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Okhuysen
Vinée Vineuse

Blad voor bijzondere wijnen

+ WIJN MET KARAKTER VAN ONZE OOSTERBUREN + HET LEKKERSTE UIT ITALIË + PROEFPAKKETTEN

ALLES OVER DE  

Nieuwe
Wijnwereld
+ DE BESTE WIJNEN UIT
Californië, Argentinië, Chili,
Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland

15 BIJZONDERE WIJNEN 
voor bijzondere prijzen

Grenache 
DE ONBEKENDE WERELDSTER

Jean Louis Chave
EEN LIEFDESVERKLARING

11 & 12 OKTOBER 
Proeven tussen de Stellingen



Nu bij doos van 6:

€ 7,95 per fles

€ 8,95

Dat Rueda inmiddels zeer bekend is, hoeven 
we u niet te vertellen. Evenmin dat die 

heerlijk stuivende, fruitige wijnen van de 
verdejodruif worden gemaakt. Maar een 
kleine dertig jaar geleden had bijna niemand 
nog van deze wijn gehoord. 
Het was Louis Kat die hem als grote ontdekking 
naar Nederland haalde. Het bracht Okhuysen in 
de jaren negentig ongekend succes. Inmiddels is 
de populariteit van Rueda zo groot dat de streek 
flink is uitgebreid en veel nieuwe producenten 
hier hun geluk zijn komen beproeven. En 
alhoewel de verdejo heel duidelijk zijn signatuur 
afgeeft, zijn er ook duidelijk verschillende 
kwaliteiten en stijlen waarneembaar. Van 
interessant of zelfs heel goed tot vaak ook 
teleurstellend. Wij blijven heel graag trouw aan 
Palacio de Bornos, al dertig jaar toonaangevend 
in Rueda!

2018 Verdejo – Rueda
Palacio de Bornos
Gemaakt van 100% verdejo, geplukt in de vroege 
ochtend voor maximale frisheid. Bij aankomst in 
de kelder volgt een koude schilweking, waarbij 
de geur- en smaakstoffen van de schilletjes 
vrijkomen, waarna ze zachtjes geperst worden. 
Het vrijgekomen sap vergist op roestvrijstalen 
tanks. 
Strogeel van kleur met groenige reflecties 
in het glas. Expressieve geuren als exotisch 
fruit, kruiden, iets bloemigs en een nuance 
van anijs. De smaak is intens, verfijnd droog, 
uitgebalanceerd en heeft de perfecte zuurgraad. 
De afdronk is fruitig en aromatisch. Drink hem 
zo of schenk hem bij lichte voorgerechten of 
tapas: de ideale wijn voor deze nazomer!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 8,30 € 8,95
Bij doos van 6: € 7,95 per fles 

Van onbekend
naar zeer bemind!

Zelfvertrouwen
Deze zomer verbleef ik enige tijd in Portugal, in en rondom de fantastische stad Lissabon. Miljoenenstad 

Lissabon is enerzijds hip en modern, vol fantastische restaurants en leuke winkels. Tegelijkertijd heeft 
de stad iets puurs en oorspronkelijks, wat haar een sterke identiteit geeft. De plaatselijke bevolking en 

de grote stroom toeristen leven ieder in hun eigen tempo ogenschijnlijk tevreden naast elkaar. 

De Portugese bevolking spreekt zeer goed Engels en is uiterst 
vriendelijk voor haar gasten. Zodra je Lissabon verlaat, betreed 
je een prachtig en gevarieerd landschap, met een wilde rotsige 
kust, maar soms ook weidse zandstranden, heuvels, valleien, 
hectaren met kurkbomen, wijngaarden en olijfbomen. In 
de vele dromerige dorpjes lijkt de tijd te hebben stilgestaan. 
Een winkel van Sinkel, een kroeg en een kerk, dat is waar de 
veelal oudere dorpsbewoners, zittend voor hun huisjes, het 
mee doen. Maar schijn kan soms bedriegen, getuige ook de 
grote ontwikkelingen die de wijnproductie hier doormaakt. 
In navolging van buurland Spanje is er een nieuwe groep 
wijnmakers met nieuwe inzichten aan het opstaan die op 
zoek gaat naar een eigen identiteit. Met een verbeterde kennis 
en meer technische mogelijkheden wordt er vanuit de oude 
tradities vernieuwd, verbeterd, verfijnd. Het land kent een 
grote rijkdom aan bijzondere autochtone druiven, goed 
aangepast aan de omstandigheden. 

Daarnaast is er een grote diversiteit aan microklimaten, 
waar de nabijheid van de oceaan zijn stempel op drukt. De 
mooiste wijnen die ik tijdens mijn verblijf proefde, haalden 
een zeer hoog niveau en hadden veel terroirexpressie en 
een duidelijke eigen persoonlijkheid. Andere wijnen bleven 
achter in kwaliteit: van overgeconcentreerde en soms zelfs 
onrijpe rode wijnen, met te veel extractie en te veel hout 
tot witte wijnen met te hoge zuren, gebrek aan rijpheid en 
balans. In de breedte heeft Portugal wat dat betreft nog een 
lange weg te gaan. De huidige generatie, vaak in het bezit 
van kleine gemengde bedrijven, durft de stap naar kwaliteit 
maar moeilijk te maken. Niet alleen ontbreekt het hun aan lef, 
maar ook aan kennis en geld. Hopelijk zal de jonge generatie 
de moed en het zelfvertrouwen hebben om de groep van 
succesvolle vernieuwers te volgen. Wijnland Portugal 
heeft wat dat betreft een grote potentie. Vernieuwing in de 
wijnproductie zien we overigens wereldwijd.

