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COLUMN

Vier de lente!
2016 Sauvignon Touraine
Domaine Jacky Marteau
Op Domaine Jacky Marteau is alles gericht 

op kwaliteit: in de wijngaard kiezen de 

Marteaus voor een hoge plantdichtheid, 

een natuurlijke grondbewerking, een 

groene oogst om de rendementen te 

beperken en een strenge selectie van de 

druiven. In de loop der tijd zijn de wijnen 

van sauvignon blanc hun specialiteit 

geworden. De druiven groeien op de zeer 

geschikte ‘terroirs’ aan de linkeroever van 

de rivier de Cher. Ze worden bij volledige 

rijpheid geplukt, in 2016 was dit pas eind 

september. In de wijnkelders kiezen 

ze voor een koude inweking en een 

opvoeding ‘sur lies fines’ om de frisheid te 

behouden en tegelijkertijd aan structuur 

te winnen. De Marteaus houden van het 

allerpuurste fruit, dus hout wordt niet 

gebruikt.

Proefnotitie: Heerlijke ‘sauvignonneus’ 

boordevol kruisbes, citrusfruit en licht 

grassige tonen. De wijn heeft een zuivere 

aanzet, sappig, rijp wit fruit en fijne zuren 

in de finale. Zoals Harold Hamersma ooit 

schreef: “Een kleine sancerre!”

Schenkadvies: Heerlijk bij mosselen, 

oesters, visgerechten met een frisse 

zetting en geitenkaas (bijvoorbeeld een 

Crottin de Chavignol). Ook verrukkelijk 

bij asperges!

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: 
€ 7,80 per fles € 8,70

Het zijn drukke, maar heerlijke tijden op onze Haarlemse 
vestigingen. Ondanks dat we de viering van anderhalve 

eeuw Okhuysen van mijlenver zagen aankomen, is de 
bedrijvigheid rondom de viering nu pas echt in volle 
hevigheid losgebarsten. Het hele team van Okhuysen 
heeft mee mogen denken over het hoe en wat en dat 
heeft tot vele leuke ideeën geleid, waarvan er een aantal 
is uitverkoren om 2017 tot een extra bijzonder jaar te 
maken. 

Op 14 mei trappen we direct af met een wel heel 

bijzonder evenement. Op die avond brengen 

wij een ode aan de wijn. Dit doen we in het 

DeLaMar theater in Amsterdam, waarbij Beau 

van Erven Dorens ons meeneemt om vanuit 

allerlei invalshoeken de wijn te vieren. Zo zal Ann 

Demeester, directrice van het Frans Hals Museum en 

De Hallen, wijn vanuit de kunst benaderen, terwijl wijnschrijver 

Nicolaas Klei juist de literatuur als uitgangspunt kiest. Paul de 

Munnik en David Middelhof bewieroken de wijn vanuit de muziek, 

terwijl Bas Hoeflaak en Peter van de Witte hun Droog Brood diep 

in de wijn zullen onderdompelen. Liefhebber Youp van ’t Hek zal 

de avond op eigen wijze afsluiten. Kortom, een heel bijzondere 

theateravond, die u niet mag missen! 

Helaas  is er op deze avond niet plek voor al onze relaties en 

daarom is er nog een groots en fantastisch tweede evenement: 

een grote proeverij op een bijzondere locatie in Amsterdam. We 

hebben voor deze dag de Kromhouthal aan het IJ afgehuurd, 

waar u met het speciale Okhuysenpontje vanaf Amsterdam 

Centraal heen kunt varen. Ruim vijftig producenten zullen 

aanwezig zijn om hun wijnen te laten proeven. Daarnaast zijn er volop 

hapjes, gezellige muziek en organiseren we de nodige masterclasses. 

Voor beide evenementen kunt u zich nu al inschrijven via  

www.okhuysen.nl/150jaar. 

Als vanzelfsprekend wilden we voor dit jaar ook jubileumwijnen 

creëren. En die moesten uitzonderlijk worden. We benaderden daarom 

twee van ’s werelds beste wijnmakers en vroegen beiden om samen met 

ons een wijn te creëren, te componeren. Zo komt de witte jubileumwijn 

van de hand van de grote  Jean-Marie Guffens en de rode van niemand 

minder dan Jean-Louis Chave. De presentatie van deze wijnen zal iets 

later in het jaar plaatsvinden. 

Met al dit vrolijke nieuws rondom het lustrum zouden we bijna vergeten 

bij een ander heugelijk feit stil te staan: de volledige restyling van Vinée 

Vineuse. 150 jaar vonden wij een geschikt moment om ons huisblad Vinée 

Vineuse in een fris nieuw jasje te steken. Het zal wellicht even wennen 

zijn, maar we denken dat we met deze nieuwe uitstraling klaar zijn voor 

de toekomst! Doorgaans altijd vooruitkijkend, blikken wij in deze Vinée 

Vineuse volop terug op onze lange historie; een geschiedenis van 150 jaar 

import van kwaliteitswijnen!

We kijken er naar uit om u in groten getale op onze lustrumactiviteiten te 

mogen verwelkomen.

Xavier Kat & Team Okhuysen

PS Veel van de wijnen uit Vinée Vineuse zijn ook in de vorm van een 
proefpakket te bestellen. U vindt deze proefpakketten op het bijgesloten 
bestelformulier en op onze website, onder Okhuysen.nl/wijnen/
proefpakketten

150 jaar Okhuysen… tijd voor feest!
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In de heuvels boven Béziers ligt het 18e eeuwse 
wijndomein Mas des Dames dat in 2002 werd 

overgenomen door de Nederlandse Lidewij van 
Wilgen. Met veel geduld, kunde en een tomeloze 
energie bracht ze het domein naar grote hoogte 
en de inmiddels biologisch gecertificeerde wijnen 
genieten een grote reputatie.
Als we Lidewij spreken is de 2014 La Dame net gebot-

teld. Bevlogen vertelt ze over de omstandigheden in 

de Languedoc. 2014 was over de gehele linie een heel 

droog jaar wat resulteerde in minder wijn maar met 

een prachtige concentratie.  Deze cuvée bestaat voor 

maar liefst 40% uit carignan, 32% grenache en 28% 

syrah. Lidewij heeft een zwak voor de zeventig jaar 

oude carignan-stokken die behoren tot haar lieve-

lingswijngaarden. Alle druiven worden met de hand 

geoogst en geselecteerd. De basis is zo schoon dat 

de vinificatie rustig en langzaam kan verlopen. Het 

sap blijft drie à vier weken in contact met de druiven 

waarbij de druiven iedere dag met de hand worden 

ondergedompeld (pigeage). Zo ontstaat concentratie, 

maar blijft de wijn toch zacht en rond. Lidewij vult 

aan dat de wijn een aantrekkelijke ‘côté croquant’ 

heeft en vraagt zich af hoe je dit vertaalt naar het 

Nederlands. Sappig? Knisperend lekker? Oordeelt u 

zelf! 

La Grande Dame spreekt!

2014 La Dame - Coteaux du Languedoc rouge
Dit verrukkelijke oogstjaar  combineert complexi-

teit en frisheid en we genieten van aroma’s van tijm 

en rozemarijn, bessig  en donker fruit, en de intense 

en tegelijkertijd frisse finale. Heerlijk bij kruidige 

gerechten met rood vlees of wild. Of als avondwijn bij 

een stukje pittige kaas.

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 9,95 per fles  € 11,25
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COPYRIGHT
Wijnkoperij Okhuysen 

JAARABONNEMENT
Het wijnblad Vinée Vineuse kost € 15,80 per jaar.

Aan deze Vinée Vineuse werkten mee: 
Xavier Kat, Marc Keulen, Maartje van Veldhuizen, 
Sylvana Oortwijn, Brenda ten Brinke, Job Joosse  
en Yves van Maren.

FOTOGRAFIE 
Xavier Kat, Mariëlle Penrhyn Lowe, Bob Bronshoff 
en Fotografie Alexander.

CONCEPT, VORMGEVING & PRODUCTIE
XDialogue

PRIJZEN
Deze zijn strikt netto en inclusief B.T.W.

BETALING
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
IBAN NL56 INGB 0670 8139 58

TE BESTELLEN AANTALLEN
Bij uw bestelling dient u steeds rekening te 
houden met de verpakking van 6 of 12 hele flessen 
en 24 halve flessen.

LEVERING
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een 
minimale afname van 24 flessen of een mini mum 
factuurwaarde van €140,- per zending.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt met 
eigen bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een 
minimale afname van 36 flessen en een minimum 
factuurwaarde van € 350,- per zending.

LOOPTIJD AANBIEDINGEN
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
2 juni 2017.

OKHUYSEN WIJNGARANTIE
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan wordt deze 
door ons retour genomen en krijgt u desgewenst 
een creditnota of uw geld terug. Voldoet een wijn
om andere redenen niet aan uw verwachting, dan 
nemen wij de ongeopende flessen van u retour en 
ontvangt u voor deze retourflessen van ons een 
creditnota of uw geld terug.

KANTOOR/VERKOOP/BESTELLEN/OPSLAG/
EXPEDITIE
Küppersweg 19-21-23
2031 EA Haarlem
t   023 531 22 40
f   023 532 48 15
e  vineus@okhuysen.nl

POSTADRES
Postbus 501, 2003 RM Haarlem

WINKEL/KELDERS EN PROEVERIJEN
Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem

OPENINGSTIJDEN WINKEL
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur
Zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur
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WIJNIG NIEUWS

150 JAAR
OKHUYSEN
Omdat we best een beetje trots zijn op onze lange geschiedenis, 

vindt u op pagina 14 en 15 een terugblik geïllustreerd met foto’s 
uit de oude doos. Uiteraard horen er bij een lustrum ook feestelijke 

activiteiten. Gedetailleerde informatie hierover ontvangt u binnenkort van 
ons, noteert u nu de data vast?

