in de wijn. In die keuze heeft 
Okhuysen mij wel een duwtje gegeven. 
Een klein duwtje. De Bourgogne gaf de 
grootste duw. Nog steeds, decennia na 

mijn avonturen in Beaune en omstreken, 
heeft de Bourgogne mijn hart gestolen. 
Maar dáár kan ik niet (meer) slagen 
voor mijn wijn voor alledag. Jammer, 
maar de keiharde realiteit – ik ben geen 
miljonair. Gelukkig weet Okhuysen 
de weg naar andere puike plekken, in 
Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk en 
andere landen. De reeks die ik proefde, 
maakt duidelijk dat dankzij goede inko-
pers diversiteit én kwaliteit ‘voor een 
prikkie’ bestaat.

Overdag was ik 
socioloog en ’s nachts 
wijnjournalist

B

Huiswijnen WIT

Bijzondere wijnen voor minder 
dan tien euro geselecteerd 
door Gert Crum
Bent u op zoek naar bijzondere wijnen die toch betaalbaar zijn? Zoek dan niet 
verder. De hele topselectie onder de 10 euro vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen

Diversiteit én kwaliteit ‘voor een 
prikkie’ bestaat

Gert Crum is schrijver 
en journalist. Hij publi-
ceerde voor verschil-
lende tijdschriften en 
heeft meerdere wijn-
boeken geschreven.

Bij doos 
van zes 
€7,95

2021 Sauvignon Blanc – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Kakelvers, knapperig krokant en lentefris. 
Aroma’s van groene appel, vers gemaaid 
gras, groene kruiden springen uit het glas. 
Heerlijk expressief dus en met een minuscule 
pétillance. Een ideaal aperitief, want perfecte 
eetlustopwekker. Goed gekoeld uitermate 
lekker in het zonnetje. Onweerstaanbaar 
met een geitenkaasje en wat charcuterie. Alle 
lof aan Mirèn en Nicolas de Lorgeril van 
Château de Pennautier – ‘het Versailles van 
de Languedoc’.
Smaaktype: fris en levendig
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,25

2021 Lössterrassen Grüner Veltliner
Weingut Stadt Krems
De naam van de wijn zegt het al. De top-
laag van deze terrassenwijngaard bestaat 
uit löss, een voor de wijnstok fijne bodem. 
Daaronder de oerrots. De wijngaard ligt 
op de noordelijke hellingen van de Donau. 
Vol in de zon. De kwaliteit is verbazin-
gwekkend goed, gegeven de vriendelijke 
prijs. Bleek als water. Zuiver als berglucht. 
Lichtvoetig en knisperend met in de finale 
een toefje witte peper.
Smaaktype: fruitig en toegankelijk
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €8,40 per fles €9,30

2021 Colagón Verdejo – Rueda
Palacio de Bornos
In 1985 kwam ik voor het eerst in het 
Spaanse Rueda. Op ontdekkingsreis. Een 
Franse wijnprofessor was immers enthousiast 
over Rueda en z’n verdejo. De prof had 
gelijk! Dat proefde ik meteen. Anno 2022 
weet iedere wijnminnaar dat rueda een 
verrukkelijke witte Spanjaard is én Palacio 
de Bornos top is. De nieuwste oogst bevestigt 
het. Bloemen en wit fruit strijden om voor-
rang. Gul sap en zachte frisheid maken het 
compleet.
Smaaktype: fruitig en toegankelijk
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,40

2021 Guilhem Blanc – Pays d’Hérault
Moulin de Gassac
Moulin de Gassac, in de nabijheid van het 
mooie plaatsje Saint-Guilhem-le-Désert, was 
de thuisbasis van Aimé Guibert, initiator 
van de inmiddels legendarische rode Mas de 
Daumas Gassac. Zijn vier zonen continu-
eren de op pure kwaliteit gerichte werkwijze 
vanuit diezelfde Moulin de Gassac. Ze 
produceren van grenache blanc, sauvignon 
en terret een sappige, elegante, frisfruitige 
witte wijn met een lange finale. Uitgebalan-
ceerd en compleet.
Smaaktype: fruitig en toegankelijk
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,20

2020 Pinot Grigio – DOC Friuli
Tenuta Viscone
Pinot grigio is in betrekkelijk korte tijd een 
van de populairste varietalwijnen (wijn 
van één druif) geworden. Er is in de markt 
echter pinot grigio en pinot grigio. De één 
waterig dun en flauw en de andere die je 
pakt door zijn krachtige, oriëntaalse neus, 
zijn fijne, zachte, ronde smaak en frisse, 
sappige afdronk. Zoals deze uit het kwali-
teitsgebied Friuli in Noordoost-Italië, niet ver 
van Venetië.
Smaaktype: fris en levendig
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,60 per fles €9,60

2020 Pêché de Vignes blanc – Pays 
d’Oc, Collovray & Terrier
De naam van deze wijn associeer ik met 
wijngaardperzik. Prompt ruik en proef ik de 
pêche de vigne. Wat suggestie al niet met je 
doet! Het zou me niet verbazen als eronder 
andere viognier in deze wijn is verwerkt – 
het etiket zegt er echter niets over. Hij kleurt 
strogeel, ruikt fijn aromatisch met, ja, rijpe 
perzik. De smaak is fris en sappig. Wat mij 
betreft een perfecte zomerwijn.
Smaaktype: fris en levendig
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €7,00 per fles €7,80

  Okhuysen Vinée Vineuse  17



2021 Nerello Mascalese Rosato
Terre Siciliane, Molino a Vento
De nerello-mascalesedruiven komen van 
zandgronden in het westen van Sicilië, waar 
ze op glooiende heuvels staan aangeplant. 
De compacte bodem met slib-kleiachtige 
stoffen is perfect bestand tegen het droge 
klimaat. Een zomerse fruitexplosie met in 
de neus aromatische tonen van framboos en 
aardbei en op de achtergrond een delicate 
kruidigheid. De smaak is vol sap, fris en met 
een subtiel bittertje in de afdronk. Eet er een 
typisch Siciliaans streekgerecht bij zoals ‘Bu-
siate alla trapanese’ – pasta met een pesto 
op basis van tomaat en amandelen – gerijpte 
kazen of gegrilde champignons.
Smaaktype: fruitig en sappig
Op dronk: tussen nu en 
Bij doos van 6: €7,20 €7,95
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lthans, dat wordt aange-
nomen; hard bewijs ont-
breekt. Wat we wel weten is 
dat op het zuidelijke eiland 

al drieduizend jaar wijn wordt gemaakt. 
Sicilië mag dan misschien vooral bekend 
staan om de Etnavulkaan – die nog altijd 
actief is – , wij zoomen hier in op de 
eeuwenoude historie van wijnbouw. 

Het waren de oude Grieken die hier 
als eerste wijnranken aanplantten. De 
Feniciërs en later de Romeinen begre-
pen dat Sicilië een uniek stuk land was. 
Het klimaat op het eiland kenmerkt zich 
in het zuiden door droogte en warmte, 
met veel zonuren en sporadisch wat re-
genval. De droogte – in combinatie met 
de continue zeebries – zorgt ervoor dat 
de druiven optimaal kunnen rijpen en 
schimmels en ziekten in de wijngaarden 
nauwelijks voorkomen. Hierdoor zijn de 
omstandigheden op Sicilië ideaal voor 
(biologische) wijnbouw. In het noord-
oosten van het eiland – bij de Etna – 
kan het daarentegen weer flink koud 

worden. Wijngaarden liggen hier op 
grote hoogte en dat maakt de diversiteit 
in wijnen op dit eiland ook zo groot. De 
familie Di Maria van Tenute Orestiadi, 
die naast de Molino a Vento-serie ook 
Etnawijnen maakt (La Gelsomina), ge-
bruiken de bijzondere en eeuwenoude
Siciliaanse terroir optimaal. Maar dan 

wel met een eigentijdse inslag: hun kel-
der is hypermodern en voorzien van de 
laatste technologieën. Typische Sici-
liaanse druiven zijn voor rood de nero 
d’Avola en nerello mascalese en voor wit
de grillo en inzolia. Allen terug te vin-
den in de wijnen van Molino a Vento, 
waarin je het onmiskenbare karakter van 
het eiland proeft: topwijnen! En dan is 
de prijs ook nog eens fantastisch. Tijd 
om eens op wijnontdekkingstocht te 
gaan op dit prachtige eiland!

De oude Grieken 
plantten de eerste 
wijnranken aan

A

Huiswijnen ROSÉ

Bijzondere rosé wijnen 
voor minder dan tien euro

Bent u op zoek naar bijzondere wijnen die toch betaalbaar zijn? Zoek dan niet 
verder. De hele topselectie onder de 10 euro vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen

Bij doos 
van zes 
€7,20

Sicilië: de bakermat van de 
Italiaanse wijnbouw

Sicilië is perfect voor wijnbouw: door het droge klimaat in combinatie met de 
wind van zee, komen ziektes nauwelijks voor in de wijngaarden. 

2021 Pêché de Vignes rosé – Pays 
d’Oc, Collovray & Terrier
Een heerlijk frisse, zachtroze rosé van 
Jean-Luc Terrier en Christian Collovray, 
eigenaren van het bekende Domaine des 
Deux Roches uit de Bourgogne. Voor deze 
rosé – waarvoor ze dus naar het zuiden 
uitweken – assembleerden de wijnmakers 
cinsault, syrah en grenache blanc van 
hooggelegen percelen. Zij maakten hier een 
verfijnde rosé van met tonen van aardbei en 
framboos. Echt genieten bij zomerse tapas of 
lekker bij de borrel.
Smaaktype: fruitig en sappig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €7,00 per fles €7,80

2021 Ô de Rosé – Languedoc
Château de Pennautier
Vorig jaar introduceerden wij deze wijn, en 
dat bleek een schot in de roos. (Meer over 
dit domein op pagina 10-11) De grenache- 
en syrah-druiven worden – met een klein 
beetje viognier – in de koele ochtend geplukt 
waarna een zachte persing volgt. Alleen 
het eerste vrijgelopen sap wordt voor deze 
zachtroze rosé, die heerlijk fris is met tonen 
van citrusfruit, lentebloesem en aardbei, 
gebruikt. Lekker bij lichte salades, pasta 
vongole of geitenkaas.
Smaaktype: bloemig en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €9,95 €11,50

2021 Huerta del Rey rosado – Rueda
Palacio de Bornos
De kleur verraadt misschien al een beetje het 
karakter van deze wijn: expressief en vol 
smaak. Omdat de tempranillo- en garna-
cha-druiven in de vroege morgen geplukt 
worden en ook in de kelders koel bewaard 
blijven, behouden ze hun frisheid en geur- 
en smaakstoffen. De aroma’s van rood fruit 
voeren de boventoon, met iets van peper 
op de achtergrond. Lekker veel sap en een 
aangename frisheid. Een absolute opkikker, 
dit glas!
Smaaktype: krachtig en intens
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,70 €7,40 

2021 Campana rosé
Château Beauregard Mirouze
Karine en Nicolas Mirouze werken op 
volledige biologisch-dynamische wijze. Hun 
liefde en fascinatie voor de natuur en alles 
daaromheen blijkt wel uit het feit dat zij 
slechts 25 van de 250 hectare van hun 
grond gebruiken voor wijnbouw. De rest 
bestaat uit bossen en garrigue. Dit ruige en 
kruidige gewas proef je terug in hun rosé, 
waarin je verder witte perzik, peer, bloesem 
en rood fruit ruikt en proeft. Een heerlijke 
rosé voor de fijnproevers onder ons!
Smaaktype: bloemig en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €9,90 €10,95

2021 Guilhem Rosé – Pays de 
l’Hérault, Moulin de Gassac
De Guilhemwijnen van de familie Guibert 
blijven onverminderd populair, dankzij 
de continue kwaliteit. En laten we wel 
wezen: deze wijnen zitten gewoonweg goed 
in elkaar. Zo ook hun rosé: die is mooi 
bleekroze met aroma’s van viooltjes, kersen 
en bessen. De smaak is sappig, fris, maar 
toch ook met een lichte kruidigheid. De 
broers Guibert gebruikten het eerst wegge-
lopen sap van grenache, carignan en syrah. 
Heerlijk bij gegrilde tonijn. 
Smaaktype: fruitig en sappig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,50 €7,20

2021 Belle rosée
Château de Fontenille
Een rosé uit Bordeaux: het is niet dat we ze 
nooit tegenkomen, maar bijzonder is het op 
z’n minst. Dat het meer dan kan lukken, 
bewijst Fontenille – geprezen om hun Entre-
deux-Mers – met deze charmante Belle 
rosée. Normaal zouden we zeggen, laat je 
niet misleiden door de naam of het uiterlijk, 
maar in dit geval… De lichtroze kleur, de 
strak-droge smaak met subtiel citrus- en rood 
fruit, de zuiverheid en balans; dit is pure 
verleiding! 
Smaaktype: bloemig en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €9,90 €10,95
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Echt te 
gek!