In deze editie van Vinée Vineuse staan we bijvoorbeeld uitgebreid stil bij alle ontwikkelingen die gaande zijn in 
de Nieuwe Wereld (pagina’s 18-27). Een categorie wijnen die eigenlijk niet onder een noemer vermeld zouden 
mogen worden, waar wijnliefhebbers slechts door onwetendheid hun schouders voor ophalen. Pagina’s om niet 
te missen dus. Daarnaast is er aandacht voor enkele prachtige Duitse en Italiaanse wijnen, verdiepen we ons in de 
grenachedruif, bekijken we de Bourgogne van een andere kant en zijn er heerlijke koopjes in ons restanten-aanbod. 
Ten slotte nodig ik u allen van harte uit om op 11 en 12 oktober langs te komen op onze geweldige overzichtsproeverij 
Proeven tussen de Stellingen. Daar kunt u weer proeven van tweehonderd wijnen en vele fantastische producenten 
ontmoeten (zie pag. 6). Een niet te missen proeffestijn!

Xavier Kat
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Je hebt van die wijnmakersfamilies die continu naar perfectie streven. Die 
altijd op zoek gaan naar de hoogste kwaliteit en de beste weerspiegeling van 

de terroir. Zo ook de familie Parcé. Juist deze bevlogenheid maakt hun wijnen 
interessant en het ontdekken meer dan waard.

Vader en zoon Parcé kochten twintig jaar geleden een oude cave in het achterland 
van de Roussillon. Dit dunbevolkte gebied in de uitlopers van de Pyreneeën en nabij 
de Middellandse Zee oogt ruig, alsof er niets zou kunnen groeien. Maar de kundige 
Parcés zagen potentieel: de steile hellingen, de bodem van leisteen, de verkoelende 
zeewind en de grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur geven druiven met 
goede rijpheid, harmonieuze zuren en een minerale frisheid. Daarnaast startten zij 
een samenwerking met lokale boeren. Hun doel: de schoonheid van de Roussillon 
behouden en unieke wijnen maken. Topcuvées die het karakter van de terroir 
weerspiegelen. 

2018 Zoé rouge - Côtes du Roussillon Villages
Maison Parcé frères
Heerlijke geuren van fris rood fruit, rijpe pruimen, laurier en tijm. De smaak is zuiver, 
sappig, goed gestructureerd en perfect in balans. Zwoele tanninen maken de afdronk 
verleidelijk lekker. Geweldig!
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 9,30 € 9,95
Bij doos van 6: € 8,95 per fles

Een ode aan de 
Roussillon

Colofon
34 ste jaargang nummer 4
najaar 2019
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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, Sylvana Oortwijn,  
Brenda ten Brinke, Elisa Duivestein, Cynthia Koch, 
Job Joosse, Yves van Maren en Aad Kuijper.

FOTOGRAFIE 
Xavier Kat, Mariëlle Penrhyn Lowe, Cynthia Koch 
en Fotografie Alexander.

CONCEPT & VORMGEVING
XDialogue

PRIJZEN
Deze zijn strikt netto en inclusief btw.

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

LEVERING
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een 
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 t/m
21 november 2019.

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 5312240
f  023 5324815
e vineus@okhuysen.nl
w 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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18 30
02 Verrukkelijke verdejo

03 Voorwoord

05  Ode aan de Roussillon

06 Relatiegeschenken en ander
 Wijnig Nieuws

08 Portret van een wijnmaker: 
 Viñas de El Regajal

09  In de wijn gedoopt:
 Mon Coeur van Chave

10  Onze topselectie tot € 10,00

16 Het lekkerste uit Italië

18 De Nieuwe Wereld 
 Een nieuw verhaal

28  Restanten

30  Wijnen met karakter 
 van onze oosterburen

32 Verhaal achter de druif: 
 grenache noir 

34 Joosse on the job: Aligoté

35  Proefpakketten

36 Moet je proeven: 
 Dé nieuwe Laudun blanc
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Het lekkerste 
cadeau 
om te geven
Okhuysen is dé specialist in relatiegeschenken. Wat geeft er nu leuker 
cadeau dan een geschenkverpakking met mooie wijn? De inhoud bepaalt 
u helemaal zelf, of u kiest uit een van onze speciaal samengestelde 
geschenken. De wijnkist personaliseren met het logo van uw bedrijf en 
een persoonlijke brief of kaart toevoegen? Alles is mogelijk. 

Neem contact met ons op voor een voorstel op maat of kijk op 
okhuysen.nl/relatiegeschenken

VIVA ESPAÑA!
Tijdens de 2019 Decanter World Wine Awards ontving de Finca Azaya 
2017 van Bodegas Valduero maar liefst 97 punten. Slechts 50 van de in 
totaal 16.500 geproefde wijnen haalden deze lijst, dus wat een prestatie! 
Spanje werd het tweede meest bekroonde land met acht wijnen. 

2017 Finca Azaya - Castilla Y Léon
Bodegas Valduero
Nu per fles: € 17,25 € 18,50
Bij doos van 6: € 16,60 per fles

VIVA ESPAÑA!
Tijdens de 2019 Decanter World Wine Awards ontving de Finca Azaya 
2017 van Bodegas Valduero maar liefst 97 punten. Slechts 50 van de in 
totaal 16.500 geproefde wijnen haalden deze lijst, dus wat een prestatie! 
Spanje werd het tweede meest bekroonde land met acht wijnen. 