Save the date!
• 14 mei Weergaloze Theatershow 
 De La Mar Theater, Amsterdam
 - 19.30 uur tot 22.00 uur

• 2 juli ‘Lustrumproeverij’ 
 De Kromhouthal, Amsterdam
 - 12.00 uur tot 18.00 uur

Houd Okhuysen.nl in de gaten voor al het nieuws omtrent ons lustrum!

TICKETS VERKRIJGBAAR VIA OKHUYSEN.NL

14 mei 2017
19.30 uur - 22.00 uur
De La Mar Theater
Amsterdam

FILMEN IN 
FRANKRIJK
Inkoopreizen zijn misschien wel het mooiste 

onderdeel van ons beroep. Van wijndorp naar 
wijndorp, proevend van het vat, op zoek naar de 

mooiste wijnen. Wij laten u graag eens een kijkje 
achter de schermen nemen en doen dit via een film 
die we in het kader van 150 jaar Okhuysen momenteel 
aan het maken zijn. Eind mei moet de film gereed zijn. 
We houden u op de hoogte!

Een van de belangrijkste happenings in wijnland 
staat weer voor de deur: van 3 tot en met 6 april 

komen wijnprofessionals uit de hele wereld samen 
in Bordeaux om de nieuwe oogst door te proeven. 
Ook wij ‘sturen’ weer een proefteam, dat dit jaar 
zal bestaan uit Xavier Kat, Job Joosse en  Louis 
Kat. Zij hebben de schone taak om vele châteaux 
te bezoeken en  per dag zo’n honderd wijnen te 
proeven. Het is een intensieve exercitie en het is 
lastig om in zo’n vroeg stadium (de wijnen zitten 
pas aan het begin van hun houtopvoeding) een 
vergaand oordeel te vellen.
Zij zullen u traditiegetrouw informeren over 
hun bevindingen. Zoals: hoe verhouden de 
verschillende wijnen en appellations zich tot 
elkaar? Welke druiven rijpten het mooist? Welk 
château blinkt uit? Hoe is het oogstjaar in zijn 
algemeenheid te omschrijven en is er sprake van 
een goede homogeniteit of niet? Ook houden we 
u op de hoogte van ‘de markt’. Dat de wijnen uit 
2016  goed zullen zijn, dat staat al min of meer vast.  
Wat de márkt dit jaar doet, dát is wel weer 
spannend. 

Wij zullen u op korte termijn informeren. Ook het 
inschrijven op de voorverkoop Bordeaux 2016 
gaat binnenkort van start. Houd Okhuysen.nl en 
uw inbox in de gaten!

 EEN WEERGALOZE THEATERSHOW…

L  AVELOOS
EEN AVOND VOL WIJN

VOORVERKOOP BORDEAUX 2016

Xavier Kat en Job Joosse
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Met een lekker glas wijn maakt u van 
de Paasbrunch een heus feest! Hier-

onder vindt u onze favorieten, met brunch-
tip voor de ultieme smaaksensatie.

TOP 3
BRUNCHWIJNEN

Frizzante Nera Spago - Prosecco Colli Trevigiani
De Faveri
De familie De Faveri nam maatregelen om een tweede 

gisting van de druiven (90% prosecco, aangevuld met 

perera, verdiso en bianchetta) op een gesloten tank te 

bevorderen. Het koolzuur dat tijdens die gisting vrij-

komt, kan de tank niet uit en lost op in de wijn. Dit 

geeft een elegante mousse. Het parfum biedt witte 

bloemen, bloesem en peer, de smaak sappig wit 

fruit, honingmeloen en een lange en verkwik-

kende afdronk. 

Onze brunchtip: bij dun gesneden 
gemarineerde zalm op toast met crème 
fraîche of bij vers wit fruit.
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2018

Nu bij doos van 6: € 9,25 per fles € 10,25

2015 Sauvignon ‘Pure’ - Marlborough
Staete Landt
Het Nieuw-Zeelandse topdomein Staete Landt is opge-

richt door de Nederlandse wijnmaker Ruud Maasdam. 

Hij maakt individuele, karakteristieke wijnen die 

wereldwijd beroemd en geliefd zijn. De ‘Pure’ is een 

typische ‘Marlborough Sauvignon Blanc’ met een 

neus van vers gemaaid gras, grapefruit en passie-

vrucht, en een smaak vol exotisch fruit. Ruuds 

stijl herkennen we in de mooie structuur en de 

lange, minerale afdronk. Prachtig!

Onze brunchtip: bij een crostini met  
avocado en zeevruchtjes, of een sandwich 
met gegrilde courgette.
Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 9,90 per fles € 10,95

2016 Cuvée Boogie - Rheingau
Weingut Altenkirch
De Boogie – gemaakt van weißburgunder, riesling 

en sylvaner - is een originele en smakelijke creatie 

van de bevlogen oenoloog en wijnmaker Jasper 

Bruysten. De neus is opgewekt, vol fris tropisch 

fruit en kruisbes. We proeven sappig wit fruit en 

een knisperende frisheid. Een wijn die u doet 

swingen!

Onze brunchtip: bij een frisse lentesalade met 
geitenkaas, groene asperges en dressing met 
verse kruiden. 
Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 9,40 per fles € 10,40

Tips voor
Pasen!

2015 Pinot Réserve
Een assemblage van 60% pinot blanc en 40% 

auxerrois deels van stokken die meer dan vijf-

tig jaar oud zijn! Een krachtige en droge Pinot 

Réserve in 2015 met een prachtige zuivere fruit-

expressie. Een mondvullende wijn met een ronde 

textuur en in de afdronk zachte frisse zuren met 

een verleidelijke toets van rijp wit fruit. Schitte-

rend! Heerlijk bij charcuterie, asperges, zachte 

witschimmelkazen en flammkuchen.  

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 10,95 per fles € 12,20De schilderachtige dorpjes in de Elzas, met hun kleurrijke 
vakwerkhuizen, zouden als decor kunnen dienen voor de 
sprookjes van de gebroeders Grimm. De Elzas ligt in het 

uiterste noordoosten van Frankrijk. Het uiterlijk en de stijl van de 
streek zijn Duits, maar de ziel is onmiskenbaar Frans. 

Het Rijndal begrenst de Elzas in het oosten en de Vogezen 
vormen de natuurlijke grens in het westen. De Vogezen houden de 
regenwolken tegen, wat zorgt voor een droog en warm klimaat dat 
perfect is voor wijnbouw. De beste wijngaarden liggen op de uit-
lopers van de Vogezen met een oriëntatie op het oosten en zuid-
oosten. De uitmonstering en de stijl van de wijnen is Germaans, 
net als de gebruikte druivenrassen. Conform de traditie staat het 
gebruikte druivenras centraal op het etiket.

Veel wijnliefhebbers kennen de edele druiven riesling, pinot 
gris, gewürztraminer en muscat, maar er zijn meer interessante 
druiven in dit prachtige gebied! Van oudsher waren de wijnen 
uit de Elzas beendroog en krachtig, terwijl die uit Duitsland juist 
wat lichtvoetiger waren en iets restsuiker hadden. Dit stijlverschil 
kwam voort uit het feit dat in de koele Duitse kelders de wijnen 
op een natuurlijk lage temperatuur werden vergist, terwijl de gis-
tingstemperaturen in de wat warmere Elzas wat hoger waren. 
Tegenwoordig kunnen de temperaturen tijdens de gisting goed 
worden gestuurd en lijken deze onderscheidende kenmerken te 
vervlakken in een meer algemene stijl.

De Elzas moet tegenwoordig stevig de competitie aan met de 
populaire wijnen uit Duitsland en Oostenrijk. Gelukkig heeft de 
Elzas een aantal van de beste vignerons van Frankrijk die het 
voortouw nemen. Zij maken wijnen waarin de typische drui-
ven, het klimaat en de verschillende bodems duidelijk spreken. 
Wijnen met kracht, klasse en een immens brede culinaire inzet-
baarheid zijn het resultaat! De wijnen van de Elzas passen per-
fect bij de lokale keuken met hartige klassiekers als zuurkool met 
garnituur, Baeckeoffen, flammkuchen, (gerookte) zoetwatervis en 
de pittige munsterkaas met kummel. Daarnaast passen de wijnen 
uit de Elzas uitstekend bij de uitdagende smaken uit de Aziatische 
keuken zoals sojasaus, gember en aromatische specerijenmelan-
ges zoals kerrie. Een krachtige riesling grand cru gaat ook gewel-
dig samen met verschillende mediterrane gerechten met gevo-
gelte of wit vlees in combinatie met rozemarijn.

Domaine Dirler-Cadé is een van de toonaangevende topprodu-
centen van de Elzas en werkt al sinds 1998 biologisch-dynamisch. 
Volgens Jean Dirler zorgt een gezondere bodem voor een betere 
beschikbaarheid van microvoedingsstoffen voor de plant. Dit leidt 
tot gezondere wijnstokken die een betere weerbaarheid hebben 
tegen ziektes 

Job Joosse, die zijn loopbaan begon als sommelier, werkt sinds 2006 
bij Okhuysen, waar hij particuliere en horecaklanten adviseert en ook 
betrokken is bij de inkoop. In 2016 behaalde hij het hoogste Nederlandse 
wijnexamen, Magister Vini. Job is bovendien expert op het gebied van 
wijn-spijscombinaties.

2015 Sylvaner Vieilles Vignes
Een van de best bewaarde geheimen in het assor-

timent van Wijnkoperij Okhuysen! Deze Sylvaner 

komt deels van vijftig jaar oude stokken uit het 

hart van de Grand Cru Kessler, de legendarische 

Heisse Wanne. De lage rendementen en perfecte 

rijpheid van de druiven zorgt voor een droge wijn 

met een prachtige concentratie en balans. Op de 

neus expressieve witte bloemen en een hint van 

geroosterde amandelen. De smaak laat een rijke 

structuur zien en een mooie frisse zuurgraad voor 

de juiste balans. De afdronk is lang met een sub-

tiele zilte toets. De prijs-kwaliteitverhouding van 

deze wijn is uitmuntend! Een klassieke combinatie 

met witte asperges à la flamande, gerookte zalm of 

paling en bij lichte Aziatische visgerechten. 