Ideale
terras
rosé

Let op: 
nieuw 
etiket



2020 Guilhem Rouge – Pays de 
l’Hérault , Moulin de Gassac
Dit is Zuid-Frankrijk in een glas! De 
mediterrane assemblage van syrah (50%), 
grenache noir (30%) en carignan (20%) 
biedt een verleidelijke neus vol tonen van 
cassis, specerijen en een hint van garrigue. 
In de mond is de wijn lekker sappig. Je 
proeft het heerlijke rijpe fruit van bessen en 
kersen en de afdronk is mooi soepel en lang. 
Ideale borrelwijn, maar ook lekker bij pasta, 
(lichte) vleesgerechten of harde kazen.
Smaaktype: soepel en rond
Op dronk tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,20
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p een van de pelgrimsroutes 
naar Santiago de Composte-
la, midden in een bergkloof
van het departement 

l’Hérault, ligt het prachtige dorp Saint-
Guilhem-le-Désert. De beroemde abdij 
van Gellone (UNESCO werelderfgoed) 
trekt hier jaarlijks vele bezoekers om de 
relikwieën van de heilige Guilhem te 
bewonderen. Maar ook de schilder-
achtige straatjes, het typisch Franse 
pleintje met platanen en de omringende 
ruige mediterrane natuur maken het 
charmante dorp tot een van de mooiste 
van Frankrijk. Niet zo gek dus dat de 
familie Guibert hun lievelingswijn voor 
alledag naar de heilige Guilhem heeft 
vernoemd. 

Begin jaren negentig startte vader 
Aimé Guibert van het beroemde domein 
Mas de Daumas Gassac het project 
‘Moulin de Gassac’. Hij contracteerde 
wijnboeren uit de omgeving voor het 
maken van een originele wijn, gemaakt 

van lokale druiven en afkomstig van de 
coteaux. Ruim vijf jaar geleden overleed 
pionier Aimé, maar zijn vier zonen 
hebben zijn werk verder uitgebouwd 
met oog voor duurzaamheid en respect 
voor de unieke terroir. De kalksteen 
houdende kleibodem is rijk aan ijzer en 

goed gedraineerd. Dankzij deze terroir 
kunnen de druiven tot volle rijpheid 
komen, met een uitstekende concentra-
tie en een beperkte opbrengst per 
hectare. De Guilhem Rouge is dan ook 
meerdere malen uitgeroepen tot ‘Wijn 
van het Jaar’ op het Proefschrift Wijn-
concours. En de prijs? Die blijft steevast 
goddelijk laag.

De Guilhem Rouge 
is meerdere malen 
uitgeroepen tot ‘Wijn 
van het Jaar’ door 
Proefschrift

O

Huiswijnen ROOD

Bijzondere rode wijnen 
voor minder dan tien euro

Bent u op zoek naar bijzondere wijnen die toch betaalbaar zijn? Zoek dan niet 
verder. De hele topselectie onder de 10 euro vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen

Op zoek naar de heilige Guilhem

Saint-Guilhem-le-Désert behoort tot een van 
de mooiste dorpen van Frankrijk

Bij doos 
van zes 
€6,50

2020 Le Petit Gascoûn rouge – 
Gascogne, Les Frères Laffitte
Christophe en Sébastien Laffitte maken in 
de prachtige Sud-Ouest heerlijke wijnen op 
het eeuwenoude familiedomein. De broers 
selecteerden voor deze rouge de zonnigste 
percelen van Boulbènes en Graves. Zij 
wachten met oogsten tot de optimale rijpheid 
van de marselandruiven. De wijn is soepel, 
elegant en lekker sappig. In de neus aroma’s 
van bessen en rijp rood fruit. Veel finesse in 
de smaak, waarin de tanninen versmelten 
met het fruit.
Smaaktype: sappig en fruitig
Op dronk tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,20

2021 Nero d’Avola – Sicilia 
Molino a Vento
De nero d’avola is de meest aangeplante
druif van Sicilië. Ook de familie Di Maria
heeft de druif omarmd en laat in de Belice-
vallei het ‘warme’ karakter van de druif 
schitteren door te kiezen voor een korte 
houtopvoeding. In de neus rijp rood fruit 
als kersen en aardbeien, verse kruiden en 
bloemen. De smaak is mooi geconcentreerd 
en onweerstaanbaar sappig en fruitig met 
een pittige, kruidige finale. Een ideale 
tafelgenoot!
Smaaktype: zwoel en kruidig
Op dronk tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €7,20 per fles €7,95

2020 Merlot – Pays d’Oc 
L’Orangeraie de Pennautier
Graaf Nicolas de Lorgeril is samen met zijn 
vrouw Mirèn de trotse eigenaar van het 
imposante Château de Pennautier, niet ver 
van Carcassonne. De wijngaarden liggen 
wat hoger, op de koelere hellingen van de 
Montagne Noir. Deze verrukkelijke merlot 
is puur op het fruit gemaakt en geeft aroma’s 
van verse bramen, aardbeien en kersen. In 
de mond is de smaak krachtig en tegelijker-
tijd subtiel, met zwoele tanninen en een 
soepele afdronk. 
Smaaktype: soepel en rond
Op dronk tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,25

2020 Tempranillo – Ribera del 
Guadiana, Palacio Quemado
In de kleine DO Ribera del Guadiana, dicht 
bij de Portugese grens, maakt de familie 
Alvear op duurzame wijze een tempranillo 
naar ons hart: barstensvol fruit en met een 
subtiele houttoets. De druiven worden dan 
ook? ’s nachts geplukt om frisheid te behou-
den. Intense aroma’s van zwarte kers, rijpe 
bramen en bessen, specerijen, rode bloemen 
en iets van vanille. In de smaak heerlijk 
bessig fruit, fijne kruiden en een elegante 
afdronk. 
Smaaktype: sappig en fruitig
Op dronk tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,10 per fles €8,95

2019 Orot – Toro 
Bodegas Toresanas
De wijngaarden van Bodegas Toresanas 
liggen op zo’n zevenhonderd meter hoogte en 
zijn aangeplant op een kleiachtige, kalkhou-
dende grond. Ideaal voor het verbouwen van 
dé Spaanse druif, tempranillo. In de neus 
aroma’s van rood fruit en specerijen. De 
smaak is sappig met aroma’s van levendig 
bosfruit en iets bloemigs. De afdronk is heer-
lijk zacht en elegant. Met een knipoog naar 
het herkomstgebied was de naam voor deze 
wijn snel bedacht. 
Smaaktype: sappig en fruitig
Op dronk tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,40

2020 Forgotten Vineyards Shiraz 
Kruger Family Wines
Johan Kruger is een gepassioneerd wijnma-
ker die uitdagingen niet uit de weg gaat. 
Zijn zoektocht naar oude, vergeten wijn-
gaarden leverde deze heerlijke shiraz op, 
afkomstig van wijngaarden nabij Stellen-
bosch. Voor de melkzure gisting ging de wijn 
over op Franse eikenhouten vaten, waar hij 
een jaar verbleef. Een gulle, karaktervolle 
wijn vol specerijen, rood en zwart fruit, een 
subtiele lichte toast, soepele tanninen en een 
aantrekkelijke mineraliteit.
Smaaktype: zwoel en kruidig
Op dronk tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €8,20 per fles €9,10
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Moet je 
proeven
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lcohol, we zijn er gek op, maar steeds 
vaker horen en lezen we dat het niet 
goed voor ons is. Dat is in ieder geval 
het nieuws dat nu de boventoon voert. 

Dat er minstens evenzovele studies en onderzoe-
ken zijn die aantonen dat een gematigd alcohol-
gebruik juist hele positieve effecten heeft, als 
onderzoeken die het tegenovergestelde beweren, 
is een feit. Daarnaast kunnen we ons beroepen op 
‘the french paradox’ en het mediterrane dieet. Die 
laten zien dat mensen die dagelijks van één of twee 
glazen wijn genieten, langer gezond blijven en 
ouder worden. Maar door hierin stelling te nemen, 
begeef ik me op glad ijs. Ik ben geen wetenschap-
per en leef bovendien van de verkoop van wijn. 
Een ding is zeker: té veel is nooit goed! En ook al 
zetten wij u bij Okhuysen graag aan tot de koop 
van een mooie fles wijn, we nemen tegelijkertijd 
onze verantwoordelijkheid. Daarom zeggen we: 
drink minder, maar beter. Zo heb ik zelf ook zo 
goed als iedere week mijn alcoholvrije dagen, 
waarna ik me weer kan verheugen op iets heel lek-
kers. Maar goed, we blijven hier verder liever weg 
van de hele discussie over alcohol en gezondheid.

Toch gaat dit stuk wel degelijk over alcohol. 
Steeds vaker krijgen wij namelijk vragen over het 
alcoholgehalte in de wijnen en of we ook lager al-
coholische wijnen in ons portfolio hebben. Steeds 
vaker ook wordt ons gevraagd om het alcoholge-
halte van de wijnen in Vinée Vineuse en op de 
website aan te geven. Wij zijn hier tot nu toe terug-

houdend in, omdat het alcoholpercentage in onze 
ogen niet genoeg zegt over de sensatie in het glas, 
en daarmee niet alle informatie geeft. Zo zijn er 
wijnen met een hoger alcoholpercentage, die 
prachtig in balans zijn en licht en fris over kunnen 
komen. Het omgekeerde is ook mogelijk. Toch is 
de behoefte van consumenten om lekkere wijn te 
drinken met een lager alcoholgehalte groeiende 
en ook de behoefte om hierover geïnformeerd te 

worden. Als wijnimporteur hebben we daarop in 
te spelen. Tegelijkertijd zien we het als onze rol 
om het onderwerp ook enigszins in perspectief te 
zetten. Want tussen lekker en wenselijk zitten soms 
meer werelden. En wat betreft de hoeveelheid al-
cohol die je binnen krijgt: de hoeveelheid die je 
drinkt heeft daar meer invloed op dan of er wijn 
met een alcoholgehalte van 12% of 14% in je glas 
zit…

Op de eerste les van de Wijnacademie proeven
de studenten een glas water waar iets aan toege-
voegd is. De gezichten vertrekken en de groep 
roept: zout. Goed! Het tweede glas laat de gezich-
ten wederom samentrekken: zuur. Goed! Bij het 
derde glas klaren de gezichten op: suiker. Fout! 
Het is alcohol…

Het proces van dealcoholiseren
Laten we beginnen met te beschrijven wat er 
onder wijn wordt verstaan, zoals ook vastgelegd 
in de Europese verordening: “Wijn is het product 
dat uitsluitend wordt verkregen door gehele of 
gedeeltelijke alcoholische vergisting van al dan 
niet gekneusde verse druiven of van druiven-
most.” Met deze definitie van wijn is duidelijk dat 
uitsluitend druiven en de alcoholische vergisting 
aan de basis staan van wat we wijn mogen noemen. 
De vergisting van druiven is een natuurlijk proces 
dat in zekere zin spontaan verloopt. Als niemand 
zich met dit proces bemoeit, zal de ontstane wijn 
verder fermenteren tot azijn en daarmee niet meer 
de eigenschappen van wijn hebben. Daarom is de 
wijnbereiding een gecontroleerd proces, waarbij 
met behulp van technologische processen en het 
gebruik van bepaalde toegestane hulpstoffen een 
zuiver, gezond en stabiel product wordt gemaakt. 

In de nieuwe wijnverordening, die momenteel 
nog in een conceptfase verkeert, zullen – onder 
druk van de markt – twee nieuwe wijncategorieën 
worden toegevoegd: geheel gedealcoholiseerde 
wijn en gedeeltelijk gedealcoholiseerde wijn. Ge-
dealcoholiseerd houdt in dat er eerst wijn wordt 
gemaakt via het normale vergistingsproces, waarna 
er volgens alcohol uit de wijn wordt gehaald. 
Er zijn verschillende (verbeterde) technieken 

Studenten van de 
Wijnacademie verwarren 
suiker met alcohol

A

De rol van alcohol
Alcohol is steeds vaker een onderwerp van gesprek. Tijd voor een 
kleine demistificatie: wat doet alcohol, kunnen we zonder en wat 

zijn de alternatieven als je toch van goede wijn wilt genieten? 
Tekst: Xavier Kat

Hoeveel alcohol?
Naast dat ons 
eigen Okhuysen-
proefpanel vele 
verschillende 
alcoholvrije wijnen 
proefde, deden 
wij met een groep 
cursisten ook een 
klein experiment 
in de kelders van 
de Gierstraat: 
blind raden wat 
het alcoholper-
centage van een 
wijn is. Dat was zo 
gemakkelijk nog 
niet...



waarmee je alcohol uit wijn kunt halen. De meest 
gebruikte methoden zijn vacuümdistillatie en de
spinning cone column. Met het procedé om alco-
hol te verwijderen worden echter ook aromastof-
fen verwijderd, wordt de viscositeit van de wijn 
aangetast en verdwijnt de zoetsensatie die de 
alcohol geeft. 