2017 Finca Azaya - Castilla Y Léon
Bodegas Valduero
Nu per fles: € 17,25 € 18,50
Bij doos van 6: € 16,60 per fles

Elk jaar weer spannend, de start van de oogst. 
Het hele jaar werken onze wijnboeren keihard 
in de wijngaarden om tot de perfecte rijping van 
de druiven te komen. Soms moesten ze zich 
overgeven aan de grillen van de natuur, in het 
geval van vorst, hagel of langdurige droogte. En 
dan het magische moment: de oogst! Hele teams 
trekken in de vroege ochtend de wijngaarden 
in om, perceel voor perceel, de trossen met 
perfecte rijpheid te plukken. 

Blijf op de hoogte van alle oogstberichten via 
onze blogs op okhuysen.nl/wijn/overwijn 

Het is weer oogsttijd

SCHRIJF U SNEL IN! 
Aanmelden kan via okhuysen.nl/agenda, vineus@okhuysen.nl of 023-5312240. 
De proeverij is gratis, wel horen wij graag met hoeveel personen en op welke dag u komt proeven. 
Mensen die graag in alle rust proeven, raden we aan om vroeg te arriveren.

Relatiegeschenken

Proeven tussen de Stellingen
Volgende maand is het weer zover, de populaire najaarseditie van Proeven tussen de Stellingen vindt dan plaats. 
Vorig jaar was een extreem warme editie, toen het met temperaturen van ver boven de twintig graden aangenaam 
koel was in ons magazijn. Hoe het dit jaar zal worden?

Kom op 11 en 12 oktober naar onze magazijnen aan de Küppersweg in Haarlem en laat u verrassen door de selectie 
van tweehonderd wijnen die we speciaal voor dit evenement voor u openen. Onze wijnmakers vertellen graag 
alles over hun wijnen en uiteraard zal onze geroemde tombola weer kans bieden op het winnen van een fles 
Petrus! Bovendien ontvangt u 10% proeverijkorting op uw bestelling.

Proeftijden
Vrijdag 11 oktober: van 12:00 uur tot 19:30 uur
Zaterdag 12 oktober: van 10:30 uur tot 17:30 uur
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Sommige dingen in het leven zijn 
onvergetelijk. De zoen met het 
meisje van wie je altijd dacht dat ze 
onbereikbaar was. De geboorte van 
je eerste kind. En in mijn geval ook 
die van nummer twee, drie en vier. Of 
die mooie stranddag waarop je met 
vrienden op het terras zat terwijl de 
kinderen speelden in het zand. 
Het schijnen de ervaringen te zijn die 
voorbijkomen in die laatste flits. Net 
voor die lift naar beneden stort. Of 
je door de remmen van je auto heen 
trapt. 
Het leven is, als je het goed doet, een 
verzameling van mooie momenten. En 
daar wil ik er graag een aan toevoegen: 
Chave. Gerard of Louis, dat weet ik niet 
meer. Maar dat doet er niet toe want 
de Chave’s kunnen het allemaal. Sinds 
1450 produceren ze godennectar op 
hun steile, stenige Rhônehellingen.
Ik weet nog goed hoe ik met mijn 
toenmalige vrouw ons eerste glas 
dronken.  Een witte Hermitage, een 
kelderrestant van Okhuysen. Ja, dat 
gebeurde toen nog. Dat Chave (Jean-
Louis, Gerard of zijn grootvader) niet 
direct uitverkocht was of sowieso niet 
te krijgen. 
Zelden heb ik haar zo enthousiast 
gehoord over een wijn. Ze zal er niet 
graag aan herinnerd worden, maar het 
eindigde ermee dat ze probeerde de 
laatste druppel met haar vinger uit het 
glas te lepelen. 

Inmiddels zijn we twintig jaar verder 
en kan ik zeggen dat het druk begint 
te worden met het aantal Chave-
ervaringen in de film van mijn leven. 
Als ik straks aan de hemelpoort sta, zal 
ik dat toch moeten uitleggen. 
Zo had ik vorige week het voorrecht 
om Mon Coeur 2017 te mogen 
voorproeven. Het was maar goed dat ik 
al bij de eerste slok mijn proefnotities 
maakte, want na het derde glas was 
ik te euforisch om nog een pen te 
hanteren. Vandaar hier twee versies. 

Eerst de nuchtere.
Mon Coeur 2017 van Jean Louis Chave. 
Diepe tonen in de neus, goddelijk 
zwart fruit, granaatappel, kersen. Koel 
(wat ik soms mis in de Rhône), nergens 
log en schitterende zuren. Goddelijk. 
En dat voor die prijs, doe maar drie 
doosjes.

Om te besluiten met de euforische: 
Mon Coeur is de eerste zoen met 
Josefien van wie ik altijd dacht dat ze 
onbereikbaar was. De geboorte van 
alle vier mijn kinderen op een mooie 
stranddag met vrienden. Mon Coeur 
gaat mee in de lift. En als ik ooit boven 
kom dan geef ik grif toe dat ik sinds 
2019 weinig anders meer heb gedaan 
dan Chave drinken en gelukkig zijn.

Mon Coeur
een liefdesverklaring

Aad Kuijper is ex-wijnboer  
(Mas des Dames), reclame schrijver, 
wijnschrijver, en romancier. In 2018 
verscheen zijn eerste roman “Anno”.