Op dronk: tussen nu en 2022

Nu bij doos van 6: € 13,95 per fles € 15,50

2015 Riesling - Grand Cru Kessler
Het woord kessler staat voor kookpot. Dit is de 

warmste grand-crugrond van de familie Dirler 

die  hier al sinds de middeleeuwen om geroemd 

wordt. Een prachtig droge en tegelijk rijke stijl 

riesling. Een indrukwekkende terroirwijn ‘pur 

sang’, die perfect tot zijn recht komt bij stevige 

gerechten met gevogelte, wit vlees en rijke sauzen. 

Nu al prachtig aan tafel, maar met een groot 

bewaarpotentieel!  

Op dronk: tussen nu en 2026+

Nu per fles: € 28,70 € 32,25
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2016 Colagón - Rueda
Palacio de Bornos
Palacio de Bornos is de grote ster van de wijn-

streek Rueda, en de Colagón is dé witte huiswijn van 

Okhuysen. Aan de basis staat de aromatische verde-

jodruif, aangevuld met wat fruitige viura. De neus is 

heerlijk fris, met tonen van mango en passievrucht. 

De smaak is fruitrijk, spannend en verkwikkend. Op 

deze veelzijdige wijn raakt u nooit uitgekeken!

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 12: € 6,00 per fles € 6,80

DE FAVORIETE HUISWIJNEN VAN OKHUYSEN

2016 Guilhem Blanc - Vin de Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
De witte Guilhem wordt gemaakt van de druiven 

sauvignon, clairette en grenache blanc, afkomstig van 

de heuvels bij het stadje Paulhan, niet ver van Daumas 

Gassac. De geselecteerde wijngaarden zijn net wat 

koeler. De wijn is daardoor heerlijk fris: we ruiken 

kruisbes, citrusfruit en groene kruiden en proeven 

sappig wit fruit en finesse in de finale.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 5,90 per fles € 6,50

2016 Chardonnay - Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Op het indrukwekkende Château de Pennautier maakt 

de familie Lorgeril al sinds lange tijd uitstekende 

wijnen. Hun chardonnaydruiven staan op de hoger 

gelegen hellingen waar het ’s nachts flink afkoelt. 

Hierdoor bezitten zij veel fraîcheur. Rijp geel fruit en 

veldbloemen stijgen op uit het glas. De smaak is goed 

gestructureerd en biedt een zalige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 6,40 per fles € 7,10

2016 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos
Deze rosé gemaakt van tempranillo en een klein 

beetje garnacha valt bij iedereen in de smaak. Hij 

heeft een opwekkende neus met rood fruit en een 

pepertje. In de mond is hij sappig en fruitrijk en de 

afdronk is heerlijk fris. Deze wijn kun je het hele 

jaar door drinken, maar de komende maanden is de 

Huerta een ‘must’! 

Op dronk: tussen nu en 2018

Nu bij doos van 12: € 6,40 per fles € 7,10

2015 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier

Wijnmaker Guy Boutière beplantte een klein perceel 

met de merlotdruif, die zijn bekendheid dankt aan 

de grote wijn Pétrus. De wijn die hij ervan maakte, 

noemde hij dan ook grappend “mon petit Pétrus”. 

Naast merlot bevat deze kleine grootheid ook wat 

syrah en marselan. In de mond sappig, donker fruit en 

een heerlijke kruidigheid. 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 12: € 6,60 per fles € 7,35

2013 Hommage au Musicien Saint-Saëns  
Pays d’Oc

Domaine de la Gineste
Dit smakelijke eerbetoon aan de componist Saint- 

Saëns is gemaakt van merlot en een kleine hoeveel-

heid houtopgevoede cabernet-sauvignon. De smaak 

is zacht en soepel, maar tegelijkertijd pittig, bezit een 

goede concentratie en heel puur fruit. De afdronk is 

kruidig en fris.

Op dronk: tussen nu en 2018

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

2014 Orot – Toro
Bodegas Toresanas

Met een knipoog naar het herkomstgebied kreeg 

deze inmiddels bij velen geliefde wijn de naam Orot. 

We ruiken fris rood fruit en kruiden, en we proeven 

levendig bosfruit, pruim en een lichte kruidigheid. De 

afdronk is zacht en verleidelijk.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 12: € 5,95 per fles € 6,70

2016 Guilhem Rouge - Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac

Parallel aan zijn grootse Mas de Daumas Gassac cre-

eerde oprichter Aimé Guibert deze onvolprezen wijn 

voor alledag op basis van syrah, carignan en grena-

che. Met zijn neus rijk aan donker fruit en specerijen, 

en zijn smaak die doet denken aan kersenjam, frisse 

bessen en garrigue, biedt hij een en al verleiding. 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 5,95 per fles € 6,50
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LANGUEDOCBASKENLAND

Afgelopen voorjaar introduceerden wij het 
domein van Xabier Urruzola uit Baskenland, wat 

uitliep op een groot succes. In tegenstelling tot de 
culinaire ontwikkeling van dit volk van lekkerbekken 
– Baskenland is liefst veertig Michelinsterren rijk – 
bleef de ontwikkeling van een wijncultuur een beetje 
achter. Hoewel de productie nog steeds bescheiden 
is, heeft de liefhebber deze Baskische wijnen 
inmiddels ontdekt.

Het domein van Xabier Urruzola heeft een officiële 

DO voor Chacolí, genaamd Getariako Txakolina. De 

belangrijkste druif is hier de lokale hondarribi zuri, 

die ondanks het grillige klimaat goed rijp wordt. De 

wijnen gemaakt van deze druif zijn droog en aroma-

tisch, met een laag alcoholpercentage en een klein 

beetje koolzuur.

2016 Getariako Txakolina Blanco
Inazio Urruzola
Een sprankelende witte wijn gemaakt van hondarribi 

zuri (80%), aangevuld met petit corvou en chardonnay, 

die kort weekten en op lage temperatuur werden 

vergist. Een klein beetje van het bij de gisting 

vrijgekomen koolzuur werd in de wijn behouden, 

wat hem een lekker fris karakter geeft. De wijn 

geurt uitbundig naar rijp wit en geel fruit, met iets 

ziltigs. In de smaakaanzet een lichte tinteling van het 

natuurlijke koolzuur, gevolgd door een sappig fruit, 

verkwikkende zuren en een fijne, droge, lange afdronk. 

Een voortreffelijk aperitief, bij schaal- en schelpdieren 

en wit vlees. Met slechts 10,5% alcohol is deze Bask ook 

niet te zwaar. 

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2018

Nu bij doos van 6: € 10,80 per fles € 11,95

EINDELIJK!
  Het nieuwe oogstjaar Getariako Txakolina is bij ons binnen…

2016 Campana blanc - Corbières 
Château Beauregard Mirouze 
Op een bodem van ijzerhoudende 

zandsteen vinden we de wijngaarden aan-

geplant met marsanne, roussanne en ver-

mentino. De opbrengsten zijn laag en de 

druiven worden na binnenkomst direct 

zachtjes geperst. Na vergisting verblijft 

de wijn vier maanden ‘sur lie’ voor extra 

complexiteit. Het parfum is verleidelijk 

met tonen van witte perzik, veldbloemen 

en fijne kruiden. Ook in de smaak volop 

sappig rijp wit fruit, wat citrus, een aan-

gename frisheid en een schone afdronk. 

Prachtig in balans!

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 8,25 per fles € 9,25

2015 Campana rouge - Corbières 
Château Beauregard Mirouze 
Kleine percelen met oude stokken syrah 

en grenache omringd door bos en gar-

rigues staan aan de basis van deze pure, 

op het fruit gemaakte wijn die twaalf 

maanden in roestvrijstalen tanks rijpt. 

We wanen ons in de Corbières; de wijn 

geurt naar zwarte bessen, bramen, iets 

van laurier, rozemarijn en kreupelhout. In 

de smaak opnieuw zwoel rood en zwart 

fruit, zachte tanninen en een intense, 

kruidige afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 8,25 per fles € 9,25

De charme 
van Corbières
Als wijninkoper kom je soms op plekken waar je je direct thuis 

voelt. Een adembenemend landschap, een statig op de heuvel 
gelegen landhuis, wijngaarden en bossages die het domein omringen 
en bovenal een warm welkom en karaktervolle wijnen die verleiden. 
Château Beauregard Mirouze heeft het allemaal. Het sympathieke 
wijnmakerskoppel Karine en Nicolas Mirouze, beiden met een 
landbouwkundige achtergrond, belanden na hun studie in Parijs 
maar besluiten na enige jaren terug te keren naar het eeuwenoude 
familiedomein in Zuid-Frankrijk om hun droom waar te maken. 
 
Beauregard Mirouze ligt op een unieke plek in de Corbières, in het ruige Fontfroide-
massief, een verwijzing naar de aanwezige bronnen met koud water die het koelere 
microklimaat bepalen. De natuur staat hier al zeven generaties centraal; dat de wijnen 
sinds 2010 officieel biologisch gecertificeerd zijn, is bijzaak. Proef de schoonheid van 
de Campana-wijnen, een heerlijke serie met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding!