Maar met een toenemende vraag naar laag 
alcoholisch en alcoholvrij wordt er steeds meer 
onderzoek gedaan en geld geïnvesteerd in het 
verder optimaliseren van deze processen. Zo lukt 
het steeds beter om de aromastoffen in de wijn te 
behouden. Tegelijkertijd is er nog een lange weg 
te gaan. Alcoholvrije wijn is wat ons betreft nog 

niet op het gewenste niveau, maar dat zal vast en 
zeker de komende jaren veranderen. Op dit mo-
ment kiezen we persoonlijk liever voor een alco-
holvrij bier, kombucha, thee of water. We blijven 
de ontwikkelingen op dit vlak voor u in de gaten 
hoen. Mocht u de gouden tip op dit vlak voor ons 
hebben, dan horen we het ook graag.

De rol van alcohol
Maar laten we nu inzoomen op de rol van alcohol 
in wijn. Alcohol heeft op zichzelf niet heel veel 
smaak. Het kan in een hoger gehalte branderig 

overkomen, maar alcohol beïnvloedt vooral wat we 
proeven. En dan gaat het niet zozeer om de aroma-
stoffen die in de wijn aanwezig zijn, maar veel 
meer om het mondgevoel, de viscositeit. Alcohol 
geeft daarnaast ook een impressie van zoetigheid. 
In laaggradige wijnen zit vaak wat restzoet om het 
gebrek aan alcohol te compenseren en een juiste 
balans in de wijn te verkrijgen. In de jaren zeventig 
was het in veel wijnstreken een normaal gebruik 
om aan de most suiker toe te voegen. De rijpheid 
van de druiven was in die jaren net onvoldoende 
om de wijn van zichzelf aantrekkelijk genoeg te 
laten zijn. Door het toevoegen van suiker aan de 
most (chaptaliseren) kwam het alcoholpercentage 
op de gewenste 12,5% waardoor de wijn veel 
aangenamer smaakte. In de decennia die volgden 
werd chaptaliseren door de combinatie van beter 
wijngaardbeheer en een opwarmende aarde steeds 
minder nodig. Tegenwoordig komt dit oude ge-
bruik zo weinig voor dat toen een bevriende pro-
ducent in de Rhône in 2021 een paar pakken 
suiker liet bezorgen, de jongere medewerkers op 
zijn domein zich hardop afvroegen wat daar pre-
cies de bedoeling van was. Zoiets hadden ze nog 
nooit meegemaakt. Nee, eerder is het tegenover-
gestelde tegenwoordig vaak waar: door droogte, 
warmte en lage rendementen is het suikergehalte 
in de druiven alleen maar verder toegenomen 
en daarmee dus het alcoholgehalte in de wijnen. 
Zoals al eerder aangegeven hoeft dit op zich geen 
probleem te zijn, tenzij de wijn naast een hoog 
alcoholgehalte niet voldoende in balans is. Dat kan 
zijn door gebrek aan zuurtegraad, een te hoge PH-
waarde, de hoeveelheid tannine en andere fenolen 
of gewoon mindere kwaliteit. 

Op sommige plekken kan de terroir een bepa-
lende rol spelen. De granieten bodems in Con-
drieu bijvoorbeeld, lijken de afwezigheid van 
zuren en een hoger alcoholpercentage te com-
penseren door wat we mineraliteit noemen, een 
ziltigheid die de wijn de benodigde frisheid en 
spanning geeft. De beroemde wijnen van Georges
Vernay zijn hier een excellent voorbeeld van. 
Kleindochter Emma Amsellem stelt: “Condrieu heeft 
geen zuurgraad, maar terroir.” Hetzelfde feno-
meen vinden we in Priorat, waar onder de warme 
Spaanse zon wijnen worden gemaakt met een vrij 
hoog alcoholpercentage, maar met een verkwik-
kende frisheid die voortkomt uit de bijzondere 
leistenen bodem, de llicorella. Marta Rovira van 
Mas d’en Gil vertelt ons dat ze voor de elegantie 
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Blindproeverij: hoeveel alcohol

Voor het maken van goede 
alcoholvrije wijn is nog een 
lange weg te gaan

De rol van alcohol

Met een groepje cursisten (10 proevers) dat bij ons bezig is met hun 
Wijnbrevet (SDEN 3) deden we een klein experimentje. Zij kregen 
vijf wijnen blind te proeven en moesten bij iedere wijn aangeven 
welk alcoholpercentage zij dachten dat de wijn bezat. Bij iedere wijn 
geven we aan: 1. Het laagst genoemde percentage 2. Het hoogst ge-
noemde percentage 3. Het gemiddelde percentage 4. Het werkelijke 
percentage van de wijn.

2020 Ribolla Gialla - delle Venezie, Tenuta Viscone           
8% - 12% - 10,3% - 12,5%
2020 Riesling Qualitätswein trocken – Mosel, Sybille Kuntz       
8% - 13,5% - 10,1% - 12%
2017 Oppaco Tinto, Quinta de Soalheiro    
6% - 14% - 10,3% - 12,5%
2019 Arbin ‘La Belle Romaine’ - Vin de Savoie, Dom. Genoux  
8% - 14,5% - 10,8% - 12%
2021 9% Docil – Vinho Verde, Quinta de Soalheiro            
4%  -  15%  -  10,3% - 9%

Uit een dergelijk experiment kunnen we niet al te grote conclusies 
trekken, maar wat wel opvalt, is het grote verschil tussen het laagst 
en hoogst genoemde alcoholpercentage. Tanninen, restzoet, zuur-
graad, ze hebben allemaal invloed op onze waarneming. Van de tien 
proevers was er slechts één die bij iedere geproefde wijn binnen een 
afwijking van 2% alcohol van het werkelijke percentage zat. Het blijkt 
voor de meeste proevers lastig om het werkelijke alcoholpercentage 
aan te geven.

1. Emma Amsel-
lem, Domaine 
Georges Vernay
2. Luís Cerdeira, 
Quinta de Soal-
heiro

in haar wijnen, die ze zo belangrijk vindt, vrijwel 
niets hoeft te doen. Kortom, wijnen met een hoger 
alcoholvolume kunnen over een prachtige natuur-
lijke balans beschikken.

Waar moet dat heen?
Veel mensen vragen zich echter af waar het naar-
toe gaat met de wijnproductie als de aarde verder 
en sneller opwarmt dan ze nu doet. Het onder-
werp houdt ook de wijnboeren zelf bezig, evenals 
wetenschappers aan oenologische faculteiten. 
Voorlopig zijn er nog niet hele dramatische aan-
passingen nodig. In het wijngaardbeheer is er nog 
veel mogelijk om de opwarming te compenseren, 

bijvoorbeeld via snoeimethoden, hoeveelheid 
bladoppervlak en dichtheid van de aanplant. Daar-
naast oogst men steeds vaker in de koelte van de 
vroege ochtend en worden druiven bij binnen-
komst in de kelder terug gekoeld. Kleine aanpassin-
gen die bijdragen aan het behoud van het frisse 
karakter in de wijnen. Ook temperatuurcontrole 
tijdens de vergisting helpt. In de warme jaren 
wordt er tevens steeds vroeger geoogst en reageren 
boeren steeds meer op het niveau van de suikers 
(potentiëel alcohol) en van de zuurgraad. De feno-
lische rijpheid (die van de pitjes en de schilletjes), 
die in de moderne wijnbouw een steeds belang-
rijkere rol kreeg, wordt in sommige streken opeens 
weer ondergeschikt. Zo liet Maxime Graillot mij 
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Steeds vaker zoeken wij naar 
cool climate wijnen

weten dat hij in 2021 expres een deel van zijn 
wijngaarden met een lager potentieel alcohol had 
geoogst, om in de uiteindelijke assemblage het 
alcoholniveau lager te krijgen. De eerste resultaten 
waren voor hem super interessant, zo vertelde hij. 
Drastischere maatregelen is het dealcoholiseren 
van enkele procenten in de wijn. 

Toch gaan deze aanpassingen op de langere ter-
mijn wellicht nog niet ver genoeg. Omdat je in de
wijngaard niet zomaar van de ene op de andere 
dag je wijnstokken vervangt, wordt er op sommige
plekken nu al geëxperimenteerd met andere drui-
ven. Soorten die beter bestand zijn tegen warm-
te. Bordeaux loopt hierin voorop, zoals altijd. 
52 druivensoorten werden in de laatste tien jaar 
onderzocht om te zien of ze hun intrede konden 
doen in Bordeaux. Uitgangspunt daarbij was dat 
het Bordeauxkarakter in de wijnen bewaard moest 
blijven. De druiven moesten daarnaast goed 
bestand zijn tegen droogte en warmte. Uiteindelijk 
werden er zes druiven geselecteerd: vier voor rood 
en twee voor wit – voor rood: arinarnoa (een krui-
sing tussen cabernet-sauvignon en tannat), castets 
(een vergeten bordelaise druif ), marselan (een 
kruising tussen cabernet-sauvignon en grenache) 
en de Portugese touriga nacional, en voor wit: de 
portugese alvarinho en lliorill? (een kruising tussen 
baroque en chardonnay). Op dit moment hebben 
nog niet veel domeinen deze druiven aangeplant, 
maar wanneer er nog een paar droge en hete jaren 
voorbijkomen, zal dit vast en zeker gaan gebeuren.

Vooruitlopend op deze ontwikkelingen gaat 
bij Okhuysen de laatste jaren de aandacht voor 
nieuwe domeinen vooral uit naar koelere wijnstre-
ken. Deze koelte is vaak te danken aan de hoogte 
van de wijngaarden, zoals bij Domaine Genoux in 
de Alpen en Sierra de Toloño in het hoge deel van 
Rioja Alavesa, maar? dit gebeurt?  of aan de nabij-
heid van een koele oceaan, zoals bij Casa Marín 
in San Antonio, Adegas Gran Vinum in Rias Baixas 
en Quinta de Soalheiro in Vinho Verde. Voor dit 
artikel gingen wij eens goed door alle alcoholp-
ercentages van onze wijnen. Zo selecteerden we 
voor u veertien wijnen tussen de 5,5 en 12,5% alc. 
vol.

Onder leiding van Milton Verseput namen we de proef op de 
som. Hij stelde voor ons een uitgebreide proeverij samen met 
op papier enkele van de beste alcoholvrije wijnen die er mo-
menteel voor handen zijn. Er werd nog gegrapt dat de proevers 
de wijnen ditmaal gewoon mochten doorslikken, maar al snel 

bleek dit in de praktijk niet erg aangenaam. Sommige wijnen 
geurden onprettig, waren drogend, schraal, dun, kort en 30% 
was zoet(ig). Toch hebben we – al werden we er niet helemaal 
gelukkig van – drie wijnen geselecteerd, waar u uit interesse 
kennis mee kunt maken.

3. De oogst op 
Domaine de 
Genoux
Sommige druiven-
soorten zijn van 
nature minder 
alcoholisch dan 
andere.

Alcoholvrij (0%) proefpakket 3 flessen €29,50

Oddbird, Blanc de Blancs, (Languedoc-Roussillon) Frankrijk
De neus heeft een appelig fruit, met ook iets van citrusfruit en amandel. In de smaak fijne zuren, een redelijk 
volume, een vrij volle mousse en een licht zoetig fruit.
Eins-Zwei-Zero Riesling, Weingut Leitz, (Rheingau) Duitsland
De eerste indruk in de geur is wat zoetig, gevolgd door iets kruidigs, citrusvruchten en gele appel. De smaak is 
levendig en fris, met prima zuren, redelijk sappig en goede lengte.
Cabernet Sauvignon, Carl Jung, (Rheingau) Duitsland
De neus is expressief, met iets van kers en braam. De smaak heeft een licht zoetige aanzet en iets bloemigs, met 
frisse zuren en vriendelijke tanninen.