2017 Côtes du Rhône ‘Mon Coeur’
J.L. Chave Sélection

Op dronk: tussen nu en 2022+
Nu per fles: € 13,00 € 13,95

Bij doos van 6: 12,50 per fles

PORTRET 
BEVLOGEN 
WIJNMAKER
Viñas de El Regajal
Daniel García-Pita

2016 Las Retamas Del Regajal
Vinos de Madrid   
Heerlijke assemblage van voornamelijk tem-
pranillo, cabernet-sauvignon en syrah. De wijn 
rijpte twaalf maanden op houten barriques van 
Frans eiken, waarbij de puurheid van de wijn 
intact bleef. Intens parfum van rijp rood en zwart 
fruit, kruiden, balsamico en een lichte toast. De 
smaak is uitbundig en zwoel, maar tegelijkertijd 
fris en elegant, biedt verleidelijke fruittonen en 
een lichte kruidigheid, met soepele tanninen in 
de smeuïge afdronk. Mooi in balans!
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 11,25 € 12,10
Bij doos van 6: € 10,75 per fles

In 1987 kocht Daniel García-Pita Peman El Regajal, een 
uniek landgoed in een prachtig natuurgebied in de 

gemeente Aranjuez, zo’n zestig kilometer ten zuiden van 
Madrid. 
Sinds het midden van de negentiende eeuw is het gebied 
bekend bij entomologen over de gehele wereld vanwege de 
uitzonderlijke diversiteit aan vlinders (maar liefst 77 soorten!) 
die hier leven. Daniel, van origine 
advocaat, was ervan overtuigd dat 
in deze uitzonderlijke omgeving 
een ‘grote wijn uit Madrid’ kon 
worden gemaakt. Hij werd mede 
geïnspireerd door zijn voorouders. 
Zo behoorde zijn grootmoeder tot 
een van de oudste families van 
wijnmakers in Spanje, Domecq. 
Daniel geloofde heilig in de kracht 
van de Spaanse tempranillodruif, aangevuld met internati-
onale druivenrassen als cabernet- sauvignon, petit verdot, 
merlot en syrah. Met de aanplant van veertien hectare wijn-
gaard, een biodynamische aanpak, de expertise en het advies 

van befaamde oenologen als Jérôme Bougnaud en Peter Sis-
seck (Pingus) verwierf El Regajal in korte tijd een ware cultsta-
tus. De bodega werd in 1997 voltooid en is vrijwel geheel onder 
de grond gebouwd uit respect voor de natuurlijke omgeving. 
Bovendien voldoet hij aan de meest strenge milieueisen. El 
Regajal is anno 2019 nog altijd een klein familiebedrijf waar 
Daniel García-Pita het stokje grotendeels heeft overgedragen 

aan zoon (en naamgenoot) Daniel 
García-Pita Ripollés. Ook Daniel 
jr. koos in eerste instantie voor 
een andere carrière en verdiende 
zijn sporen in de reclamewereld. 
Maar de passie en liefde voor wijn 
kreeg al snel de overhand. Samen 
met zijn zus Isabel, oenoloog en 
goede vriend Jérôme Bougnaud en 
slechts drie werknemers vormt hij 

een hecht team. Hun doel: ieder jaar opnieuw twee bijzon-
dere cuvées presenteren die een weerspiegeling zijn van de 
unieke terroir. El Regajal is een Spaans boetiekwijnhuis naar 
ons hart!

va
n e

en

2016 El Regajal Selección Especial 
Vinos de Madrid 
De Spaanse tempranillo wordt aangevuld met de 
bordelaise druiven cabernet-sauvignon, merlot 
en petit verdot. Alle percelen worden afzon-
derlijk van elkaar gevinifieerd op kleine roest-
vrijstalen vaten. Na de gisting ondergaat de wijn 
een opvoeding van vijftien maanden op Franse 
eikenhouten vaten. In de neus florale tonen, 
donker en rood fruit, een hint van specerijen 
en een aangename toast. De smaak is complex, 
spannend, maar biedt ook fraîcheur en elegan-
tie. De zachte tanninen zijn mooi geïntegreerd in 
de secondenlange finale. Verrukkelijk!
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 16,25 € 17,50
Bij doos van 6: € 15,50 per fles

De natuur 
speelt bij ons
een hoofdrol

Daniel García-Pita senior & junior
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Bent u op zoek naar onderscheidend lekkere wijnen in een 
betaalbaar prijssegment? Zoek dan niet verder. U vindt ze 

hier; op pagina 10 t/m 15. Een van onze persoonlijke favorieten en 
misschien wel de lekkerste witte (na)zomerwijn van Italië is de 
verfrissende Verdicchio van Conti di Buscareto. Afkomstig uit de 
wijnstreek De Marken, gelegen in het midden van Italië, aan de 
azuurblauwe Adriatische Zee. 

2018 Colagón - Rueda
Palacio de Bornos
Palacio de Bornos is 
zonder twijfel de koning 
van de verdejo’s. Hun 
handelskenmerk? Wijnen 
met fruit, frisheid, spanning, 
sappigheid en fijne zuren. 
In de Colagón brengen de 
wijnmakers van Palacio de 
Bornos verdejo – dé druif 
uit de wijnstreek Rueda 
– samen met een klein 
deel viura. Deze laatste 
druif voegt een heerlijke 
fruitigheid toe aan de 
wijn. Levendige tonen van 
tropisch fruit en bloesem 
stuiven het glas uit. De 
smaak is rijk en gul, biedt 
fruit als mango en citrus en 
heeft een lekkere bite. De 
knisperend frisse finale is 
mooi schoon en houdt lang 
aan. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: 
€ 6,40 per fles € 7,10