Unieke klimatologische omstandigheden
helpen ons bij het maken van mooie wijnen
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150 JAAR OKHUYSEN150 JAAR OKHUYSEN

Okhuysen bestaat 150 jaar! 
Dat vieren wij dit jaar 

groots met verschillende eve-
nementen waar u hopelijk 
bij aanwezig zult zijn (zie ook 
Wijnig Nieuws op pagina 6 
en 7). Bij het vieren van een 
jubileum hoort natuurlijk ook 
een blik op de historie. Dit jaar 
vindt u daarom in iedere Vinée 
Vineuse twee pagina’s met 
foto’s en verhalen uit de oude 
doos.

Alles begon met de familie Okhuysen 

toen Josephus Arnoldus Okhuysen, 

geholpen door zijn vader, zijn wijnhandel 

startte aan de Gierstraat 34 te Haarlem. 

In die tijd was Okhuysen nog een klein 

bedrijf, vooral gericht op lokale verkoop 

en verkoop aan de zogenaamde buiten-

plaatsen van rijke Amsterdamse fami-

lies. Het is hartverwarmend te lezen 

hoe groot het vertrouwen in Okhuysen 

toen al was, getuige teksten als deze op 

ansichten uit 1873: “Wees zo goed bij niet 

vriezend weder per schipper te verzen-

den twee ankers gewone roode wijn. Bij 

vriezend weder gelieve te wachten met 

verzenden.” 

Toen J.A. in 1906 werd opgevolgd door 

zijn zoon H.F.A. Okhuysen, wiens initi-

alen nog immer gekoppeld zijn aan de 

officiële naam van het bedrijf, maakte 

het bedrijf een geweldige groei door. Het 

rechtstreeks inkopen bij de wijnboeren 

werd de standaard en het verzorgings-

gebied werd groter en groter. In 1932 

kwam H.F.A.’s zoon Herman (H.M.J.) bij 

zijn vader werken om het vak te leren. In 

deze tijd werd Okhuysen al geroemd om 

de hoge kwaliteit van haar wijnselectie: 

“…maar gelukkig zijn er in ons land, die 

van nature begaafd zijn om klare wijn te 

schenken; die gave is een soort genade 

van staat, welke de wijndrinker een aure-

ool van gelukkige ontspanning geeft.”. 

Na de oorlog zet Herman (H.M.J.) het 

bedrijf samen met zijn zuster, mevrouw 

M.B.J.A. De Swert-Okhuysen, voort. Wat 

zij tussen 1945 en 1970 tot stand brach-

ten, grenst aan het ongelooflijke. Herman 

was een groot zakelijk talent. Hij maakte 

de door oorlog geraakte zaak weer groot 

en levendig. Hij bracht de vaderlandse 

borrels in de verkoop, maar was ook 

de eerste Nederlander die wijnen als 

sancerre en gigondas importeerde. In 

1963 ontving Okhuysen het predikaat ‘Bij 

Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ 

van H.M. Koningin Juliana, een onder-

scheiding om trots op te zijn.

De rol van zus Okhuysen mag ook niet 

onderschat worden. Over haar wordt 

door W. van Eijkern in een portret uit 

1968 geschreven: “Zij is in het bezit 

van een gevoelige wijnneus en een geschoolde 

wijntong, kijk, waarde lezer, in de regel zijn dat 

gaven des hemels voor ‘de man’. Wijnproeven 

uit professie is doorgaans mannenwerk. Maar 

mevrouw De Swert doet voor broerlief niet onder 

als het om proeven gaat, om keuren ja of neen, om 

beoordelen of bepaalde wijnen de Okhuysen-stijl 

nabij komen.” 

In hetzelfde portret komt ook Aloysius Kat – vader 

van de huidige directeur Xavier Kat - voorbij: 

“Maar ook de wijn-jeugd ontbreekt in de Okhuy-

sen-wijnkring geenszins. Als élève te kunnen 

werken onder leiding van wijnkoper H.M.J. kan 

niet anders dan een voorrecht zijn en na wat wij 

daar in de Haarlemse Gierstraat hebben gezien, 

menen wij te mogen zeggen dat de bedrijfsassis-

tent de heer A. Kat dit ook als zodanig voelt. 

Zijn vooropleiding ontving deze ambitieuze wijn-

élève in de streken van herkomst; maar één ding 

is zo goed als zeker, de Okhuysen-wijn-mentaliteit 

heeft hij reeds flink te pakken.”

De kinderloze Herman Okhuysen had geen opvol-

ger. Hij koos er in 1969 voor om het ruim honderd 

jaar oude bedrijf te verkopen aan Erven Lucas 

Bols, waarbij Louis Kat werd aangesteld als direc-

teur. Louis Kat, wijnliefhebber in hart en nieren, 

wilde echter terug naar de oude kern van het 

bedrijf: wijn! En zo geschiedde…

Lees in de volgende Vinée Vineuse over dit 

tijdperk van Okhuysen.

OKHUYSEN
150 JAAR!

Fotobijschrift 1:
Eigen bottelingen in de 
Gierstraat

Fotobijschrift 2:
Herman Okhuysen poseert

Fotobijschrift 3:
Proeven in de kelders van de 
Gierstraat

Fotobijschrift 4:
Louis Kat; van ambitieuze élève 
tot directeur

Fotobijschrift 5:
Okhuysen bestelauto's staan 
klaar voor vertrek

Fotobijschrift 6:
De voorraad gedistilleerd

 "Deze ambitieuze élève heeft de Okhuysen-
wijn-mentaliteit reeds flink te pakken.”
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ZUIDELIJK HALFRONDZUIDELIJK HALFROND

Viña Casa Marín werd in 2000 opgericht door wijnmaakster María Luz 
Marín. Haar activiteiten werden  met interesse maar vooral verbazing 
gevolgd. Waar was die vrouw mee bezig?! Al snel bleek dat María Luz’ 

visie klopte: haar wijnen vielen onmiddellijk op in de internationale wijnpers 
en wonnen de ene na de andere ‘award’. Het geheim? Allereerst de locatie: 
in de nabijheid van de Stille Oceaan en op de steile heuvels van San Antonio 
profiteren de druiven van ziltige, koele windstromen en een bodem rijk aan 
minerale sedimenten. Daarnaast is er de tomeloze inspanning van María Luz 
en haar al net zo getalenteerde en gedreven zoon Felipe. Met behulp van 
bodemanalyses brachten zij precies in kaart waar welke druif het mooist tot 
wasdom komt. Ze verdeelden hun 50 hectare grond over evenveel percelen. 
Al die aparte perceeltjes worden op precies het juiste moment met de hand 
geoogst en de druiven apart gevinifieerd. Monnikenwerk is het! Het resultaat 
is echter zeer overtuigend en duidelijk: Casa Marín staat voor de top van Chili! 

2016 Cartagena Sauvignon Blanc 
San Antonio
De Cartagena Sauvignon Blanc is gemaakt 

van druiven afkomstig van hoger gele-

gen wijngaarden. De druiven staan onder 

directe invloed van de Stille Oceaan, wat 

ze een fris en ietwat ziltig karakter geeft. 

De wijn heeft een uitbundige neus met 

tonen van kruisbes, appel, groene paprika 

en asperge. De smaak is mondvullend met 

een fijne textuur, en biedt tonen van noten 

en perzik. Complex en mooi in balans! 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 10,50 per fles € 11,75

2014 Cartagena Pinot Noir
San Antonio
Casa Marín produceert in totaal vier ver-

schillende pinot noirs. De Cartagena is de 

meest frisse en fruitrijke van deze vier. 

De druiven worden twee weken eerder 

geplukt dan die van de andere cuvées. De 

opvoeding gebeurde op gebruikte vaten 

van Frans eiken. Een houttoon werd dan 

ook nauwelijk afgegeven. We ruiken wel 

veel fruit! De smaak is levendig, en heeft 

mooie zuren en veel diepgang. Delicioso! 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu per fles bij doos van 6: € 12,95 € 14,40

2016 Sauvignon blanc Viñedo 
Cipreses - San Antonio
María Luz is duidelijk: de Cipreses is ‘the 

flagship in our portfolio’. Deze wijn won 

ontelbaar veel prijzen, waaronder twee 

maal de prijs voor de ‘Best Sauvignon 

Blanc in the World’. De basis hiervoor ligt 

in de wijngaard. Die is rijk aan graniet en 

leisteen, en profiteert van de koelte van de 

Humboldtstroom. De wijn is expressief, 

zuiver en puur, en biedt tonen van 

steenvruchten, citrusfruit en mineralen. 

Uniek en verleidelijk! 

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 14,50 per fles € 16,10

2015 Sauvignon Gris Viñedo Estero 
San Antonio
Sauvignon gris is een mutatie van 

sauvignon blanc. Deze druif heeft een 

rozige, vrij dikke schil die hem beschermt 

tegen (schimmel-)ziektes. Hij heeft iets 

meer body en structuur dan zijn ‘blanc’ 

broertje. De wijn is voor 50% opgevoed op 

grote (500 liter), gebruikte vaten van Frans 

eiken. Dit hout is goed geïntegreerd in de 

complexe smaak. Prachtig in balans met 

de fijne zuren. Een zeer gastronomische 

wijn!  

Op dronk: tussen nu en 2022

Nu bij doos van 6: € 17,75 per fles € 19,70

2016 Gewurztraminer Viñedo Casona 
San Antonio
De bodem van deze wijngaard is donker, 

vrij diep, koel, en bezit veel zware klei. 

De temperatuur ligt hier gemiddeld iets 

lager, wat een langere hangtijd vraagt 

voor een optimale rijpheid. Dit komt de 

complexiteit en aromatische rijkdom 

ten goede. Geuren van bloemen, perzik, 

peper en lychee wisselen elkaar af. Ook 

de smaak is breed, gestructureerd, en 

biedt verfijnde zuren en mineralen. 