1 2 3



Verdejo Frizzante, Palacio de Bornos 5,5%
Een wijn die met zijn slechts 5,5% het laagste 
percentage alcohol heeft van alle wijnen op deze 
pagina’s. Deze frizzante is bleekgeel van kleur, met 
wat groene reflecties. De intense neus biedt tonen 
van citrusfruit en tropische vruchten; het natuur-
lijke zoetje en de fijne belletjes zijn mooi geïnte-
greerd. Drink hem bijvoorbeeld op een warme 
zomerdag als aperitief of als verkoelende dorstlesser 
op het strand. 
MOUSSEREND / Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €8,75 €9,40    
Bij doos van 6: €8,50 per fles

2021 Mar de Viñas Albariño – Rías Baixas 
Adegas Gran Vinum 12,5%
Wijnmaker Enrique Piñeiro Cores heeft zijn wijn-
gaarden bijna in de branding van de Ría de Arosa 
liggen, enigszins beschut door de Illa de Arousa. 
Je ruikt er de zilte lucht en onder je voeten kraken 
kleine schelpjes, die door de oceaan zijn neergelegd 
en de bodem voeden. Hij maakt een heerlijk pure 
albariño met iets van peer en perzik met subtiele 
florale tonen. De smaak is zuiver met een fijne 
rondeur door de rijping ‘sur lie’, gevolgd door een 
frisse, iets zilte afdronk.
WIT / Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,75 €12,60    
Bij doos van 6: €11,25 per fles

Fräulein HU – Deutscher Perlwein
Weingut Katharina Wechsler 11%
Deze licht mousserende ‘perlwijn’ werd deels 
gemaakt van de lokale huxelrebe, aangevuld met 
müller thurgau, weißburgunder en riesling. De 
frisse smaakaanzet, sappige fruittonen en de milde, 
verkwikkende afdronk maken Fräulein HU onweer-
staanbaar. Door de vergisting iets eerder te laten 
stoppen, bezit de wijn een subtiel restzoetje, prachtig 
in balans met de zuren, en een vrij laag alcoholper-
centage als prettige bijvangst.
MOUSSEREND / Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,15 €11,95
Bij doos van 6: €10,80 per fles

2021 Le Petit Gascoûn blanc – Côtes de 
Gascogne, Les Frères Laffitte 11,5%
De gebroeders Sébastien en Christophe koesteren de 
frisheid in hun wijnen. Zij oogsten dan ook ’s nachts 
en kiezen voor opvoeding ‘sur lie’ op rvs-tanks en 
op lage temperatuur. Gemaakt van colombard en 
sauvignon is deze wijn het ultieme voorbeeld van 
deze benadering. De uitgesproken neus van citrus 
en wit fruit onthult frisse aroma’s van munt en 
kruiden. De smaakaanzet is strak met expressieve 
tonen van citroen, witte bloemen, perzik en exotisch 
fruit.
WIT / Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €6,50 €6,95   
Bij doos van 6: €6,30 per fles

Franciacorta Brut, Il Mosnel 12%
In het hart van Franciacorta – aan de voet van de 
Alpen in Noord-Italië – ligt het eeuwenoude domein 
Il Mosnel, verwijzend naar de kiezelgrond. Hierop 
groeien de druiven chardonnay, pinot blanc en pinot 
nero die voor deze brut worden gebruikt. Een deel 
rijpt op eikenhouten vaten voor een prachtige volle, 
rijke smaak met complexe tonen van rijp geel fruit, 
walnoot en brioche. De mousse is heerlijk zacht en 
de afdronk zeer elegant.
MOUSSEREND / Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €22,95 €24,90
Bij doos van 6: €22,40 per fles

2020 Solco semisecco – Lambrusco 
dell’Emilia frizzante, Cantina Paltrinieri 
10,5%
Deze aangename wijn wordt gemaakt van 100% 
lambrusco salamino. Tijdens de tweede vergisting, 
voor het creëren van de mousse, wordt de wijn niet 
geheel uitvergist, om een natuurlijk zoet te behoud-
en, dat prachtig tegenspel biedt aan het intense fruit 
en de sprankelende zuren. Het alcohol blijft hier-
door ook prettig laag. Deze halfdroge mousserende 
lambrusco is gastronomisch zeer breed inzetbaar. 
MOUSSEREND / Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,15 €11,95
Bij doos van 6: €10,80 per fles
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Voor u geselecteerd

Wijnen met minder 
dan 12,5% alcohol

De lekkerste lentewijnen uit ons assortiment met een lager alcohol percentage.

2020 Refosco Dal Peduncolo Rosso – 
Venezia Giulia, Tenuta Viscone 12,5%
De refosco is een autochtone druif uit Friuli. Hij 
staat bekend om zijn licht aardse smaak. Deze 
is gemaakt van de variant ‘refosco dal peduncolo 
rosso’, die kwalitatief gezien de meest interessante is. 
Deze eigenwijze druif brengt wijnen voort met veel 
kleurintensiteit en kruidigheid, maar tevens met een 
heerlijke fraîcheur die elegantie geeft. De wijn heeft 
een mooie spanning en is perfect in balans.
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €9,30 €9,95
Bij doos van 6: €9,00 per fles

2018 Margaux, Château Piche Leibre 
12,5%
Een van de meest vooraanstaande gemeenten van 
de Médoc is Margaux, die binnen het gebied de 
meest elegante wijnen voortbrengt. De bodem wordt 
gekenmerkt door een bovenlaag met fijne kiezels, die 
het zonlicht op de druiven weerkaatsen en ‘s nachts 
warmte vasthouden. De wijn heeft een zuivere, ex-
pressieve neus van zwarte bes. De smaak heeft veel 
rijp fruit, elegantie en een mooie tanninestructuur.
ROOD / Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 
2036. 
Nu per fles: €23,75 €25,50
Bij doos van 6: €22,95 per fles

2018 Rotenberg Spätlese – Nahe 
Gut Hermannsberg 8,5%
Dankzij de strenge selectie rieslingdruiven van de 
drie steilste ‘Große Lagen’ (Steinberg, Rotenberg, 
Kertz) verenigt deze wijn het mooiste van al deze 
akkers in zich. De druiven werden apart gevini-
fieerd en vergist, en opgevoed op zowel inox en 
grote houten vaten. Door de vergisting voortijdig 
te stoppen, ontstaat een laag alcoholische, friszoete 
wijn met elegantie, rijp geel fruit, mineraliteit en 
heerlijke zuren. 
WIT / Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €23,95 €25,75
Bij doos van 6: €23,20 per fles

2019 Arbin ‘La Belle Romaine’ – Vin de 
Savoie, Domaine Genoux 12%
Deze cuvée van 100% mondeuse is de trots van het 
domein en een weerspiegeling van de steile wijn-
gaarden bij het dorpje Arbin en de druif mondeuse. 
Subtiele aroma’s van zwarte peper, viooltjes en 
blauwe bessen. De tanninestructuur is krachtig, met 
zowel rijpheid als spanning. De smaak is complex 
met fris zwart fruit, subtiel wat specerijen en een 
prachtige lengte in de sappige afdronk.
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €18,10 €19,50  
Bij doos van 6: €17,50 per fles

2021 Alvarinho 9% Vinho – Verde 
Quinta de Soalheiro 9%
Deze wijn ondergaat een koude stabilisatie op het 
moment dat een alcoholgehalte van 9% is bereikt. 
Dit geeft de wijn een uitstekende balans tussen 
zoet en zuur. De aromatische neus heeft volop 
citrusfruit, iets van gele appel en witte perzik. In 
de smaak rijp wit en geel fruit, lentebloesem en 
knisperende zuren. Drink deze wijn bijvoorbeeld bij 
een dessert van een citroentaartje met merengue en 
bosvruchtenijs.
WIT / Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €15,10 €16,25
Bij doos van 6: €14,60 per fles

2017 Oppaco Tinto, Quinta de Soalheiro 
12,5%
Ook in deze rode wijn van Soalheiro mag de al-
varinhodruif niet ontbreken. De assemblage bestaat 
naast alvarinho (15%) uit vinhao en pinot noir. 
De Oppaco heeft een prachtige, licht robijnrode 
kleur. De wijn laat een geweldige balans tussen ele-
gantie en aardse aroma’s zien. Dankzij de toevoeg-
ing van alvarinho heeft de wijn een aangenaam 
fruitig karakter. De wijn heeft een schitterende lang 
aanhoudende finale.
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €18,60 €19,95
Bij doos van 6: €17,95 per fles

2021 Gamay Touraine, Domaine Jacky 
Marteau 12,5% 
Het domein is inmiddels overgedragen aan kinderen 
Rodolphe en Ludivine die het werk van hun vader 
Jacky met onverminderd succes voortzetten. Naast 
hun bekroonde Sauvignon is de Gamay er ook een 
om van te houden met vrolijk rood en zwart fruit, 
een klein pepertje, veel sap en een goede structuur.
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €9,00 €9,70
Bij doos van 6: €8,75 per fles

2020 Riesling Qualitätswein trocken
Mosel, Sybille Kuntz Weingut 12%
De rieslingdruiven worden geplukt in de eerste 
twee oogstweken, op de wijngaarden van Bern-
kastel-Kues. In de neus complexe aroma’s met 
tonen van grapefruit, limoen, kamille en iets van 
honing en witte bloemen. Heerlijk fris en elegant, 
mooi droog met rijpheid, spanning en een speelse 
zoet-zuurbalans die de wijnen uit de Moezel zo 
mooi kenmerkt.
WIT / Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €16,65 €17,90
Bij doos van 6: €15,95 per fles
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Regelmatig krijgen wij de vraag naar 
lager-alcoholische wijnen in ons portfolio



e datum: 31 juli 1395. Aan het woord: 
Filips de Stoute, hertog van Bourgondië. 
“Van de druif gamay wordt te veel wijn 
gemaakt. Deze wijnen zijn dermate 

slecht dat menselijke schepsels die ze drinken 
worden geïnfecteerd door serieuze ziekten. Dit 
komt omdat deze wijnen doordrongen zijn van 
een significante en afschuwelijke bitterheid. Om 
deze reden gebieden wij iedereen die deze plant 
verbouwt om deze binnen vijf maanden te rooien, 
dan wel te laten rooien.”

En zo werd gamay verbannen uit de Bourgogne. 
Au! Dat was misschien een beetje overdreven van 
Filips. Toegegeven, wellicht doet de gamay (voluit: 
gamay noir à jus blanc) het niet bijster goed op de 
klei- en kalkbodems van de bourgondische heuvels 
waar deze hertog zijn scepter zwaaide. Maar iets 
ten zuiden van Mâcon, in de Beaujolais, wordt de 
bodemsamenstelling gedomineerd door graniet, en 
op graniet heeft gamay grote potentie.

De derde donderdag
We spoelen een paar eeuwen vooruit, naar begin 
jaren vijftig van de vorige eeuw. Zoals op veel an-
dere plaatsen ging het in de Beaujolais economisch 
slecht: de wederopbouw na de oorlog was in volle 
gang. De excessieve vernedering en openbare exe-
cutie van de onschuldige gamay veroorzaakt door 
Filips de Stoute was reeds vijfhonderdvijfenvijftig 
jaar geleden. Inmiddels genoten de gamaywijnen 
een betere reputatie. Maar er was een probleem: 
deze wijnen werden nog steeds overschaduwd 
door de illustere noorder- en zuiderburen (Bour-
gogne en Noord-Rhône respectievelijk). Gelukkig 
kreeg toen iemand een briljant idee: ‘wat nou als 
we van onze jaarlijkse traditie, waarbij we de oogst 
vieren door één avond in november heel veel 

Tien cru’s
Beaujolais begint 
ongeveer 10 kilo-
meter ten zuiden 
van Mâcon. Het 
gebied heeft een 
totale breedte van 
12 kilometer en 
een lengte van 60 
kilometer. De hele 
streek heeft recht 
op de AOC bena-
mingen beaujo-
lais of beaujolais 
supérieur. De AOC 
Beaujolais-Villages 
beslaat 39 ge-
meenten. Daarbin-
nen mogen 10 
hun naam aan de 
wijn geven. De 10 
cru’s, van noord 
naar zuid: 
1. Saint-Amour
2. Juliénas
3. Chénas
4. Moulin-à-Vent
5. Fleurie
6. Chiroubles
7. Morgon
8. Régnié
9. Brouilly
10. Côte de 
Brouilly

D

Très Beaujolais
Beaujolais is een van de spannendste wijngebieden in Frankrijk van dit moment. 
En dat terwijl de reputatie van dit gebied in vroeger tijden een flinke deuk opliep. 
Of was er al eerder wat aan de hand?

fruitige, snel vergiste wijn te drinken, een natio-
naal, of nee, een globaal fenomeen maken?’ 

De marketingmachine werd in allerijl aan het 
draaien gezet, met als eerste doelwit Parijs. De 
Beaujolais Nouveau (ook bekend als Beaujolais 
Primeur) sloeg hier in als een bom: de wijnen wer-
den letterlijk naar de hoofdstad geracet om te ver-
zekeren dat ze om middernacht ontkurkt konden 
worden. Aanvankelijk was de datum 15 november, 
later werd dat de derde donderdag van november. 
De slogan: ‘Le Beaujolais Nouveau est arrivé!’

De ondergang
In de jaren zeventig en tachtig beleefden deze 
wijnen hun hoogtijdagen. Veel négociants (han-
delaren die druiven inkopen om er wijn van te 
maken) roken geld en doken in de markt. De 
productie ging omhoog, de kwaliteit en de con-
centratie gingen omlaag. De wijnen werden steeds 
dunner en door industriële agricultuur van hun 
laatste charme beroofd. Op een gegeven moment 
wist men buiten de regio niet eens dat de Beaujo-
lais nog meer te bieden had dan de Nouveau. Deze 
trend bracht de reputatie van de wijn, en daarmee 
de lokale economie, tot een dieptepunt. De prij-
zen van de wijnen kelderden. De laatste authen-
tieke wijnboeren, begonnen zich in hun wanhoop 
ook op massaproductie te richten, met alle gevol-
gen van dien. Ook zij leverden in aan typiciteit. De 
Beaujolais, dit mooie en unieke wijnbouwgebied, 
ging – bijna – aan een gimmick ten onder. 