2018 Chardonnay
Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Chardonnay kent vele 
liefhebbers. De druif heeft 
een rond en toegankelijk 
karakter en is daarmee 
uitermate geschikt om 
thuis te serveren bij diners, 
feesten en borrels. Op 
Château de Pennautier 
weten ze binnen de serie 
Orangeraie de Pennautier 
wel een heel lekkere 
chardonnay te maken! 
Eentje die ons iedere keer 
opnieuw weet te verrassen. 
Dit oogstjaar kent een 
opvallende frisheid. Verder 
ruiken we verleidelijke 
aroma’s van rijp geel fruit 
en bloesem. De wijn biedt, 
naast frisheid, een plezierig 
‘vetje’ in de lange, zalige 
afdronk. Genieten!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: 
€ 6,40 per fles € 7,10

2018 Sauvignon blanc 
Jumilla
Hoffman 
Afgelopen editie officieel 
gepresenteerd en nu al zéér 
favoriet. Deze hit komt uit 
het oosten van Spanje, nabij 
het stadje Jumilla, uit de 
‘achtertuin’ van de Duitse 
familie Hoffman. Ook door 
de locals wordt over deze 
opvallende naam gesproken. 
Wie over deze hooggelegen 
wijngaard spreekt, heeft 
het over het perceel van 
de Hoffmans. Wijn maken 
doet de familie overigens 
niet zelf. Hier is het team 
van Bodegas Alceno voor 
aangesteld. Een heerlijke, 
expressieve stijl sauvignon. 
In de neus aroma’s van 
bloemen, tropisch fruit 
en iets van honing. Een 
verrukkelijk aperitief!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: 
€ 6,50 per fles € 7,25

2018 Soave
Palazzo Maffei 
De aandacht gaat bij Palazzo 
Maffei al gauw uit naar de 
wereldberoemde Amarones 
en Valpolicella’s. Toch maakt 
de wijnmakersfamilie 
Cottini ook heerlijke witte 
wijn. Voor deze cuvée is 
uitgeweken naar de DOC 
Soave, in de wijnstreek 
Veneto. Op twee- tot 
driehonderd meter hoogte 
en een arme, vulkanische 
bodem doen de autochtone 
druiven garganega (85% 
van de assemblage) en 
trebbiano di soave het 
namelijk het best. Een 
aantrekkelijk parfum van 
amandelbloesem en groene 
appel. De smaak is fris, biedt 
rijp wit fruit en citrus. In de 
frisse afdronk proeven we 
een aangenaam bittertje.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: 
€ 6,75 per fles € 7,50

Onze topselectie wit tot € 10,-

2018 Verdicchio dei Castelli di Jesi 
(solo)
Conti di Buscareto 
De jonge wijnmakers van Conti di 
Buscareto gaan voor de hoogste 
kwaliteit. Ze plukken met de hand, 
brengen de druiven snel maar 
voorzichtig naar de koele kelders, persen 
ze vervolgens zacht en vergisten het sap 
op lage temperatuur. Heerlijke tonen 
van stro, groene appel, citrusfruit en 
amandel stuiven het glas uit. De smaak 
is mooi in balans, met spanning, fruit, 
minerale tonen en een zuivere, frisse 
finale.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: 
€ 7,20 per fles € 7,95

Verdicchio dei Castelli di Jesi
Een nieuwe generatie aan het roer
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Als we net terug zijn van een mooie reis willen we dat vakantiegevoel zo lang 
mogelijk vasthouden. Met een goed glas rosé in de hand, in de zonnige achtertuin 

of op het terras, is dat niet zo moeilijk. In de volgende vijf rosés proef je de (na)zomer 
moeiteloos terug en waan je je weer op dat pittoreske Franse of Spaanse pleintje 
onder de platanen.

Nieuwkomer Esprit de la Fontaine zetten 
we extra in het zonnetje. Juist omdat we 
zelf zo gecharmeerd zijn van Jean-Claude 
Zabalia’s heerlijke creaties uit de Languedoc. 
Deze ervaren en veelgevraagde Zuid-Franse 
wijnmaker vond de perfecte assemblage en 
laat de cinsault, grenache- en syrah-druiven 
schitteren in deze gulle, licht kruidige rosé 
die zo’n drie maanden in roestvrijstalen 
tanks rijpt.

2018 Rosé - Languedoc 
L’Esprit de la Fontaine
Mooi lichtroze van kleur. De neus is elegant 
met tonen van bosaardbei, bessen, milde 
kruiden en veldbloemen. In de mond 
terugkeer van rood en bessig fruit, lekker 
veel sap, fraîcheur en een aangename bite 
in de afdronk. Ideaal als aperitief of bij de 
barbecue, gevulde groenten, sushi, pizza of 
een salade. 
Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Nu bij doos van 6: € 8,55 per fles € 9,60

2018 Guilhem Rosé
Pays de l’Hérault 
Moulin de Gassac
De Gassac-vallei brengt 
niet alleen de beroemde 
cru Mas de Daumas Gassac 
voort, maar ook een uiterst 
betaalbare en smaakvolle 
rosé. Deze saignée-rosé 
(gemaakt van het eerst 
weggelopen sap) is een 
assemblage van grenache 
(60%), carignan (20%) en 
syrah (20%) en werd puur 
op het fruit gevinifieerd. In 
deze prachtig lichtroze wijn 
komen heerlijke aroma’s van 
viooltjes, kersen en bessen 
naar voren. De smaak biedt 
opnieuw sappig fruit als 
rode appel en is licht kruidig. 
De knisperend frisse finale 
ten slotte houdt lang aan. 
Délicieux!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 6,10 per fles € 6,75