Op dronk: tussen nu en 2023

Nu bij doos van 6: € 17,75 per fles € 19,70

2011 Pinot Noir Lo Abarca Hills
San Antonio
Deze geroemde wijngaard is rijk aan kalk 

en is gelegen op het westen, richting de 

oceaan. De wind droogt hier de druiven 

iets in, waardoor de rendementen laag 

zijn en de smaakconcentratie hoog. De 

neus geurt naar zwarte kersen, bramen, 

peper en truffel. De smaak biedt een gul 

rijp fruit, een rijke textuur, tonen van 

mokka en cacao, prachtige frisse zuren en 

een lange, zuivere afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2024

Nu bij doos van 6: € 32,75 per fles € 36,50

Casa Marín
Zes monocepages met karakter 

In Chili geloofden maar weinig mensen dat op deze koele plek, 
nabij de oceaan, wijn gemaakt kon worden...

María Luz Marín en zoon Felipe
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BEAUJOLAISBEAUJOLAIS

Decennialang was de Beaujolais razend 

populair bij wijnliefhebbers over de gehele 

wereld, dankzij zijn vriendelijke wijnen vol 

fruit. Ook Okhuysen importeerde zo’n beetje alle 

bekende cru’s. Wijnen met persoonlijkheid, com-

plexiteit en structuur, met in sommige gevallen ook 

bewaarpotentieel. Het succes 

van de Beaujolais werd com-

mercieel verder versterkt 

met de komst van de Beau-

jolais Primeur; een wijnfeest 

van jewelste. Toch bracht de 

geforceerde vinificatie van 

de primeur ook een almaar 

groeiende groep tegenstanders met zich mee. De 

echte expressie van de terroir en de traditie werd 

geweld aangedaan. Bovendien ging de gemid-

delde kwaliteit van de wijnen in de gehele streek 

dramatisch achteruit, terwijl de prijzen stegen, en 

vierden pesticiden en onkruidverdelgers hoogtij. 

En dat tegen het decor van een markt, waarin het 

aanbod van boeiende alternatieve wijnen explosief 

groeide. Gelukkig kwam er, precies op het moment 

dat het écht mis leek te gaan voor de Beaujolais, 

een sterke tegenbeweging. Boeren die het anders 

wilden. Deze nieuwe lichting wijnmakers, gerug-

gensteund door de oudere 

generatie, herontdekte 

het echte potentieel van 

de gamaydruif. Ze stap-

ten af van de té moderne 

vinificatietechnieken en 

keerden terug naar de 

bron. Voor deze wijnma-

kers is gezond werken, met veel respect voor de 

natuur het devies, en het laten zien  van de pure 

expressie van hun terroir en van hun gamaydruif 

het enige doel. Met als resultaat dat deze prachtige 

en gastvrije streek ook op wijngebied weer hele-

maal terug is. En hoe!  

2015 Fleurie
Gilles Gelin
De gamaydruiven die Gilles Gelin 

voor deze cru gebruikt, groeien aan de 

zuidkant van Fleurie. De bodem bevat 

hier naast graniet ook wat zand, wat de 

elegantie in de wijnen ten goede komt. 

De druiven worden deels volgens de 

methode ‘macération carbonique’, deels 

op traditionele wijze gevinifieerd. Zo 

behoudt de wijn voldoende frisheid, ter-

wijl hij ook wint aan complexiteit.

Proefnotitie: Al met een snuf in het glas 

krijg je zin in deze wijn. We ruiken bos-

bessen, bramen en florale tonen. In de 

mond veel sap, heerlijk rijp fruit en lief-

lijke tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 12,25 per fles € 13,60

2015 Juliénas
Domaine du Clos du Fief
Michel Tête wordt wel ‘Le Roi du Beau-

jolais’ genoemd. Door rendement onder-

geschikt te maken aan kwaliteit zette 

Tête aan tot een imagoverbetering van de 

Beaujolais. Zijn Juliénas is behalve aards, 

intens en puur, in 2015 ook wat rijker en 

voller; een betoverende cuvée! 

Proefnotitie: De neus geurt naar bloe-

men, kersen, bramen en zwarte bessen. 

In de mond is hij intens en mooi fris, en 

biedt hij zowel rijp fruit als aardse tonen, 

en zijdezachte tanninen. De afdronk is 

zuiver en houdt lang aan.

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 13,25 per fles € 14,90

2014 La Voûte Saint-Vincent 
Morgon
Domaine Louis Claude Desvignes

Bij Claude-Emmanuelle en haar broer 

Louis-Benoit Desvignes krijgt ieder 

perceel zijn eigen individuele aanpak en 

brengt een unieke wijn voort, die een 

maximale expressie laat zien van de ter-

roir. De wijngaard waar deze �La Voûte� 

vandaan komt, heeft een ondergrond 

met grotendeels zandsteen en vergruisd 

graniet die een fruitige wijn met karakter 

voortbrengt. 

Proefnotitie: In de neus donkerrood fruit 

en iets licht aards. De smaak is prachtig 

geconcentreerd, goed sappig, biedt veel 

fruit, iets zoetige tanninen en een secon-

denlange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 13,95 per fles € 15,70

2014 Juliénas Cuvée Prestige
Domaine du Clos du Fief
Michel Tête maakt in goede jaren altijd 

een speciale cuvée waar hij zijn ziel en 

zaligheid in stopt. Hij is gemaakt van 

alleen gave trossen van oude wijnstok-

ken afkomstig van het beste terroir. Deze 

worden apart voor deze cuvée gevinifi-

eerd en na de weking en fermentatie rijpt 

50% van de wijn zes à acht maanden op 

eiken vaten. 

Proefnotitie: Rijp rood fruit op de neus. 

In de smaak veel concentratie, prachtige 

zwoele fruittonen, zachte tanninen, een 

lichte toets van het hout en een eindeloze 

finale. 

Op dronk: tussen nu en 2022

Nu bij doos van 6: € 14,75 per fles € 16,50

2014 Fleurie Le Grand Pré
Bret Brothers
Dit prachtige perceel van 0,5 hectare is 

ideaal gelegen in het hart van de 14 hec-

tare biologisch bewerkte wijngaarden, 

halverwege de heuvel, met een uitste-

kende zonexpositie. De granieten bodem 

van dit liefdevol bewerkte perceel is  vol 

leven en geeft veel rijkdom en complexi-

teit aan deze Fleurie. 

Proefnotitie: Uitbundig parfum van rood 

en zwart fruit, licht floraal en met wat 

aardse tonen. De smaak is geconcen-

treerd en intens, en biedt elegant fruit 

en stijlvolle tanninen. In de finale een 

prachtige frisheid!

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2022

Nu bij doos van 6: € 21,80 per fles € 24,20

Gamay Noir à Jus Blanc
In de gehele Beaujolais is maar één druif 
toegestaan voor het maken van rode wijn: de 
gamay noir à jus blanc. Deze druif dankt zijn naam 
aan zijn oorsprongsgebied: in het dorpje Gamay, 
gelegen ten zuiden van de stad Beaune, werd 
de druif al in de veertiende eeuw gevinifeerd. 
De gamay is een echte ‘cool climate’ druif en 
hij gedijt perfect op bodems rijk aan graniet en 
zand. Typisch voor wijnen gemaakt van gamay 
is een smaak rijk aan fris bosfruit en kersen. Dit 
fruitrijke karakter wordt benadrukt bij de in de 
Beaujolais veel toegepaste vinificatiemethode 
‘macération-carbonique’ Deze methode schrijft 
voor dat hele druiventrossen ongekneusd in een 
afgesloten vat worden gebracht. Door het gewicht 
van de massa breken de druiven in de onderste 
lagen van het vat en begint het vrijgekomen 
sap te vergisten. Wanneer de druif op die wijze 
wordt bewerkt, valt het fruitrijke karakter nóg 
meer op. De boeren die vooral het terroir in de 
wijn tot uitdrukking willen laten komen, kiezen 
vaker voor een extractie door middel van een 
traditionele vinificatie. Op die wijze creëren zij 
wijnen die naast veel fruit ook structuur, karakter 
en bewaarpotentieel hebben.WIJNEN VOL FRUIT!

Een schone natuur 
staat hier centraal

Beleef de renaissance van een prachtige 
wijnstreek!
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OP PAD MET DE WIJNKOPEROP PAD MET DE WIJNKOPER

Vijftig jaar lang reed Louis Kat door Frankrijk op zoek naar de mooiste wijnen. In deze serie nemen wij u mee 
naar zijn favoriete wijnstreken. Wij bijten het spits af in de Loire.

Joguet, een artiest in Chinon
Louis Kat: “Pionieren in de voor rode Loire-wijnen zo bekende 

appellation Chinon ging mij moeilijk af. Bezoekjes aan domei-

nen leverden weinig op, óf omdat er te weinig voorraad was 

óf omdat de wijn en vrac’’ werd verkocht aan handelshuizen. 

In 1981 bezocht ik voor de eerste keer, zonder een afspraak 

gemaakt te hebben, ook het domein van Charles Joguet in 

Sazilly. Misschien stond ik voor de 

verkeerde deur, maar niets wees op 

enig leven tot er een raam op de eerste 

etage van het woonhuis openging en 

een vrouw mij roepend vroeg wat ik 

wilde. “Nee, monsieur Joguet is er niet, 

die is in Parijs en komt volgende week 

misschien terug. U moet eerst een 

afspraak maken”. Duidelijke taal dus! 