De wedergeboorte
Te midden van deze malaise ontstond een tegen-
beweging van wijnboeren die het rigoureus anders 
aan wilden pakken. Zij zwoeren het gebruik van 
chemicaliën in zowel wijngaard als kelder af, kozen 
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Beaujolais is weer cool!

1 2

voor spontane vergisting (zie pag. 38) en langdu-
rige rijping (soms op houten vaten). We hebben 
het hier over de jaren tachtig en negentig, en we 
zien misschien wel voor het eerst een collectieve 
beweging van wijnmakers die zich actief bezig 
beginnen te houden met biologische en biodyna-
mische wijnbouw. In feite kan de geboorte van het 
concept ‘natuurwijn’ terug worden getraceerd naar 
dit selecte groepje rebellen, die zich nadrukkelijk 
afzetten tegen de geïndustrialiseerde wijnbouw. 

Sindsdien is de Beaujolais bezig met een inhaal-
slag. Steeds meer wijnliefhebbers ontdekken de
grote charme en typiciteit van deze wijnen. Over-
koepelende eigenschappen zijn sappig rood fruit 
met spannende zuren en een frivool karakter. 
Daarnaast hebben ze, afhankelijk van producent en 
herkomst, ieder een eigen karakter. De tien dorpen 
die de beste wijnen voortbrengen noemt men hier 
‘cru’s’. De wijnen uit Fleurie zijn veelal elegant, 
geurig en verfijnd, een morgon is vaak vol en 
bourgondisch, en we herkennen een juliénas aan 

de stevige body, veel kleur en goede tannine. 
Sommige producenten leggen nog steeds de na-

druk op het sprankelende rode fruit van de Beau-
jolais Nouveau van weleer. Het verschil is echter 
dat de huidige wijnen dankzij een harmonieuze 
aanpak, kundigheid en veel liefde ook beschikken 
over focus, verfijning en bezieling. Ze zijn heerlijk 
om jeugdig en lichtgekoeld te drinken en doen het
verrassend goed aan tafel. Er zijn ook producenten
die het nog ambitieuzer aanpakken: zij maken wij-
nen die niet onderdoen voor goede rode bour-
gogne. Ze worden vaak op hout gelagerd, zijn 
intens geconcentreerd en kunnen nog jaren weg-
gelegd worden. Momenteel zijn er inspanningen 
om specifieke wijngaarden een premier cru-status 
te geven. Een grand cru-status zal hier niet snel 
komen, omdat gamay volgens de Franse wet geen 
nobele druif is. De kater van Filips de Stoute?

1. Uitzicht op een 
typisch wijndorp in 
de Beaujolais. 
2. Sylvian Tête, 
zoon van Michel 
Tête, inspecteert 
de wijngaarden 
in Juliénas. Michel 
Tête wordt door 
kenners be-
schouwd als een 
van de toppro-
ducenten van 
de Beaujolais. 
Hij is de man die 
aanzette tot een 
imagoverbetering 
van de Beaujolais, 
omdat hij rende-
ment onderge-
schikt maakte aan 
kwaliteit.
3. Chiroubles, een 
van de tien cru’s 
in de Beaujolais. 

Midden in deze malaise 
ontstond een tegenbewe-
ging van wijnboeren die het 
rigoureus anders deden

2020 Côte de Py Javernières
Morgon, Louis Claude Desvignes
Morgon staat bekend als één van de stevig-
ere cru’s. Met name wijnen uit de illustere 
subzone Côte de Py kunnen lang rijpen. 
Dat komt mede omdat de bodem rijk is aan 
ijzerhoudend leisteen, vaak verantwoorde-
lijk voor krachtige wijnen. De wijngaarden 
liggen op hellingen, wat de rijping bevor-
dert. Een hartige wijn met tonen van lau-
rier, zuiver rood fruit en zinderende 
mineraliteit.
Op dronk: tussen nu en 2030
Nu per fles: €23,95 €25,75
Bij doos van 6: €23,20 per fles

2019 Brouilly, Bret Brothers
Brouilly is de grootste en zuidelijkste cru 
van de Beaujolais. Op de hellingen kan het 
aardig warm worden, waardoor deze wijn 
een stevige structuur heeft. De gebroeders 
Bret laten hun beaujolais-wijnen rijpen op 
gebruikte houten vaten. Omdat deze enkele 
jaren oud zijn geven ze geen houtsmaak 
meer af, maar verzachten de tannine in de 
wijn. Sappig fruit en aardse tonen.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €25,95 €27,90
Bij doos van 6: €24,95 per fles 

2020 Juliénas
Domaine du Clos du Fief
Juliénas ligt in het noorden van de Beau-
jolais, waar het landschap meer heuvelig 
is. Op de hellingen krijgen de druiven veel 
zonlicht. De wijnen zijn dan ook relatief 
rijper en corpulenter dan die van de directe 
buren. Dit domein werkt met stokken van 
gemiddeld 45 jaar oud, wat de concentratie 
ten goede komt. De wijn is al mooi op dronk 
maar kan makkelijk nog even liggen.
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €14,60 €15,70
Bij doos van 6: €14,10 per fles

2019 Fleurie ‘Roche Guillon’
Domaine de Fa
Een enigmatische, verleidelijke wijn. Ener-
zijds is zij zwoel, soepel en lichtvoetig, 
maar tegelijkertijd ook ruig, stevig en wild. 
Aroma’s van bramen, kersen, lavendel, 
grafiet en aarde. Sappige zuren en fijn 
geschakeerde tannines maken deze Fleurie 
er één die de aandacht grijpt en blijft vast-
houden. De afdronk is lang en meanderend. 
Tip: drink deze wijn uit een bourgogneglas.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €22,80 €24,50
Bij doos van 6: €21,95 per fles

Vier cru’s uit de Beaujolais
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ls Ward op zijn veertiende tafeltjes 
schoonmaakt in Diergaarde Blijdorp, 
weet hij al: dit is veel leuker dan school. 
“Ik was er goed in. En ik vond het leuk 

om het resultaat van m’n werk te zien, wat ook nog 
eens werd gewaardeerd door anderen.” Begonnen 
op het vwo, stapt hij eerst over op de havo en 
daarna de mavo. Tot ongenoegen van zijn ouders, 
die beiden gestudeerd hebben. Zij zetten alles op 
alles om de ‘verwarde’ Ward toch minimaal z’n 
havo af te laten maken. Ze sluiten hem soms zelfs 
in zijn kamer op. Ward zelf zit er niet zo mee; kan 
hij lekker naar muziek luisteren en schilderen. 
Hij heeft daarnaast inmiddels een baantje bij de 
IJsclub in Kralingen, een tennis- en squashpark 
met een grote bar in de kantine en een vinoloog 
als eigenaar. Ward leert er proeven en drinken, en 
het is op deze plek dat de liefde voor wijn echt een 
beetje begint.

Oma van goede komaf
Maar vlak ook de invloed van zijn oma niet uit. 
De oma van Ward is van goede komaf, opgegroeid  
in een statig herenhuis in Oisterwijk, met grote 
wijnkelders eronder die regelmatig worden gevuld 
door de firma Kerstens. Ward’s opa is belangrijk 
in de landelijke politiek en zelfs minister in het 
kabinet van Biesheuvel. De oma van Ward houdt 

van het goede leven en geniet van de flessen 
Yquem die in de kelder lagen. Als Ward pas acht 
jaar oud is, neemt zijn oma hem mee naar Restau-
rant Parkheuvel in Rotterdam, van chef-kok Cees 
Helder. Dit hoort volgens haar bij zijn opvoeding. 
Hij leert er hoe je in dit soort zaken moet eten, 
hoe het bestek ligt en hoe je je servet behoort 
neer leggen. Ward: “Ze liet zelfs zien hoe de wc’s 
er in een sterrenzaak uit horen te zien. En ik weet 
nog heel goed wat ik er at: tongrolletjes in beurre 
blanc. Heerlijk was dat!” Later verhuist zijn oma 
naar Utrecht, waar ze Ward nog altijd met regel-
maat mee uit eten neemt. Ward: “Bijvoorbeeld bij 
Karel V, waar de rode loper als het ware uitging 
als we aan kwamen lopen. Pas later had ik door 
hoe bijzonder dit was. Ze was een graag geziene 
gast. De liefde voor Yquem kwam vaker terug in 
haar verhalen en daarom heb ik laatst speciaal een 
fles gekocht, die we samen hebben gedronken. 
Ze is nu 93, maar geniet hier nog altijd van.” Zijn 
oma, die merkt dat Ward veel gevoel heeft voor 
smaken en die ook goed onder woorden kan 
brengen, steunt hem in zijn wens om in de horeca 
te werken. 

Verliefd op een zaak
Na de IJsclub in Kralingen gaat Ward werken bij 
Café Stobbe in Rotterdam, waar hij als gast vaak 
komt. Een klassieke tent met een geweldige sfeer 

A

Voor school was hij te lui. En als sommelier 
breng je alleen de gevraagde fles naar tafel. 
Maar in het café waar voor Ward het ultieme 
gastheerschap zich afspeelt kan hij stralen als 
nergens anders!

Aan tafel met de eigenaar van 
de leukste wijnbar van Nederland

Ward Zeeuw

vindt dat nog te vroeg. Bovendien begint het bij 
hem te kriebelen: hij wil heel graag een eigen zaak. 
Na twee jaar werken bij Dertien, komt die wens 
uit: Ward opent Café Verward.

Uit je comfortzone 
In Café Verward is ‘goed genoeg’ niet goed ge-
noeg. Alles moet hier meer dan goed zijn, tot in de 
details: het bier en de wijnen, maar ook het eten, 
het glaswerk, de ambiance en het gastheerschap. 
Wijn is, met meer dan 350 verschillende soorten, 
in dit café leidend. Maar misschien wel het allerbe-
langrijkste aspect in de filosofie van Café Verward 
is het ontbreken van een wijnkaart, volgens Ward 
essentieel voor goed gastheerschap. Ward: “Als je 
een wijnkaart geeft, zitten gasten er minutenlang 
in te turen, om vervolgens iets uit te kiezen wat 
ze al kennen. Dan hoef je alleen nog maar de fles 
op tafel te zetten en houdt het verder op. Maar ik 
wil erachter komen waar ze écht zin in hebben. 
Misschien hebben ze net hard gewerkt en zijn ze 
toe aan een glas van iets verfrissends. Ik probeer uit 
ze te trekken waar ze van houden om ze te kunnen 
verrassen en ze een beetje uit hun comfortzone te 
halen. Op die manier ontdekken mensen nieuwe 
smaken, nieuwe druiven, nieuwe streken, nieuwe 
producenten. Ik heb veel vaste gasten die zich er 
inmiddels op verheugen om telkens wat nieuws te 
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waar het personeel in een giletje met stropdas 
werkt en een – voor een café – grote wijnkaart 
heeft. De zaak zit altijd vol. Hij leert er vooral om 
hard te werken, maar daarnaast mag hij er van de 
eigenaar ook een wijnopleiding doen, SDEN2. En 
hij ontmoet er Alexander Renner, toenmalig somme-
lier van Parkheuvel. Ward: “’s Avonds laat kwam 
er vaak personeel van andere restaurants nog even 
‘afpilsen’. Zo ook Alexander en zijn assistenten.
Aan de bar hadden we het vaak over wijn. Ik 
vond het prachtig om te horen hoe die jongens 
daarmee bezig waren. Alexander nam regelmatig 
een bodempje mee van een bijzondere fles uit het 
restaurant en liet me dit dan proeven. We raakten 
bevriend en Alexander vond dat de tijd rijp was dat 
ik na twee jaar barman bij Stobbe sommelier zou 
worden. Hij belde Marcel van Zomeren van In den 
Rustwat, die een sommelier nodig had. Een week 
later kon ik aan de slag.” 