2018 Pêché de Vignes rosé  
Pays d’Oc 
Collovray & Terrier
Jean-Luc Terrier en Christian 
Collovray zijn befaamd 
om hun Bourgognes, maar 
bezitten ook in de omgeving 
van Limoux enkele 
hooggelegen wijngaarden. 
Daar vindt deze Zuid-Franse 
rosé haar oorsprong. De 
druiven cinsault, grenache 
en syrah ondergaan een 
lichte schilweking en geven 
de wijn een mooie, licht 
zalmroze kleur. Als we onze 
neus in het glas steken, 
komen geuren van aardbei 
en framboos ons vriendelijk 
tegemoet. De smaak is 
verfijnd, biedt sappig rood 
fruit en eindigt in een 
prachtig frisse en elegante 
finale. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 6,15 per fles € 6,80

2018 Huerta del Rey 
rosado 
Palacio de Bornos
Wat kunnen we nog zeggen 
over een van onze meest 
geliefde rosés? Laat u zich in 
ieder geval niet tegenhouden 
door de dieproze kleur als 
u normaal gesproken voor 
lichtroze rosés kiest. Doordat 
de (tempranillo)druiven in 
alle vroegte worden geplukt 
en op lage temperatuur 
gevinifieerd behoudt de wijn 
een opvallende frisheid. 
De neus is opwekkend en 
verleidelijk tegelijk; het rode 
fruit knalt het glas uit en 
biedt een pepertje. In de 
mond is deze rosado sappig 
en fruitrijk, mooi in balans 
en eindigt in een frisdroge 
afdronk. Een zalige rosé voor 
alle seizoenen!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 6,30 per fles € 6,95

2018 Campana rosé 
Corbières 
Château Beauregard Mirouze
Al sinds 1881 maakt ‘la 
famille Mirouze’ wijn op een 
prachtige plek, verscholen in 
de beboste heuvels van de 
ruige Corbières. Nicolas en 
Karine Mirouze behoren tot 
de huidige generatie die de 
250 hectare land, waarvan 
slechts 25 hectare zijn 
beplant met wijnstokken, 
met veel liefde en kennis op 
biologische wijze cultiveren. 
Het kruidige garrigue-
gewas dat hier weelderig 
groeit, proeven we terug in 
de Campana rosé. De neus 
is verleidelijk met tonen 
van witte perzik, peer en 
bloesem. Verder proeven we 
bosaardbeitjes, framboos en 
witte peper. De wijn barst 
van het sappige fruit en is 
heerlijk verkwikkend!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 8,95 per fles € 9,95

Onze topselectie rosé tot € 10,-

Heerlijk nazomeren
met rosé
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Veel minder bekend dan de rode nummer één van Sicilië, de nero d’avola, is 
de nerello mascalese. Onbekend maakt in dit geval zeker niet onbemind, 

want deze druif is een interessante en laat zich niet makkelijk vergelijken 
met een andere Italiaanse druif. 
Deze edele soort vindt zijn oorsprong op de flanken van de Etnavulkaan rond 
het dorpje Mascali in het noordoosten van het eiland. Buiten Sicilië zul je hem 
niet tegenkomen. De nerello mascalese doet in eerste instantie denken aan een 
kruidige pinot noir, maar met een goede dosis tannine. De pinot noir, pinot nero, 
komt niet veel voor in Italië. Wel is er natuurlijk de nebbiolo, bekend van barolo en 
barbaresco, maar die tonen pas enige gelijkenis na een langere rijping. En zie hier 
het betaalbare alternatief uit Sicilië: de nerello mascalese!  

2018 Nerello Mascalese - Terre Siciliane
Molino a Vento
Granaatrood van kleur, met tonen van bessen, laurier en kers. De wijn smaakt naar 
sappig rood en zwart fruit, zoethout en heeft iets licht aards. In de lange afdronk 
elegante tanninen, souplesse en een lekker pepertje. Na de vergisting rijpt het sap 
kort op inoxtanks en deels op Franse barriques, waardoor de nerello mascalese 
extra complexiteit krijgt. Een verrukkelijke wijn om van te genieten met tonijn 
van de grill met een echte Siciliaanse caponata van aubergine, tomaten, olijven en 
kappertjes. Onweerstaanbaar! 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 6: € 6,70 per fles € 7,40

2017 Guilhem Rouge 
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
Voor deze meervoudige winnaar 
van Nederlandse Wijnconcoursen 
heeft visionair Aimé Guibert de 
perfecte assemblage neergezet: syrah, 
carignan en grenache. Hij is inmiddels 
overleden, maar zijn werk op Moulin 
de Gassac wordt met dezelfde passie 
en visie voortgezet door zijn vier 
zonen. De Guilhem-serie, met dezelfde 
aandacht en bevlogenheid gemaakt als 
de Daumas-Gassac wijnen is bedacht 
om wijn te maken om iedere dag van te 
kunnen genieten. Deze rode variant is 
heel sappig, je proeft het heerlijke rijpe 
fruit van bessen en kersen. Een hint 
van garrigue, specerijen en cassis in de 
neus. Drink hem zo, of bij lichte (voor)
gerechten. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 6,00 per fles € 6,65