Ik werd me bewust van mijn naïviteit 

te denken dat je bij een wijnmaker als Joguet zo maar even op 

de bonnefooi langs kon gaan.” Een jaar later is het eerste bezoek 

aan Joguet dan toch een feit. “Met een pipet in zijn ene hand en 

een mandje met proefglazen in de andere betraden we dat deel 

van de cave waar het oogstjaar 1981 op vat lag te rijpen. Joguet 

beschreef 1981 als een kwalitatief goed jaar, maar een van de 

kleinste qua volume sinds begin jaren zeventig. Nachtvorst in 

het vroege voorjaar was hier debet aan alsmede regenval vlak 

voor de oogst, waardoor in sommige wijngaarden schimmel 

en rot ontstond. Joguet: “Door heel selectief te plukken werd 

1981 voor mij toch een geslaagd jaar”. Ik was diep onder de 

indruk van de geproefde wijnen, maar mij wachtte nog veel 

meer moois. Joguet is een wijnboer die je niet alleen wijnen 

laat proeven die nog te koop zijn. We daalden af naar een heel 

klein en oud keldertje, waar elke vorm van licht ontbrak. Een 

vierarmige kandelaar met kaarsen werd ontstoken en Joguet 

ontkurkte de ene na de andere oude wijn 

uit de jaren zeventig. Hij wil vooral oude 

wijnen laten proeven die hij koestert in 

zijn kelder, wijnen uit een groot of klein 

jaar, wijnen van een speciale akker. Hij 

wil proeven met gelijkgestemden, er over 

praten en discussiëren. Joguet lijkt wat 

dat betreft op Gérard Chave en August 

Clape uit de noordelijke Rhône. Dit is 

blijkbaar de stijl van grote wijnmakers 

met passie. Nooit proefde ik zoveel oude wijnen gemaakt van de 

cabernet franc. Wie durft nog te zeggen dat Chinons niet echt 

oud kunnen worden? Mijn grote wens om met een wijnboer als 

Charles Joguet te werken was in vervulling gegaan. Vele jaren 

achtereen bezocht ik Joguet en stemde ik mijn planning altijd 

af op zijn aanwezigheid.”

DOMAINE CHARLES JOGUET
Eind jaren vijftig neemt Charles na het 

overlijden van zijn vader het familiedo-

mein over. Hij leidt twee levens, een als 

kunstenaar in Parijs en een als wijnmaker 

in Chinon. Zijn houding jegens de wijn-

wereld is non-conformistisch, waarmee 

hij de nodige ideeën op het domein intro-

duceert, die later op grote schaal worden 

gekopieerd door anderen. Zo vindt hij het 

belangrijk dat de druiven tijdens de oogst 

gaaf blijven; hiertoe worden de drui-

ven geoogst in kleine bakjes, die netjes 

worden gestapeld zonder ze te platten. 

Ook wil hij dat alle terroirs afzonderlijk 

worden geoogst, gevinifeerd en opge-

voed, om uiting te kunnen geven aan ieder 

afzonderlijk perceel. Na vijftig jaar de 

toon te hebben gezet in Chinon, verkoopt 

Joguet het domein. Hij zorgt er wel voor 

dat de transitie perfect verloopt. Na in de 

jaren nul van deze eeuw een kleine dip 

te hebben gekend, herstelde het domein 

zich de laatste jaren goed en nestelde zich 

weer bij de echte smaakmakers van de 

cabernet-francproducenten uit de Loire.

2014 was een warm en zonrijk jaar en 

bracht druiven voort met een perfecte 

rijpheid en uitstekende balans. In tegen-

stelling tot 2013 hoefde er nauwelijks gese-

lecteerd te worden. 2014 is daarmee een 

perfect cabernet-francjaar, met boven-

dien een prachtig bewaarpotentieel.

2014 Silènes
Voorheen de Cuvée Terroir, gemaakt 

van druiven afkomstig van de zanderige 

gronden van  Beaumont-en-Véron en 

jonge aanplant en perswijn van de wat rij-

kere gronden van het domein. De druiven 

ondergaan een koude schilweking van vijf 

dagen, gevolgd door een snelle vergisting 

op lage temperatuur.  De tweede gisting 

eindigt na de winter, waarna de wijn nog 

enkele maanden op cuve verder rijpt. Een 

wijn met een uitbundig parfum van fram-

bozen, zwarte bessen en iets peperigs. In 

de smaak zet het fruitrijke karakter mooi 

door, met frisse tanninen, sappige zuren 

en een schone afdronk. Deze wijn laat 

zich mooi drinken bij rillettes, gevogelte 

en een frisse geitenkaas.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 12,95 per fles € 14,60

2014 Les Charmes 
Deze relatief nieuwe cuvée van Joguet is 

het resultaat van een selectie van perce-

len met een bodem van kalkrijke klei en 

wijnstokken met een gemiddelde leef-

tijd van 35 jaar, waarbij elegantie voorop 

staat. De geoogste en geselecteerde drui-

ven ondergaan een koude weking, waarna 

de vergisting ongeveer twee weken duurt. 

De melkzure gisting vindt plaats op drie 

à vier jaar oude vaten. Hierna wordt de 

wijn geassembleerd en nog eens acht 

maanden opgevoed op grote eikenhou-

ten cuves. Een heerlijk kruidige neus, met 

ook tonen van zwart fruit en viooltjes. In 

de smaak is de wijn heerlijk soepel, vol 

en geconcentreerd, biedt hij prachtige, 

elegante tanninen en een sensueel fruit.

Mooi bij gevogelte als duif, wit vlees en 

rood vlees.

Op dronk: tussen nu 2022 

Nu bij doos van 6: € 24,50 per fles € 27,50

2014 Les Varennes du Grand Clos
Een zeer beroemde, ruim vijftig jaar oude 

wijngaard van Charles Joguet, met een 

koeler terroir vanwege de noordooste-

lijke ligging, die krachtige, maar verfijnde 

wijnen voortbrengt. De bodem bestaat 

uit een bovenlaag van kiezels op kalk-

rijke klei. De weking duurt vier weken.  De 

melkzure gisting vindt plaats op eiken-

houten barriques, waarvan een klein 

deel nieuw hout. Na een rijping op barri-

que van ongeveer vijftien maanden ver-

blijft de wijn tot aan botteling verder op 

inoxtank. Uitstekend te combineren met 

rood vlees in broodkorst, kalfsvlees en 

gevogelte. Het parfum biedt zwart fruit, 

kruiden en specerijen. De smaak is intens 

en krachtig, heeft een expressief donker 

fruit, prachtige, fluwelige tanninen, frisse 

zuren en veel lengte.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2026

Nu bij doos van 6: € 26,25 per fles € 29,50

Die immense Loire-rivier, met een lengte van meer dan 1000 kilometer, 
snijdt als het ware een groot deel van Frankrijk in tweeën en daardoor 
bestaat er een soort klimatologische barrière tussen noord en zuid. Maar al 
te vaak zie je het Franse weerbericht met ten noorden van de Loire regen 
en ten zuiden zon en iets hogere temperaturen. De vele uitgestrekte bossen 
langs de Loire spelen ook een belangrijke rol bij het klimaat alsmede de 
vele zijrivieren die niet alleen zorgen voor een rijkdom aan alluviale terroirs, 
maar die ook bijdragen aan microklimaatjes in de licht heuvelige streken. 
De “Val de Loire” bezit dan ook een grote diversiteit aan appellations die 
in aantal tegen de zeventig loopt en ook het aantal druivenrassen is groot.

“Hij wil proeven met 
gelijkgestemden, 
er over praten en 

discussiëren”

OP PAD MET DE WIJNKOPER

Louis Kat: “ Als ik aan de Loire denk, 
gaat mijn hart sneller kloppen. ”

Louis Kat op inkoopreis

Charles Joguet Louis Kat

Charles Joguet proeft van vat. 
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2016 Guilhem rosé - Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
Met ‘een wijn zoals vroeger’ bedoelde toenmalig wijnmaker Aimé Guibert de creatie van 

originele wijnen, gemaakt van traditionele druiven en afkomstig van de coteaux.  Deze saig-

née-rosé (gemaakt van het eerst weggelopen sap) is een assemblage van gelijke delen syrah 

en carignan en werd puur op het fruit gevinifieerd. Aangename, intense neus van rood fruit 

als aardbei. Rond en gul in de mond, biedt hij opnieuw uitgesproken rood fruit, een goede 

sappige structuur, een hint van ‘garrigue’ en een zalige frisheid in de afdronk.  

Op dronk: tussen nu en zomer 2018

Nu bij doos van 6: € 5,90 per fles € 6,50

2015 Rosé d’une Nuit - Côteaux Varois rosé
Domaine du Deffends 
De kalkrijke grond, het ideale klimaat van de Provence en de 25 jaar oude stokken vormen 

de basis voor deze voortreffelijke rosé van de familie Lanversin. De druiven grenache en 

cinsault werden met een uitstekende rijpheid geoogst en ondergingen een korte weking 

die één nacht duurde. In de neus heerlijke aroma’s van bosaardbei, veldbloemen en fram-

boos. De smaak is vol sap en elegant tegelijk en biedt rode vruchtjes, bloesem, subtiele 

Provençaalse kruiden en een aangenaam frisse afdronk die lang aanhoudt. Délicieux!

Op dronk: tussen nu en 2018

Nu bij doos van 6: € 11,95 per fles € 13,60

2015 Sancerre
Domaine de la Garenne 
Eigenaren Fabienne en Benoit Godon maken een bijzonder expressieve rosé, van gemid-

deld 25 jaar oude stokken pinot noir, afkomstig van percelen met hoofdzakelijk kalkgrond 

(de beroemde ‘caillottes’) in Verdigny. De wijn wordt op zijn gistsporen bewaard voor extra 

complexiteit. De neus is explosief, mooi bloemig en heel fris met tonen van rood fruit van 

bessen. De smaak is sappig, goed voorzien van fruit en bezit heerlijke frisse zuren. De typi-

sche kalkrijke terroir van Sancerre is duidelijk te proeven. Elegantie ten top!

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 13,25 per fles € 14,95

2015 Rosé frizant - Pays de l’Hérault
Mas de Daumas Gassac
Deze Frizant is gemaakt van het eerste weggelopen sap van de rode wijn en komt tot stand 

door een gisting op gesloten cuve, waardoor het vrijkomende koolzuur in de wijn behouden 

blijft. De assemblage bestaat uit 70% cabernet-sauvignon en een keur aan andere druiven. 