In het jaar dat Ward daar werkt, maakt hij vele 
leerzame meters bij een fantastische chef-kok. Maar 
de vele extra uren die hij er maakt, breken hem 
uiteindelijk op. Dat leidt tot een radicaal besluit: 
hij keert de horeca de rug toe en begint aan de 
pabo. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan. “Via Alexander, die inmiddels bij een wijn-
importeur werkte, ontmoette ik Pepijn Schmeink, 
van restaurant De Eendracht. Toen we die avond 
in zijn restaurant aten met wat mensen uit m’n 
proefgroepje van de Vinologenopleiding, werd ik 
verliefd. Wat een zaak! Hoezo kende ik die nog 
niet? Pepijn die in zijn eentje het kleine restaurant 
bestierde, met gerechten uit de houtoven die hij 
voor je neus klaarmaakt, direct van de boer op de 
tafel… Ik was helemaal onder de indruk.” Pepijn 
heeft niet alleen veel kennis van smaken en van 
wijn, hij is ook een van de eersten in Nederland 
die gerechten zelf fermenteert. Ward gaat met zijn 
toenmalige vriendin een aantal keer bij De Eend-
racht eten, en van het een komt het ander. Pepijn 
heeft iemand nodig, heeft Ward interesse? Dat laat 
Ward zich geen twee keer vragen: hier kan hij iets 
van zichzelf laten zien. Niet alleen de wijn naar de 

tafel brengen, zoals een sommelier in een sterren-
zaak, maar ook echt gastheer zijn. Bij De Eendracht 
voelt Ward zich als een vis in het water. Hij en Pe-
pijn zitten helemaal op een lijn: producten moeten 
puur en lekker zijn, en zeker niet ingewikkeld. 
Bij wijnen gaat het niet om de naam, maar om wat 
er in je glas zit. Samen bezoeken ze andere toffe 
restaurants, en gaan helemaal op in het ‘nieuwe 
ruig’ in Amsterdam, met gelijkgestemde restaur-
anthouders. Door het succes van De Eendracht 
verhuist Pepijn naar een grotere zaak, Dertien. Hij 
vraagt Ward mede-eigenaar te worden, maar die 

Geen wijkaart
Ward mag dan 
misschien geen 
wijnkaart hebben. 
Zijn wijncollectie 
is met een keuze 
uit 350 flessen 
indrukwekkend te 
noemen. Ook de 
duurdere wijnen 
schenkt hij per 
glas, moeilijk doet 
hij daar niet over. 
Zo’n fles gaat altijd 
wel op.

Misschien wel het aller-
belangrijkste aspect in de 
filosofie van Café Verward 
is het ontbreken van een 
wijnkaart

Als je gasten hun gang laat 
gaan, kiezen ze altijd iets 
wat ze al kennen



ontdekken. Door mijn manier van werken, moet ik 
ook bereid zijn om mensen iets anders in te schen-
ken, als ze de door mij gekozen wijn niet lekker 
vinden. Ik zie dat direct aan hun gezichten. Dan 
pak ik een andere fles en probeer het opnieuw. Ik 
heb dan ook veel soorten wijn nodig, in allerlei 
smaakstijlen en in verschillende prijssegmenten. 
Soms heb ik wel honderd verschillende wijnen 
openstaan, dat maakt bij mij niet uit. Die flessen 
komen altijd weer op. Ik werk met bescheiden 
marges voor de goedkopere wijnen en met de dure 
exemplaren hanteer ik een vaste opslag. Ik vind 
het belangrijk dat iedereen altijd veel wijn in z’n 
glas heeft voor wat hij of zij er voor betaalt. Ook 
de duurdere wijnen kunnen de mensen per glas 
bestellen. En niet met Coravin; ik trek sneller een 
fles open, dan dat ik die naald door de kurk heb 
en er een glas door moet tappen. Bovendien kan 
ik dan even aan de kurk ruiken en hem eventueel 
karafferen. Omdat ik een ronde bar heb, zien 
andere mensen ook wat er gedronken wordt. Vaak 

willen ze dan ook een glas van die bijzondere wijn, 
of ik laat ze er iets van proeven. Zo gaat zo’n fles 
eigenlijk altijd op. Zo niet, dan laat ik hem aan 
m’n personeel proeven; voor hen ook mooi en 
leerzaam.” 

Inmiddels zijn ook zijn ouders fans en vaste 
bezoekers van Café Verward. Ward laat met een 
ontwapende glimlach weten dat ze trots zijn op 
wat hij heeft bereikt en wie hij is. Ward zelf is 
bijna klaar voor een volgende stap: zijn ideaal is 
om meerdere cafés te openen, allemaal volgens de-
zelfde filosofie. De sleutel van het succes daarvoor 
is heel goed opgeleid personeel met een groot 
gevoel voor gastheerschap. Hij ziet het als een am-
bacht en de mensen opleiden als zijn opdracht. Op 
de vraag wat voor hem het belangrijkst is in wijn, 
antwoordt Ward: “Schenenschoppers. Wijnmakers 
die bereid zijn dingen anders te doen dan de elite 
die vastgeroest zit in haar methodes. Een nieuwe 
generatie is bereid schoner te werken en te experi-
menteren. Dat levert fantastische wijnen op!”
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Aan tafel met

2020 La Grange – Muscadet Sèvre et Maine 
sur Lie, Domaine Luneau-Papin
Een prachtig rijke wijn, met mineraliteit, iets van cit-
rusvruchten en tonen van rijp geel fruit. Deze  heerlijke 
muscadet is mooi in balans met fijne zuren en een lange, 
elegante afdronk. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €12,60 €13,60
Bij doos van 6: €12,25 per fles   

2019 Chant des Vignes – Jurançon sec 
Domaine Cauhapé
Expressief parfum van citrus, exotisch fruit, lentebloe-
sem, witte peper, fijne kruiden en een vleug je venkel. De 
smaak is prachtig droog, met sprankelende zuren, veel 
fris sap en met een goede structuur. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €11,25 €12,20    
Bij doos van 6: €10,95 per fles   

2021 Verdejo Fermentado en Barrica – Rueda
Palacio de Bornos
Een uitbundige neus met tonen van rijp tropisch fruit, 
kruiden en een vleug je vanille. De smaak is breed en zit 
vol sappig, gul fruit. Het hout is mooi versmolten met de 
frisse structuur van de verdejo.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,10 €11,90
Bij doos van 6: €10,75 per fles

2021 ALLO – Minho
Quinta de Soalheiro
In de neus fijne aroma’s van tropisch fruit en citrus. 
Alvarinho biedt aromatische fruitintensiteit en structuur, 
de loureiro juist elegantie en mineraliteit. De ALLO is 
fris én laag in alcohol (11,5%).
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €9,10 €9,75
Bij doos van 6: €8,80 per fles

Okhuysen wijnen op de wijnkaart bij Verward

Altijd het juiste 
glas
De voorraad aan 
wijnen is enorm 
divers, met allerlei 
smaakstijlen in 
verschillende 
prijssegmenten. 
Zo is Ward continu 
in staat om zijn 
gasten de juiste 
wijn in te kunnen 
schenken.

ijn vader stort op het erf van een wijn-
huis in de Bourgogne de achterbak 
van de Peugeot 505 vol met dozen 
wijn. We zijn op de terugweg van een 

bezoek bij opa Jantje in Zuid-Frankrijk, waar we 
iedere zomer de vakantie afsluiten, en pappa gaat 
langs zijn favoriete wijnhuis. De boerderij ligt aan 
het einde van een laan omzoomd door cipressen, 
hoog als kerktorens. Links en rechts van de boer-
derij trekken eindeloze rijen wijnstruiken de vel-
den in en zelfs in de verte de heuvels over. Decen-
nia achtereen worden de druiven hier gekoesterd 
als nageslacht. Tussen de wijnstruiken bruin klei en 
dat almaar oprukkende onkruid. Snoeien, wieden,
sproeien; de wijnboer is de knecht van zijn wijn-
gaard.

Nog rozig van de rondleiding langs de vaten in 
de kelder van het wijnhuis, waar de lucht zwanger 

is van de alcohol, kruipen we weer met z’n drieën 
op de achterbank, mijn twee broers en ik. Ik na-
tuurlijk in het midden, voor als er klappen vallen. 
Gelukkig heb ik wat brokken kaas en hompen 
brood weten mee te jatten van de proeverij. Even 
de voeten optillen, want er moeten nog wat karton-
nen wijnpakken van tien liter weg worden gestopt, 
om thuis in Bloemendaal te bottelen. Mijn moeder 
heeft haar blote voeten op het dashboard en steekt 
een sigaret op. Camel zonder filter. Met open ra-
men rijden we toeterend de oprijlaan af, voor ons 

De romantiek 
van wijn

Gastcolumn

M
Beau van 

Erven Dorens
is presentator, 

acteur en 
schrijver. Beau 
woont met zijn 

vrouw Selly en vier 
zoons in Amster-
dam en is een 

groot wijnliefheb-
ber. 

Wijn is voor mij het ideale 
elixer van de romantiek, de 
liefde voor de vrijheid en het 
samenzijn met het gezin en 
vrienden
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Nog maar 800 kilometer jongens. 

trilt de lucht van de hitte, achter ons verdwijnt het 
wijnhuis in een wolk stof. 

Tegen zes uur ’s avonds parkeren we de auto bij 
hotel ‘Le Lion d’Or’ en na een borrel met pastis
gaan we aan tafel. Vooraf altijd heerlijke escargots. 
Soms zijn ze zo heet, dat als je er met je vork in
steekt, ze uit hun schelp tegen het plafond sprin-
gen. Hilariteit alom. Mijn astmatische broers hoes-

ten zich door de nacht en de volgende dag zijn 
we blij als we zonder inspectie met al die wijn de 
Nederlandse grens over komen.

De wijnvoorraad wordt thuis zorgvuldig in de 
kelder opgeborgen en gaat ongeveer drie maan-
den mee. Bij elk diner of feestje haalt mijn vader 
zorgvuldig de wijn tevoorschijn die hij voor de ge-
legenheid geschikt vindt. Stoofvlees? Dan drinken 
we dit. Sliptongetjes? Daar heb ik een mooie witte 
voor! Over de prijs van de wijn wordt niet gepraat. 
Dat hoort ook niet. Na het ontkurken staat de fles 
even. Daarna wordt er geproefd. Een sacraal mo-
ment. Je kijkt even naar de fles. Even naar elkaar. 
Een moment van bezinning, als in een gebed. En 
met die fles komt altijd een verhaal, over de wijn-
boer, of de tocht waarop de wijn is veroverd, over 
mijn opa’s, wier leven in wijn gedrenkt was, over 
het goede leven in Frankrijk. 

Ik mis die tijd. Wijn is voor mij een verhaal. Het 
is het ideale elixer van de romantiek, de avonturen 
uit het verleden, de plannen voor de toekomst, de 
liefde voor de vrijheid en het samenzijn met het 
gezin en vrienden.

Xavier begrijpt die romantiek als geen ander. Als 
Xavier over wijn praat, gaat het eerst over de fami-
lie waar de wijn vandaan komt en hoe hij daar altijd 
ontvangen wordt, en dan, pas heel veel later, gaat 
het over de kwaliteit van de wijn. En die is, maar 
dat weet je dan allang, want dat kan niet anders na 
zo’n verhaal, heel bijzonder. 

Ik drink op jullie gezondheid!



talië kent vele gezichten. Van noord tot zuid 
is de natuur uitzonderlijk divers en de keuken 
puur met culinaire – streek – specialiteiten in 
overvloed. En we komen er verrassend veel 

autochtone druivenrassen tegen. Italië heeft boven-
dien geografisch gezien alles in huis om kwalitatief 
goede wijnen voort te brengen. Niet voor niets 
gaven de Griekse kolonisten het de naam Oenotria 
(vrij vertaald: land van wijn). 

Le Marche of de Marken ligt in het midden van 
‘de laars’, direct onder Emilia Romagna. Het ge-
bied wordt net als de zuidelijker gelegen Abruzzen 
ingeklemd door de Apennijnen in het westen en 
de azuurblauwe Adriatische zee in het oosten. 
Beide regio’s beschikken over een rijke (wijn)
historie en de meeste wijngaarden zijn als een lap-
pendeken geïntegreerd in het glooiende heuvel-
landschap. De dunbevolkte, bosrijke Abruzzen is 
de meest ruige van de twee en gold lange tijd als 
een gebied waar voornamelijk bulkwijnen werden 
geproduceerd. Wat inmiddels flink is veranderd.

Conti di Buscareto: Een domein vol 
ambitie en ontwikkeling
Tijdens een van onze reizen ontdekten we in het 
hart van Le Marche het relatief jonge domein Con-
ti di Buscareto met wijngaarden nabij Ostra, zo’n 
veertig kilometer ten noordwesten van Ancona. 
Buscareto werd in 2002 opgericht door een twee-

Conti di Buscareto 
70 hectare 
wijngaard
Druivenrassen: 
verdicchio, mon-
tepulciano d’abru-
zzo, sangiovese, 
lacrima, caber-
net-sauvignon
‘Duurzaamheid 
staat centraal’

Azienda Agricola 
Torre Raone
35 hectare waar-
van 29 hectare 
wijngaard
Druivenrassen: 
pecorino, trebbia-
no, montepulciano 
d’abruzzo, merlot, 
cabernet-sauvig-
non
Hoogte: 350 meter 
boven zeeniveau 
‘Biologisch gecer-
tificeerd’

I

Rock-‘n-roll aan de Adriatische kust

Buscareto en Torre Raone
Wij hebben een zwak voor de charmante Italiaanse regio’s ‘Le Marche’ en 
‘Abruzzo’. Niet in de laatste plaats omdat de kwaliteit van de wijnen hier de 
laatste jaren enorm is gestegen. 

tal dat zijn sporen had verdiend in de IT-branche 
en met de aankoop van een verwaarloosd domein 
invulling kon geven aan hun passie voor wijn. 
Met hulp van de bekende oenoloog Vito Camussi 
werden de oude wijngaarden flink onder handen 
genomen en nieuwe wijngaarden aangeplant. Het 
domein beslaat nu zo’n zeventig hectare wijngaard, 
verspreid over verschillende herkomstgebieden. 
Een van de bekendste is zonder twijfel de appel-
latie Verdicchio dei Castelli di Jesi. Deze DOC 
brengt een heerlijke, frisdroge witte wijn voort, 
uitermate geschikt als aperitief of aan tafel bij een 
pasta vongole. De geschiedenis leert ons dat de 
verdicchio-wijngaarden ten tijde van Hannibal 
al geliefd waren. Volgens de overlevering wilde 
Hannibal via de Marken Rome aanvallen, maar zijn 
soldaten verloren de strijd omdat ze te veel van de 
verdicchio-wijn hadden genipt. 