2017 Vin de Pays de Vaucluse 
Domaine du Pesquier
Wat een wijn! Vorig jaar opnieuw 
bekroond met de eretitel ‘Wijn van het 
Jaar’ op het Proefschrift Wijnconcours. 
Veel van onze lezers hebben deze wijn 
inmiddels in het hart gesloten. Wat 
deze wijn zo uniek maakt? Tel een 
eigenzinnige, experimentele wijnmaker 
(die merlot aanplant in de Rhône), de 
terroir van Vaucluse en vier generaties 
bevlogen wijnfanaten bij elkaar op 
en je hebt een winnaar in handen. 
Door de maker, Guy Boutière, ook wel 
grappend ‘Mon petit Petrus’ genoemd. 
Wie op zoek is naar een wijn met 
karakter, die veel te bieden heeft voor 
een ongelofelijk goede prijs, hoeft niet 
verder te zoeken.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 12:  
€ 6,75 per fles € 7,50

2018 Corvina Garda
Palazzo Maffei
Veneto is een zeer bekende wijnstreek 
in het noorden van Italië waar wijnen 
als amarone, valpolicella en pinot 
grigio vandaan komen. Wij ontdekten 
hier Palazzo Maffei. Gelegen op een 
van de mooiste plekjes in de heuvels, 
ten noorden van Verona, op zo’n 
vierhonderd meter hoogte. Het unieke 
microklimaat, de ligging en het laag-
rendement-beleid geven de druiven 
alles wat zij nodig hebben. De met 
corvina aangeplante wijngaarden 
bevinden zich in het hoger gelegen 
‘Caprino Veronese’, ten noordoosten 
van Bardolino. De wijn rijpt kort op 
rvs-tanks waardoor het sappige fruit 
optimaal behouden blijft. Aroma’s vol 
rood fruit, als kersen en bosbessen, 
combineren harmonieus met de 
elegante smaak, structuur en het licht 
kruidige in de afdronk. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 6:  
€ 6,90 per fles € 7,60

2015 Rioja - Crianza
Lagar de Bornos
Naarmate de herfst steeds dichterbij 
komt neemt het verlangen naar een 
stevige, rode wijn toe. Bij een mooie 
maaltijd met een sappig runderribstuk 
of een Spaanse stoofschotel schenken 
we graag een heerlijk glas rioja. We 
selecteerden deze van Lagar de Bornos 
voor u. De wijnen van Bornos doen het 
goed en inmiddels schitteren zij naast 
de Rueda, ook in Ribera del Duero en 
Rioja. Een crianza uit Rioja rijpt maar 
liefst twaalf maanden op eikenhouten 
vaten en minimaal 24 maanden op fles. 
Deze 2015 is nu heerlijk op dronk en 
biedt naast kracht een rijke smaak met 
veel rijp, rood fruit. Zeer mooi in balans 
met een goede structuur en veel sap. 
Deze wijn is een en al verleiding!
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 6:  
€ 9,80 per fles € 10,90

Onze topselectie rood tot € 10,-

Van Siciliaanse bodem
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Italië is een land waar we graag komen. Niet alleen 
om nieuwe gebieden te ontdekken, maar juist 

ook om te genieten van de Italiaanse keuken en 
de fantastische wijnen die er in ‘de Laars’ worden 
gemaakt. En nee, we laten ons niet beïnvloeden 
door dat prachtige uitzicht, die sympathieke wijn-
boer of het vriendelijke onthaal van ‘la mama’ in 
de keuken om de huisgemaakte tagliatelle voor 
te proeven. We zijn gewoon dol op Italië in al zijn 
facetten.
De laatste jaren is ons Italiaanse assortiment enorm 
uitgebreid met nieuwe parels die mede door ons 
eigen proefpanel van vinologen werden gekeurd 
en geselecteerd. Op deze pagina’s vindt u een 
gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van wijnen 
uit achtereenvolgens Sicilië, Umbrië, de Marken, 
Abruzzen en Sardinië. 

2018 Pinot Grigio bio
Terre Siciliane 
Molino a Vento
In de heuvels van de 
provincie Trapani, in 
het westen van Sicilië, 
vinden we de wijngaar-
den van Tenute Orestiadi 
waar ook Molino a Vento 
toe behoort. Familie Di 
Maria is de trotse eige-
naar en maakt sinds kort 
ook een prachtige, pure 
biologische pinot grigio. 
De wind zorgt hier voor 
de nodige verkoeling en 

de veelal vulkanische bodem houdt het 
water goed vast. De prijs-kwaliteitver-
houding van de Molino a Vento serie is 
ongekend goed. Heerlijke aroma’s van 
geel en wit fruit, mediterrane citrus en 
iets floraals. In de smaak bovendien veel 
sap, een lichte kruidigheid en een ver-
kwikkende, minerale finale. Zalig!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 7,30 € 7,80
Bij doos van 6: € 6,95 per fles

2018 Salviano - Orvieto 
Classico Superiore 
Tenuta Salviano
Op het schitterende land-
goed Titignano, eigendom 
van markiezin Nerina 
Corsini Incisa della Roc-
chetta, bevindt zich Tenuta 
Salviano. Wijn maken zit 
de familie in het bloed. 
Zonen Piero en Giovanni 
leiden het domein, geïn-
spireerd door oudoom 
Mario (beroemd om zijn 
Sassicaia). De Salviano is 
afkomstig van de hoger 

gelegen percelen, met een koeler microk-
limaat en een bodem van kalksteen en 
vulkanische grond. De 2018 bestaat uit 
trebbiano Toscano (60%), grechetto, ver-
dello en sauvignon blanc. Een frisse, 
knisperende wijn, met geuren van groene 
appel en peer, citrusfruit en witte bloe-
sem. Ook in de smaak heerlijk fris, intens 
en mooi in balans, met een licht vettige 
structuur, iets kruidigs, mineralen en een 
aangenaam bittertje in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 9,80 € 10,50
Bij doos van 6: € 9,45 per fles