In de levendige neus fruit als bosaardbei, rode bes en framboos. De mousse is zacht en 

subtiel, de smaak frivool en verkwikkend. Een ‘vrolijke’ wijn met een verfrissende, verfijnde 

afdronk en een zeer feestelijke uitstraling!

Op dronk: tussen nu en zomer 2017

Nu bij doos van 6: € 16,20 per fles € 17,95

We halen de naderende lente graag een beetje naar voren, grijsheid voor kleur 
inruilend. Dit prille lentegevoel doet ook de vraag naar rosé weer ‘oplaaien’. Met een 

glas rosé in de hand lijkt het allemaal net wat zonniger en vrolijker. Goede rosé maken 
is niet zo gemakkelijk. Hij moet allereerst fris zijn en een aantrekkelijk fruit bezitten, 
dat representatief is voor de gebruikte druif of druiven. Zuren zijn onmisbaar, want zij 
bepalen voor een belangrijk deel de frisheid van de smaak en ze moeten bovendien in 
evenwicht zijn met het fruit. De smaak van een goede rosé moet niet té explosief zijn, 
maar eerder verfijnd met charme. Wij kozen voor een viertal prachtige rosés, van een 
grote diversiteit en elk met een duidelijke signatuur, waaronder een opwindende 
‘Rosé Frizant’ van dominant cabernet-sauvignon, waarvan maker Aimé Guibert van 
Daumas Gassac de smaak ooit beschreef met de woorden “les arômes mystérieux”.  
Laat de lente maar komen!

LA VIE EN ROSÉ
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OOSTENRIJKOOSTENRIJK

Okhuysen is al jaren gecharmeerd van Oostenrijkse 
wijnen. We begonnen in 2004 met de import 

van de heerlijke witte wijnen van Weingut Stadt 
Krems uit het gelijknamige Kremstal in de deelstaat 
Niederösterreich. Met een historie van meer dan 
550 jaar is Stadt Krems het oudste wijndomein in 
Oostenrijk en mede door de bevlogen leiding van 
Fritz Miesbauer een voorbeeld voor andere domeinen 
in de omgeving. 

Kort daarna kwamen we in contact met Birgit 

Braunstein, een ervaren en zeer gerespecteerd 

wijnmaakster in Oostenrijk en ver daarbuiten. Aan de 

oevers van de Neusiedler See, in het meest oostelijke 

deel van het land, vinden we de oude wijngaarden van 

het familiedomein. Met het Leithagebergte (uitlopers 

van de Alpen) aan de ene kant en de Neusiedler See 

aan de andere kant wordt een uniek microklimaat 

gecreëerd en zowel witte als rode druivenrassen 

gedijen goed op de complexe bodems van minerale 

gneis, lei- en kalksteen. En inmiddels hebben we daar 

een prachtig derde domein aan toegevoegd: Ingrid 

Groiss. Deze jonge, talentvolle wijnmaakster uit het 

Weinviertel heeft de fijne kneepjes van het vak van 

haar oma geleerd, maar ontwikkelde na een studie 

wijnbouw een geheel eigen stijl. 

Om het u gemakkelijk te maken hebben we een 

selectie gemaakt van zes pareltjes van bovenstaande 

domeinen, ieder met een eigen karakter maar stuk 

voor stuk zuivere wijnen die garant staan voor puur 

plezier uit Oostenrijk!

Oostenrijk
Puur en veelzijdig

2016 Pinot Blanc 
Weingut Birgit Braunstein
Pinot blanc of weissburgunder is dé dominante 

witte wijn in Burgenland en dat is niet voor niets. De 

warme kalkrijke grond van de wijngaarden rondom 

Purbach en het milde klimaat hier zijn verantwoor-

delijk voor deze complexe en robuuste Pinot Blanc. 

De wijn is mooi in balans, en wordt gekenmerkt door 

heerlijke tonen van wit fruit, peer, mango, gele pruim 

en veldbloemen. In de lange, loepzuivere afdronk 

proeven we elegante zuren en iets van amandel.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 11,40 per fles € 12,70

2014 Blaufränkisch Heide 
Weingut Birgit Braunstein  
De blaufränkischdruiven rijpen prachtig op de kal-

krijke hellingen van de Leithaberg. Een wijn als de 

wijnmaakster; krachtig en elegant tegelijkertijd. In 

het glas een verleidelijke geur van zwarte bessen, 

kersen en een klein pepertje. De smaak is intens en 

biedt donker fruit, zachte rijpe tanninen en eindigt 

met een heerlijke bite. 

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 10,90 per fles € 12,10 

2013 Zweigelt Mitterjoch 
Weingut Birgit Braunstein 
De zweigeltdruiven zijn afkomstig van de oudste 

wijngaarden dicht bij de Neusiedler See. Na de gisting 

op inox verblijft de wijn twaalf maanden op kleine 

eikenhouten barriques voor extra complexiteit. In de 

geur aanlokkelijk rood fruit en specerijen, iets van 

laurier en een lichte vanilletoets. De smaak is gecon-

centreerd en biedt tonen van rijpe kersen, bosfruit 

en een prachtige balans tussen kruidigheid en zachte 

tanninen. 

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 10,90 per fles € 12,10 

2016 Grüner Veltliner
Weingut Ingrid Groiss
De lente kwam in 2016 laat op gang met vorst in april, 

maar een prachtige zomer en voldoende neerslag 

maakte veel goed.  De opbrengsten waren laag waar-

door de wijn veel concentratie bezit en een goede 

structuur. We ontdekken frisse aroma’s van appel, 

kweepeer, honingmeloen, kumquat en lentebloesem 

die het glas uitstuiven. De smaak is intens en bezit 

geconcentreerd, rijp geel fruit, witte peper en een 

loepzuivere, ietwat kruidige finale.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 9,90 per fles € 10,95

2016 Gemischter Satz Braitenpuechtorff 
Weingut Ingrid Groiss  
Ingrid maakt optimaal gebruik van de uitstekende terroir in Breitenwaida en 

bewerkt de oude wijngaarden op biologische wijze. Deze wijn is gemaakt van 

wel zeventien verschillende druivenrassen, waaronder chardonnay, grüner 

veltliner, riesling, grauburgunder, pinot blanc en roter veltliner. 

Heerlijke neus met aroma’s van wit en geel fruit en iets van citrus. De smaak 

is zowel elegant als intens, biedt tonen van bloemen, sappige perzik, rijp 

steenfruit,  voldoende fraîcheur en eindigt in een lange, knisperende finale. 

Allesbehalve een ‘gemengd zooitje’, deze levendige en karaktervolle wijn.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 11,50 per fles € 12,75

2016 Grüner Veltliner Ried Weinzierlberg 
Weingut Stadt Krems 
Op de akker Weinzierlberg ontwikkelt de grüner veltliner onder invloed van 

de stenige bodem en de warme oostenwind uitbundige smaak- en geura-

roma’s. Wat een expressieve neus, met tonen van exotische vruchten, cit-

rusfruit en het typische veltliner-pepertje! Goed gestructureerd, met frisse 

zuren en een prachtig zuivere finale. Een grüner veltliner van niveau.

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 12,50 per fles € 13,90

“De kracht van
Oostenrijk zit hem in 
de zuivere en frisse 

stijl wijnen, met 
een sterke eigen 

identiteit.”
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Eind vorig jaar werd Karsten Peter door de Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, bij monde van wijnspecialist en 

journalist Stuart Pigott, uitgeroepen tot ‘Wijnmaker van het 
Jaar’. Pigott looft de enorme progressie die het domein onder 
Peters leiding – ook in de moeilijke jaren – heeft doorgemaakt, 
zijn eigen interpretatie van een bestaande traditie en het 
sterke, geniale karakter van de wijnen. Absoluut hoogtepunt 
tot nu toe vormen de wijnen uit het oogstjaar 2015!
Het voormalige, prachtig gelegen Koninklijk Pruisische wijndo-

mein in Niederhausen aan de Nahe werd in 1902 door de staat 

opgericht. Na een rijke historie kwam het verval, totdat het in 

2009 door Jens Reidel en Dr. Christine Dinse werd gekocht. Peter 

kwam in hetzelfde jaar vlak voor aanvang van de oogst op het 

domein aan. Hij probeerde direct het beste uit het jaar te halen, 

wat niet makkelijk was, maar hem toch opvallend goed lukte. 

In het jaar erna en de jaren die daarop volgden, kon de ambiti-

euze wijnmaker pas echt zijn stempel op het domein drukken. 

Zijn missie is om het individuele karakter van iedere wijngaard 

optimaal tot uitdrukking te brengen. Een zo natuurlijk moge-

lijke werkwijze is daarvoor een vereiste. Zijn aanpak is compro-

misloos en gaat tot in de kleinste details. Iedere wijngaard en 

ieder perceel wordt afzonderlijk beoordeeld en benaderd. Dat 

geldt ook voor het oogsten: een en hetzelfde perceel wordt soms 

in meerdere dagen geoogst. In de kelder werkt Peter met hele 

kleine inoxtanks waarin alle sub-percelen individueel kunnen 

worden gevinifieerd, om pas later geassembleerd te worden.

De in totaal dertig hectare van het wijndomein zijn alle geklas-

seerd als grosse lagen, waaronder de beroemde wijngaarden Kup-

fergrube, Hermannsberg en Traiser Bastei – die behoren tot de 

beste rieslingwijngaarden van Duitsland. Niet alle wijnen worden 

door Peters uitgebracht als grosse lagen; die eer valt te beurt aan 

de wijnen afkomstig van de beste percelen, van oude stokken. 

Kijk op Okhuysen.nl of het bestelformulier voor nog meer wijnen 

van Gut Hermannsberg.