Goede wijn wordt in de wijngaard 
gemaakt
Inmiddels geniet ook de rode Rosso Piceno faam; 
een soepele, mild kruidige rode wijn, voorname-
lijk gemaakt van de lokale montepulciano-
d’abruzzodruif, niet te verwarren met de gelijkna-
mige plaats in Toscane. Uitgangspunt bij de wijnen 
van Buscareto: autochtone druivenrassen en tra-
dities in een modern jasje steken. De laatste jaren 
hebben ze bovendien veel tijd en energie gestoken 
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in het verduurzamen van de wijngaarden en de 
kelders. Zo gebruiken ze grotendeels recyclebare 
grondstoffen en is de natuur – en de terroir – altijd 
leidend. Volgens goed Frans voorbeeld zijn ze er 
bij  Buscareto dan ook van overtuigd dat goede 
wijn in de wijngaard wordt gemaakt en niet in de 
kelder.

Torre Raone: Een jeugdliefde die uitgroeit 
tot een succesvol domein
Bij ons laatste bezoek aan Torre Raone, te midden 
van de schilderachtige heuvels nabij Loreto Apruti-
no, vertelt wijnmaker Dante di Tizio gepassioneerd 
hoe het domein is ontstaan. Het verhaal begint in 

1997, wanneer Luciano di Tizio (vader van Dan-
te), op dat moment 36 jaar oud, op slag verliefd 
wordt op dit vervallen landgoed in de Abruzzen. 
Hij besluit het te kopen met de hulp van Antonio 
d’Emilio, zijn oude schoolvriend. Op dat moment 
bestaat het domein uit een oude, niet meer in 

1. Het team van 
Buscareto steekt 
inheemse druiven 
en tradities in een 
modern jasje, alles 
met oog voor de 
natuur. 
2. ‘La Torre’ werd in 
de 11e eeuw ge-
bouwd door Ra-
one van Poliziano, 
een afstammeling 
van de hertogen 
van Normandië. 
3. Bij Buscareto 
hechten ze aan 
terroir en duur-
zaamheid. 
4. De snoei is 
gericht op lage 
rendementen

De meeste wijngaarden 
liggen als een lappendeken 
over het glooiende heuvel-
landschap

gebruik zijnde stal, twaalf hectare wijngaard, drie 
hectare olijfgaard, negen hectare beplant met 
tarwe en zes hectare fruitgaarden (perzik, pruim 
en abrikoos). In de loop der jaren is het echter 
volledig omgevormd tot een prachtig wijndomein 
met behoud van de drie hectare olijfgaard aan de 
voet van de toren. De toren (torre) van Raone, 
waaraan het landgoed zijn naam ontleent, vormt 
het historisch middelpunt.

Biologische aanpak
Door de wijngaarden opnieuw in te richten met 
veel respect voor de terroir en met een grondige, 
biologische aanpak weten de oude vrienden 
Luciano en Antonio het domein al snel naar een 
hoog niveau te tillen. De aangeplante autochtone 
druivenrassen montepulciano d’abruzzo, trebbiano 
en de originele pecorino staan garant voor authen-
tieke en pure wijnen. De opbrengsten zijn van 
nature laag en ondanks de vele zonuren worden 
hier, op 350 meter hoogte, wijnen gemaakt met 
een prachtige frisheid. Vandaag de dag beschikt het 
domein over 29 hectare wijngaard en worden de 
wijnen naar meer dan tien landen geëxporteerd. 
Gelukkig is de heerlijke nieuwe oogst zojuist in 
Haarlem gearriveerd. Heeft u deze parels uit de 
Marken en de Abruzzen al ontdekt? 

2020 Rosso Piceno (goccia)
Een prachtig huwelijk van de autochtone druiven mon-
tepulciano (70%) en sangiovese (30%). De eerste zorgt 
voor structuur en complexiteit, de laatste voor nuance. 
De neus is intens met tonen van kersen en pruim. In de 
mond lekker sappig, volop fruit, met een aangename bite 
en zachte, rijpe tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €9,30 €9,95
Bij doos van 6: €8,95 per fles

2021 Verdicchio dei Castelli di Jesi (goccia)
De verdicchiodruiven worden met de hand geplukt, 
zacht geperst en vergist op lage temperatuur. Het parfum 
is floraal met tonen van appel, citrusfruit, amandel 
en iets van hooi. De smaak biedt volop sap, spanning, 
fruit en een knisperend frisse finale. Verrukkelijke, pure 
verdicchio!
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €9,30 €9,95
Bij doos van 6: €8,95 per fles

2020 Montepulciano d’Abruzzo 
De montepulcianodruiven worden laat geoogst, gevolgd 
door een vergisting en rijping op inox om het frisse en 
fruitige karakter te behouden. Heerlijk bessig fruit, 
zwarte kers en laurier. De smaak is vol, pittig, ver-
leidelijk en harmonieus met ook frisse tanninen. De 
afdronk is lang en kruidig. Delizioso!
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €11,60 €12,50
Bij doos van 6: €11,25 per fles

2021 Pecorino – Colline Pescaresi 
Na een handmatige pluk en vergisting op inox verblijft 
de wijn twee maanden ‘sur lie’ (op de fijne gistsporen). 
De neus biedt florale tonen, mineralen en een vleug je 
citrus. De smaak is mondvullend met rijp steenfruit, 
nectarine, een goede structuur, mineralen en een heerlijk 
frisse finale. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €12,30 €13,25
Bij doos van 6: €11,95 per fles

Conti di Buscareto Azienda Agricola Torre Raone
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iña Casa Marín werd in 2000 opgericht 
werd door María Luz Marín – beter be-
kend als Marilu. Zij was een van de eer-
ste vrouwen die in 1974 afstudeerde aan 

de Universiteit van Chili met een graad in land-
bouwkunde en oenologie én Chili’s eerste vrouwe-
lijke wijnmaker. We spreken met Jamie Verbraak. Zij 
vertrok veertien jaar geleden naar Chili, ontmoette 
er Marilu’s zoon Felipe (nu hoofd wijnmaker) en is 
nooit meer weggegaan. Ze hebben inmiddels een 
dochter en hun tweede is op komst. 

Elisa Duivestein: Het lef van Marilu, om als eer-
ste wijnmaker in een koel klimaat dicht bij de kust
wijn te maken, heeft echt iets in gang gezet. Steeds 
meer wijnmakers durven het nu ook aan om extreme
gebieden op te zoeken. Chili heeft zich daarmee als 
wijnland verder ontwikkeld. Hoe kijk jij daarnaar?
Jamie: Chili is een land van uitersten. Er wordt 
weleens gezegd dat Chili door God bij elkaar is 
gezet en van alle elementen uit de natuur een 
beetje heeft gekregen. Een land van vijfduizend 
kilometer lang, omringd door de Andes in het 
oosten, vijfduizend kilometer kust in het westen, 
de droogste woestijn ter wereld in het noorden en 
de Zuidpool in het zuiden. Je kunt je voorstellen 
dat Chili daardoor verschillende klimaten heeft. 
Tot de jaren ‘90 werd er vooral in de centrale vallei 
wijn gemaakt, waar de omstandigheden voor het 

Casa Marín 
is het enige wijndo-
mein in Chili dat op 
slechts vier kilometer 
van de kust ligt.
Casa Marín verkreeg 
met de wijngaard 
Lo Abarca in 2018 
een eigen D.O. 
(staat voor Denom-
inación de Origen, 
een kwaliteitsgaran-
tie van de herkomst 
van de wijn)

De wijnen van Casa 
Marín zijn door de 
internationale pers 
nog nooit onder de 
90 punten beoor-
deeld.

Voor de meeste 
wijnen wordt ge-
bruikgemaakt van 
spontane vergisting 
(zie ook pagina 38)
De wijnen worden 
met minimale inter-
ventie en met het 
oog op de unieke 
terroir gemaakt, wat 
je terugproeft in je 
glas. 

1. Jamie Verbraak 
samen met haar 
schoonmoeder en 
grondlegster van 
het domein María 
Luz Marín. 
2. María Luz Marín 
en haar zoon 
Felipe, de man van 
Jamie Verbraak, 
die inmiddels de 
verantwoordelijkheid 
voor de  vinificatie 
van de wijnen heeft 
overgenomen van 
zijn moeder.

V

20 jaar Viña Casa Marín
Van pionier tot voorbeeld domein. Ter viering van het twintigste oogstjaar blikken 
we terug met Jamie Verbraak – schoondochter van grondlegster María Luz Marín 
– op de afgelopen twee decennia en bespreken we de toekomst. 

verbouwen van druiven perfect zijn: vruchtbare 
grond, veel water en hoge temperaturen. Maar de 
wijnen bezaten minder karakter. Marilu was 23 jaar 
geleden een van de eerste wijnmakers die zoals je 
zegt, het lef had om uit die comfortzone te treden 
en richting de kust te gaan. Gelukkig zijn er nu 
meer dare devils die uit de centrale vallei vertrok-
ken zijn. 
Elisa: Er is dus ook meer competitie. Staan jullie 
daar positief in of is dat ook een uitdaging?
Jamie: Positief. Het helpt ons tegen het Chileen-
se imago in te gaan van goed, goedkoop en rood. 
Of het een uitdaging is weet ik niet; ons doel is 
altijd geweest om kwaliteitswijnen te maken, en dat 
is het nog steeds. In de afgelopen twintig jaar heb-
ben we een hoog kwaliteitsniveau opgebouwd en 
dat moeten we behouden. Felipe heeft sinds 2014 
ook zijn eigen lijn wijnen; Viñedos Lo Abarca. Met 
deze wijnen kunnen we blijven innoveren, een 
jongere doelgroep aanspreken én heeft Felipe de 
kans om een andere stijl wijnen te maken dan zijn 
moeder. 
Elisa: Heeft de opwarming van de aarde deze 
streek interessanter gemaakt, of juist niet?
Jamie: Als we naar ons klimaatstation in de wijn-
gaard kijken, wordt het niet per se warmer. We zit-
ten aan de kust en hebben veel koude invloeden. 
Wel wordt het klimaat steeds extremer op andere 
gebieden. Ten eerste hebben we tegenwoordig 

veel te maken met vorst. Toen Marilu 23 jaar gele-
den de eerste wijnstokken aanplantte, bestond het 
fenomeen vorst hier nog niet. In 2020 en 2021 
hebben we bijna 40% van onze oogst hieraan 
verloren. Het tweede punt is het gebrek aan water; 
we hebben de afgelopen jaren nauwelijks regen ge-
had. Op dit moment hebben we niet genoeg water 
om het tot aan de oogst vol te houden en lijden 
onze planten onder hevige stress. Als er ernstige 
droogte is, heeft dat ook voor de volgende oogst 
invloed; het jaar erop zullen de planten tijd nodig 
hebben om te herstellen. 
Elisa: Ik kan me voorstellen dat dit voor flinke 
uitdagingen zorgt. Hoe gaan jullie hiermee om?
Jamie: Dit is inderdaad een hele onzekere tijd 
voor ons en we weten niet hoe de toekomst zal 
verlopen. Gaat het dit jaar regenen, of wéér niet? 