PORTRET 
van een 

WIJNMAKER
Karsten Peter 

Gut Hermannsberg 
2015 ‘Just Riesling’ trocken - Nahe 
Dit is volgens het domein ‘de wijn die de deur 

naar Gut Hermannsberg opent’. De rieslingdrui-

ven zijn afkomstig van zeven grosse lagen- wijn-

gaarden, waaronder Hermannsberg en Steinberg 

- met name van jongere aanplant. Het parfum 

biedt frisse fruittonen van citrusfruit, ananas, 

papaya en mango en een mooie mineraliteit. De 

wijn is prachtig slank in de smaak, biedt opnieuw 

verfrissend fruit en kruidige tonen. Ongecom-

pliceerd en zeer lekker! Fantastisch als aperitief, 

maar ook bij lichtere visgerechten, pastagerech-

ten en salades.

Op dronk: tussen nu en 2018

Nu bij doos van 6: € 11,25 per fles € 12,50

2015 Vom Vulkan Schlossböckelheimer
Riesling trocken - Nahe
De druiven komen van percelen gelegen op 

de beroemde wijngaard Schlossböckelheimer 

Kupfergrube, met een vulkanische oorsprong. 

Het minerale karakter van de Kupfergrube komt 

schitterend in de wijn naar voren. In de neus vinden 

we tonen van vuursteen, kruiden en citrusfruit. De 

structuur is zeer elegant, en we proeven heerlijk 

wit fruit en prachtig uitgebalanceerde zuren. Mooi 

bij stoofvleesschotels, een milde curry, of een 

krachtig visgerecht.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 16,75 per fles € 18,60

 

2015 Vom Schiefer Niederhäuser
Riesling trocken - Nahe
Op een steenworp afstand van de beroemde Kup-

fergrube ligt de monopolewijngaard Niederhäuser 

Hermannsberg. De wijngaard ligt op het zuiden, 

heeft een bodem die bestaat uit leisteen met een 

toplaag van löss en geeft expressieve en complexe 

wijnen. Het boeket is verfijnd en tegelijkertijd aro-

matisch, met aroma’s van wilde kruiden en grape-

fruit. De smaak is heel zuiver en geconcentreerd 

en geeft nuances van steenfruit, kalk en een lange, 

ziltige afdronk. Uitstekend te combineren met een 

maïskippetje of gerechten van kalfsvlees.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 16,75 per fles € 18,60

Curriculum Vitae
Naam: Karsten Peter  Leeftijd: veertig jaar
Geboren in een wijnmakersfamilie uit Bad Dürkheim. Zijn werkervaring deed hij 
allereerst op buiten Duitsland; in Frankrijk (de Bourgogne), Australië en Nieuw-
Zeeland. Hierna werkte Peter bij Schäfer-Fröhlich und Schloss Westerhaus; een 
periode waarin hij de Nahe goed leerde kennen. In 2009 maakte hij de stap naar 
Hermannsberg en was hij verantwoordelijk voor de oogst van 2009.  Eind 2016 
werd hij door de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgeroepen tot ‘Wijnmaker van 
het Jaar’.

OPLEGWIJN Wie wat bewaart, die…
In een niet eens zo ver verleden werden veel rode, maar ook 

witte wijnen gemaakt om te bewaren. Niet eens bewust, maar de 

consument had weinig keus. Jong was de wijn nog niet helemaal 

lekker, maar na enkele jaren kelderrijping werden de wijnen 

zachter, vriendelijker en interessanter, complexer. In die dagen 

werden de druiven net wat minder rijp geoogst, waardoor ze 

meer zuren bezaten en strengere tanninen. Bovendien onder-

gingen deze wijnen lange wekingen, gevolgd door jarenlange 

opvoedingen op vat. Dit soort wijnen moest na botteling vaak 

nog tijden in de kelder rijpen om op dronk te komen. Vandaag de

 dag zijn veel wijnen rijper, wordt er korter geweekt en wordt de 

opvoeding goed afgestemd op het doel waarvoor de wijn wordt 

gemaakt: vaak een snelle, jonge consumptie, met veel aanwezig 

fruit. Toch bestaan er vandaag de dag nog wijnen die hun echte 

klasse, hun grote schoonheid tentoonspreiden als ze de nodige 

flesrijping ondergaan. Dit soort wijnen (te) jong drinken, is een 

gemiste kans om iets heel bijzonders te ervaren. Op deze pagina 

treft u vier wijnen aan, waarvan het aanbeveling verdient om ze 

nog enkele jaren in een donkere kelder te vergeten. Uw geduld 

zal beloond worden!

2008 Vin de Pays de l’Hérault rouge
Mas de Daumas Gassac 
Hoewel Mas de Daumas Gassac tegenwoordig ook jong al goed 

drinkbaar is, onderscheidt deze cabernet-sauvignon gedomi-

neerde wijn zich pas echt na tien tot vijftien jaar flesrijping. Op 

dat moment kan hij zich met gemak meten met de grote wijnen 

uit Bordeaux, die in prijs vele malen hoger liggen.

Mooist op dronk: tussen 2023 en 2035

Nu per fles: € 27,95 € 32,25

2014 Nuits-Saint-Georges
Domaine David Duband 
Zeker niet alle bourgognes zijn gebaat bij een lange lagering in de 

kelder, omdat het zachte pinotnoirfruit ook jong zo aantrekkelijk 

is. Maar bij sommige exemplaren wordt u weldegelijk beloond. 

Dit is zeker het geval bij de Nuits-Saint-Georges van David 

Duband. De wat strengere tanninen en hogere zuurgraad van 

‘nuits’ hebben dan de tijd om mooi met de wijn te versmelten.

Mooist op dronk: tussen 2020 en 2026

Nu per fles: € 41,95 € 47,50

2013 Desiderio - Cortona
Cantina Avignonesi
Deze wijn kent parallellen met de Mas de Daumas Gassac, alhoe-

wel hij van hoofdzakelijk merlot is gemaakt en niet van caber-

net-sauvignon. Maar net als bij de beroemde wijn uit de Langue-

doc, komt deze wijn pas na een flink aantal jaren in fles volledig 

tot zijn recht en laat hij zijn prachtige, rijke karakter zien. Uw 

geduld zal beloond worden!

Mooist op dronk: tussen 2024 en 2030

Nu per fles: € 41,95 € 47,50

2013 Château Giscours 
Margaux, 3me Grand Cru Classé
Hoewel 2013 in Bordeaux niet het allergrootste bewaarjaar was, 

heeft een grote cru als Giscours wat tijd nodig om het karakter 

van het edele terroir in al zijn glorie te laten zien. 2013 zal op het 

fruit gedronken moeten worden, maar zodra dit fruit zich net 

wat ontwikkelt van primaire naar secundaire aroma’s, wint de 

wijn aan complexiteit.

Mooist op dronk: tussen 2020 en 2027

Nu per fles: € 46,95 € 52,90 

1937 Hospices de Beaune 
Volnay Cuvée Blondeau Camille Giroud
Tijdens een bijzondere gelegenheid openden wij onlangs deze 

tachtig jaar oude Volnay. Ik hoor u denken: een volnay van tach-

tig jaar die kan toch nooit meer goed zijn! Het tegendeel was 

waar. De fles was magisch, sensationeel! De wijn was volgens de 

oude tradities van Camille Giroud gemaakt. Dat wil zeggen een 

lange weking en een zeer lange opvoeding. Bovendien was 1937 

hier een goed jaar, maar met forse zuren; een van de belangrijke 

bouwstenen van een bewaarwijn. Bij het openmaken moest de 

oude wijn duidelijk even wennen aan de zuurstof en sloot zich 

wat af. Na ongeveer een half uur klaarde de wijn helemaal op 

en kwamen er een prachtig rood fruit, pruimen en vijgen naar 

boven, met ook iets van bosgrond, leer en ook zoetere tonen van 

cacao en caramel. De smaak was prachtig schoon en gelaagd, 

bood opnieuw een zacht, rijp fruit, frisse zuren en fluwelige tan-

ninen. De lengte van de wijn was indrukwekkend, met een klein 

bittertje op het eind. Een droomwijn!

GOED BEWAARD...



28 Okhuysen | 023 5312240

Naam van het artikel

150 jaar Okhuysen laten we niet 
onopgemerkt voorbij gaan. Wij vieren 
het hele jaar door feest en nodigen u 
van harte uit om dit mee te vieren. Ter 
verhoging van de feestvreugde vindt 
u gedurende het hele lustrumjaar op 
deze plek een mooie mousserende 
wijn, die we u aanbieden tegen een 
extra feestelijke prijs!

2015 Espumante Bruto - Alvarinho
Quinta de Soalheiro
Een van de lekkerste mousserende wijnen 
die we kennen, komt uit een onverwachte 
hoek: de Espumante Bruto wordt gemaakt 
in de meest noordelijke punt van Portugal, 
genaamd Monção e Melgaço. Hier bezit 
de familie Cerdeira wijngaarden waar de 
inheemse alvorinhodruif schitterend tot 
wasdom komt. De druiven krijgen er name-
lijk precies genoeg zon, warmte en neer-
slag en ze worden biologisch bewerkt. Zo 
verkrijgen de Cerdeira’s heerlijk puur sap 
waar ze zuivere en harmonische wijnen 
van maken. Deze bubbel van 100% alva-
rinho wordt gemaakt volgens de traditionele 
methode, waarbij er tijdens de natuurlijke 
tweede gisting op de fles prachtige fijne 
bubbeltjes ontstaan. De neus is rijk aan aro-
ma’s van fris wit fruit, bloesem en brioche. 
De smaak is goed gestructureerd en bezit 
levendige zuren en een schitterende mine-
raliteit. De afdronk is verkwikkend en houdt 
lang aan. Heerlijk als ‘mondschonend’ ape-
ritief en zeer geschikt om bij het diner door 
te schenken. 

Nu bij doos van 6:
€ 14,95 per fles € 17,50

FEEST 
IN HET 
GLAS!