Moeten we gaan kijken naar het ontzouten van 
water en hoe dan? Ik denk dat op dit moment de 
klimaatverandering onze grootste uitdaging is. 
Waar voorheen onze wijngaarden 240.000 kilo 
druiven opbrachten, halen we nu nog maar de 
helft hiervan of zelfs minder. 
Elisa: Denk je dat als Marilu vandaag een plek 
mocht kiezen, ze dezelfde keuze zou maken als 23 
jaar geleden?
Jamie: Marilu´s hart ligt hier in Lo Abarca, waar ze 
is opgegroeid en haar hart aan heeft verloren. Op 
dit moment zijn de omstandigheden hier alleen wel 
stukken zwaarder dan ze toen had kunnen beden-

ken. Maar aan de andere kant zouden onze wijnen 
niet zo uniek zijn als ze niet hier vandaan kwamen. 
In 2018 hebben we onze eigen D.O. Lo Abarca 
gekregen, het bewijs hoe speciaal deze plek is.
Elisa: Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 
de laatste tien jaar op het domein?
Jamie: Op commercieel gebied hebben we een 
brede afzetmarkt opgebouwd die ons stabiliteit 
geeft. Toen ik veertien jaar geleden bij Casa Marín 
kwam, stond de telefoon roodgloeiend van leveran-
ciers die naar de betaling van hun factuur vroegen. 
Vandaag de dag heeft Casa Marín geen enkele 
lening meer en zijn we financieel onafhankelijk. 
Verder hebben we in 2019 met hetzelfde market-
ingbureau dat Hertog Jan Grand Prestige uitgerold 
heeft ons merk aangepakt. Dit heeft binnen ons 
bedrijf een grote verandering teweeg gebracht. 
We weten precies waar we naartoe willen, en hoe 
we onze wijnen zowel in Chili als in de rest van 
de wereld willen positioneren. Verder hebben we 
nieuwe druiven geplant zoals garnacha en mousser-
ende wijnen op de markt gebracht. Ook hebben 
we een rosé gemaakt, die erg goed verkoopt.  
Elisa: Wat zijn jullie verwachtingen voor de 
toekomst?
Jamie: Marilu is steeds meer fulltime oma en 
met haar derde kleinkind op komst, heeft ze haar 
handen vol. Het afgelopen jaar was het aan ons om 
de taken over te nemen. Felipe is verantwoordelijk 
voor de wijnen en de wijngaard, ik voor strategie, 
planning, marketing en verkoop en Felipes broer 
Nicolas voor de administratieve en operationele 
taken. Ook op het gebied van duurzaamheid ma-
ken we grote stappen, vanaf volgend jaar wordt alle 
elektriciteit die wij gebruiken via zonnepanelen 
opgewekt. 
Elisa: Waar ben je zelf het meest trots op? 
Jamie: Op zoveel! Maar het meest trots ben ik 
op het feit dat ik samen met Felipe en Nico de 
droom van Marilu mag voortzetten, waarin Marilu 
ons alle vertrouwen geeft. Ook ben ik trots dat wij 
als tweede generatie zo goed met elkaar kunnen 
samenwerken en op een lijn zitten. En ik ben trots 
op Felipe, die als wijnmaker toch in de schaduw 
staat van zijn moeder en veel meer erkenning 
verdient dan hij krijgt. Ik kan nog wel tien dingen 
opnoemen die me trots maken, maar ik denk niet 
dat dat in de Vinée Vineuse past!

2021 Cartagena Riesling
San Antonio
Ook in Chili heeft de riesling zijn 
habitat, maar dan wel in koelere 
gebieden. Prachtig zuiver en min-
eraal, vol concentratie. Met tonen 
van citrusfruit, perzik, lychee en 
sinaasappel.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €11,50 €12,40
Bij doos van 6: €11,20 per fles

2021 Sauvignon blanc Viñe-
do Cipreses – San Antonio
Al twee keer werd deze wijn uit-
geroepen tot beste sauvignon blanc 
ter wereld (Concours Mondial du 
Sauvignon en Decanter World 
Wine Awards). Intens met krach-
tige aroma’s van steenvruchten, 
citrusfruit en kruisbes.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €16,70 €17,95
Bij doos van 6: €16,20 per fles

2019 Cartagena Pinot Noir 
San Antonio
Een heerlijke wijn met uitbundige 
fruittonen van frambozen, zwarte 
bessen en rabarber. Ook is het 
subtiele hout aanwezig. Een pinot 
noir met een levendige frisheid en 
een lang aanhoudende, kruidige af-
dronk. Lekker bij gegrilde kwartel. 
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €13,25 €14,30
Bij doos van 6: €12,90 per fles

De wijnen van Casa Marín die je echt moet proeven

Interview met een wijnvrouw
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97 pt.
Decanter

Chili is een land van 
uitersten, maar ook een 
land van kansen

1

2



ls je het sap van een appel vergist, dan
ruikt en smaakt het resulterende pro-
duct naar vergiste appel – zo begin ik 
mijn proeverijen vaak. Vergiste abriko-

zen ruiken naar vergiste abrikoos, enzovoort. Bij 
druiven ligt dat anders. De aroma’s en smaken die 
bij de vergisting van druiven ontstaan zijn in het 
beste geval oneindig complex en adembenemend 
mooi. Ze kunnen ruiken naar fruit dat niets meer 
met druiven te maken heeft, of zelfs herinneringen 
oproepen aan tijden die je nooit hebt meegemaakt. 
Het is dan ook niet gek dat culturen in de oudheid 
specifieke goden aanbaden die verantwoordelijk 
waren voor deze Verheven Vloeistof.

De definitie van wijn is ‘vergist druivensap’. 
Druivensap mag zonder vergisting nooit ‘wijn’ 
worden genoemd. Over druiven horen we veel, 
over gist beduidend minder. Wat is vergisting pre-
cies, en (hoe) heeft de wijnmaker er invloed op?

Gist is een ééncellige schimmel die suikers in de 
druif omzet in onder andere alcohol en koolzuur. 
Tijdens de vergisting neemt het suikergehalte in 
druivensap af, en neemt het alcoholpercentage toe. 
Er zijn heel veel gistsoorten, allemaal met eigen 
karakteristieken. Gist tref je aan op de schil van 
de druif, en is van nature ook vaak aanwezig in de 
lucht van de kelder. Dit noemen we ‘wilde gist’. 
Werkt men hiermee, dan spreken we van ‘spontane 
vergisting’. Daarnaast is er ook gecultiveerde gist, 
die wordt toegevoegd om de vergisting te starten 
en te sturen.

Beide soorten hebben hun voordelen. Een wijn-
maker die kiest voor wilde gist wil nadruk leggen 
op de authenticiteit van de wijn. Hij vindt dat dit 
gist onderdeel is van de terroir (de unieke typici-

teit die wordt bepaald door zaken zoals klimaat, bo-
dem en druif ). Met wilde gist weet je echter nooit 
precies wat voor vlees je in de kuip hebt. Hierdoor 
kan de wijn per jaar verschillen, of kunnen er 
‘funky’ aroma’s in de wijn komen. 

Met gecultiveerde gist levert de wijnmaker mis-
schien iets aan typiciteit in, maar daarmee verzekert 
hij of zij zich er wel van dat er tijdens de vergisting 

geen gekke dingen gebeuren: de wijn kan een 
klein beetje gestuurd worden. Persoonlijk heb ik
een zwak voor terroirwijnen die spontaan zijn 
vergist, maar ook ‘gestuurde’ wijnen kan ik enorm 
waarderen. En laten we eerlijk zijn: in veel gevallen 
proef ik niet eens wat voor gist er is gebruikt.

Bubbels
Ik wil het ook nog even hebben over mousseren-
de wijn die volgens de ‘traditionele methode’ 
wordt gemaakt. Dit soort wijn, zoals champagne, 
crémant of cava, krijgt een tweede vergisting in 
de fles. Zoals ik eerder beschreef ontstaat er bij 
vergisting ook koolzuur. In een afgesloten fles kan 
dit koolzuur nergens heen. Zo komen de bubbels 
in de wijn. Een bijkomstigheid is dat deze wijnen 
vaak gistachtige aroma’s hebben. Zo’n wijn kan 
bijvoorbeeld ruiken alsof je ’s ochtends vroeg langs 
de bakker fietst.

Wat doet gist?
Vinologisch

A
Max Funcke 
is vinoloog, 

wijnadviseur bij 
Okhuysen en geeft 
in die hoedanig-

heid ook wijnproe-
verijen en -cursus-

sen.

Gist is een ééncellige 
schimmel die suikers in de 
druif omzet in onder andere 
alcohol en koolzuur
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2019 Bulles de Roche – Saumur Brut Mousseux, Domaine des Roches Neuves
Deze Saumur brut van chenin blanc kan zich meten met een grote champagne. De wijn dankt zijn fruit-
aroma aan de eerste vergisting. De tweede vergisting op fles voegt een fantastische dimensie van brioche toe, 
alsmede een verfrissende bubbel. Complexiteit en verfijning ten top.
Op dronk: tussen nu en 2023. Nu per fles: €24,50 €26,50 Bij doos van 6: €23,75 per fles

2021 Sauvignon – Rueda, Palacio de Bornos
Betrouwbare, constante kwaliteit draagt bij aan de grote populariteit van Bornos. Om dit te bereiken wordt er 
gecultiveerde gist gebruikt. Vergisting op lage temperatuur helpt het fruit te accentueren.
Op dronk: tussen nu en 2024. Nu per fles: €10,50 €11,25 Bij doos van 6: €10,10 per fles

2019 Blaufränkisch Heide, Weingut Birgit Braunstein
Birgit heeft een grote passie voor de natuur. Zowel in de wijngaard als in de kelder grijpt zij weinig in, 
en laat zo de terroir voor zichzelf spreken. Bramen, kruiden en een hint van pure chocola.
Op dronk: tussen nu en 2026. Nu per fles: €12,95 €13,95 Bij doos van 6: €12,50 per fles

3 flessen
€46,50 €51,70

Voor u samengesteld

1x Chardonnay, Collovray & Terrier (p.16)
1x Grüner Veltliner Lössterrassen, Stadt Krems (p.17)
1x Ô de Rosé, Château de Pennautier (p.19)
1x Huerta del Rey rosado, Palacio de Bornos (p.19)
1x Guilhem Rouge, Moulin de Gassac (p.20)
1x Nero d’Avola, Molino a Vento (p.21)

1x Blanc Selecció, Finca Can Feixes (p.5)
1x Marquis de Pennautier Chardonnay (p.11)
1x Rosso Piceno, Conti di Buscareto (p.35)
1x Montepulciano d’Abruzzo, Torre Raone (p.35)
1x Juliénas, Domaine du Clos du Fief (p.29)
1x Corvina Garda, Palazzo Maffei (p.40)

1x Verdejo Frizzante, Palacio de Bornos (p.26)
1x Le Petit Gascoûn blanc, Les Frères Laffitte (p.26)
1x Mar de Viñas Albariño, Adegas Gran Vinum (p.26)
1x Alvarinho 9%, Quinta de Soalheiro (p.26)
1x Gamay Touraine, Domaine Jacky Marteau (p.27)
1x Refosco Dal Peduncolo Rosso, Tenuta Viscone (p.27)

Coups de Coeur

Reis door Italië

Topselectie tot 10 euro

Wijnen tot 12,5% alcohol

Vijf bijzondere 
proefpakketten

€64,45

2x Cartagena Riesling, Viña Casa Marin (p.37)
2x Cartagena Pinot Noir, Viña Casa Marin (p.37)
2x Sauvignon blanc Viñedo Cipreses, Viña Casa Marín (p.37)

Chileense wijnen van Casa Marín

€80,60
€89,30

€71,60
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1x Grillo, Molino a Vento (p.2)
1x Rosso Piceno, Conti di Buscareto (p.35)
1x Verdicchio dei Castelli di Jesi, Conti di Buscareto (p.35)
1x Pecorino, Torre Raone (p.35)
1x Montepulciano d’Abruzzo, Torre Raone (p.35)
1x Corvina Garda, Palazzo Maffei (p.40)

€58,40
€64,85

€55,60
€61,85

€46,70
€52,25

Max’ lespakket
Gist



De met corvina aangeplante wijngaar-
den van Palazzo Maffei bevinden zich in 
Caprino Veronese, gelegen ten noord-
oosten van Bardolino. Dankzij de lig-
ging in de heuvels zijn de nachten hier 
koel en biedt de zon voldoende warmte 
gedurende de dag. In 2021 zorgde een 
koelere en natte periode in de zomer 
ervoor dat de véraison (het verkleuren 
van de druiven) later dan gewoonlijk
plaatsvond. Dit had een langere hang-
tijd van de druiven tot gevolg, wat bij 
heeft gedragen aan de opbouw van 
aromastoffen en een perfecte ontwikke-
ling van de zuren. 2021 is dan ook een 
van de beste oogstjaren sinds jaren, wat 
resulteert in een prachtige, fruitrijke 
wijn die uitstekend in balans is. 

Om het fruitige karakter van de 
druiven in de wijn te behouden, werd 
gekozen voor een korte opvoeding op 
rvs-tanks. Het parfum is intens, vol rood 
fruit als kersen en bosbessen. De smaak 
is elegant, met een fijne structuur; de 
afdronk is zuiver en ietwat kruidig. 
Heerlijk bij de Italiaanse keuken, een 
goed gevulde borrelplank met olijven, 
gerijpte hammen en zelfgemaakte 
focaccia.  

2021 Corvina Garda
Palazzo Maffei
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €7,75 €8,30
Bij doos van 6: €7,50 per fles

Probeer deze maar 
eens te laten liggen

Afdronk

Bij doos 
van zes 
€7,50
per fles

De beste oogst in jaren in 
de DOC Corvina Garda. 