2018 Rosso Piceno 
‘goccia’ 
Conti di Buscareto
Conti di Buscareto beslaat 
zo’n 70 hectare wijngaard 
in de prachtige Marken, 
verspreid over verschil-
lende herkomstgebie-
den. Het is een vooruit-
strevend domein dat met 
advies van de bekende 
oenoloog Vito Camussi 
een nieuwe weg is inge-
slagen. Deze verrukke-
lijke Piceno is gemaakt 
van de lokale montepul-

ciano (70%), aangevuld met sangiovese 
(30%). De eerste is verantwoordelijk 
voor structuur en complexiteit, terwijl 
de laatste voor de nuance zorgt. Na de 
gisting rijpte de wijn een klein jaar op 
cuve. De neus is intens met tonen van 
kersen, pruimen en een hint van krui-
den. In de smaak opnieuw rood en 
zwoel zwart fruit, een goede structuur 
en zachte rijpe tanninen in de finale.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 9,15 € 9,80
Bij doos van 6: € 8,80 per fles 

2016 Lucanto 
Montepulciano 
d’Abruzzo 
Azienda Agricola Torre 
Raone 
In het schilderachtige 
landschap van de Abruz-
zen maken jeugdvrien-
den Luciano di Tizio en 
Antonio d’Emilio pure 
en authentieke wijnen. 
Hun aanpak is volledig 
biologisch en er staan 
voornamelijk autochtone 
druivenrassen als mon-
tepulciano, trebbiano en  

pecorino aangeplant. De montepul-
cianodruiven werden laat geoogst en 
vergistten en rijpten alleen op inox om 
het frisse en fruitige karakter te behou-
den. In de geur heerlijk bessig fruit, rijpe 
zwarte kers, kruidnagel en laurier. De 
smaak is vol, pittig, verleidelijk en har-
monieus, met opnieuw veel sappig, rijp 
fruit en frisse tanninen. De afdronk is 
lang en kruidig. Delizioso!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 9,55 € 10,25
Bij doos van 6: € 9,20 per fles 

2018 Samas
Isola dei Nuraghi 
Agripunica  
In 2002 werd in het zuid-
westen van Sardinië 
Agripunica opgericht met 
als grote drijvende kracht 
de gevierde oenoloog 
Giacomo Tachis. Tachis 
wilde hier graag expe-
rimenteren met Borde-
laise druiven als caber-
net-sauvignon en merlot. 
Voor de witte wijn liet 
hij zich inspireren door 
de lokale druif vermen-

tino en de internationale chardonnay. 
De druiven voor de Samas, vermentino 
(80%) aangevuld met chardonnay, zijn 
afkomstig van een zanderige bodem, 
rijk aan kalk en vulkanisch materiaal. 
In de neus ontdekken we frisse appels, 
citrus, iets van tropisch fruit, bloesem 
en mineralen. De smaak biedt een aan-
genaam vetje, terugkeer van wit en geel 
fruit, iets ziltigs, elegante zuren en ein-
digt in een lange, zachte finale. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 14,45 € 15,50
Bij doos van 6: € 13,90 per fles 

2015 Montessu
Isola dei Nuraghi 
Agripunica 
De IGT Isola dei Nuraghi 
is een verwijzing naar de 
torens, ‘de nuraghi’, die 
in de bronstijd in Sardi-
nië werden gebouwd en 
waarvan de overblijfse-
len tot het belangrijkste 
archeologische erfgoed 
van het eiland beho-
ren. Het levenswerk van 
Tachis wordt op Sardinië 
voortgezet door Umberto 
Trombelli, een begena-

digd wijnmaker, jarenlang opgeleid door 
Tachis. De basis voor de houtgelagerde 
Montessu is de carignanodruif, aan-
gevuld met kleine delen syrah, merlot, 
cabernet-sauvignon en cabernet franc. 
De wijn geurt naar rijp donker fruit als 
zwarte kersen, bramen en bessen, met 
ook iets van leer, cacao en kreupelhout. 
De smaak is intens, met een vol, gecon-
centreerd fruit, specerijen en fluweel-
zachte tanninen in de secondenlange, 
elegante afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 18,95 € 20,50
Bij doos van 6: € 17,95 per fles 

Tachis, vader van de 
‘Super Tuscans’
In 2016 overleed de gevierde en 

beroemde oenoloog Giacomo 

Tachis. Hij stond aan de wieg van 

de zogenaamde ‘Super Tuscans’ 

als Sassicaia en Tignanello en heeft 

een belangrijke bijdrage geleverd aan 

de wedergeboorte van Toscaanse 

wijnen in de twintigste eeuw. Volgens 

Tachis blinkt een grote wijn uit in al 

zijn eenvoud en authenticiteit. Hij liet 

vooral de terroir zijn werk doen zonder 

al te veel (technische) ingrepen. 

Een van zijn nalatenschappen is het Sardijnse Agripunica, ontstaan als 

samenwerking met Tenuta San Guido (Sassicaia) en Cantina di Santadi. 

Tachis werd onder andere geïnspireerd door de kwaliteit en mogelijkheden 

van de carignanodruif (carignan) in combinatie met ‘Bordelaise druiven’. Hij 

realiseerde daarmee zijn grote droom: topwijnen maken op Sardinië!

Italië op de proeftafel
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Nergens gebeuren momenteel zoveel spannende dingen 
als in de ‘nieuwe’ wijnlanden. Zo nieuw zijn de meeste 

van deze wijnlanden overigens niet. De geschiedenis van 
de wijnbouw gaat er misschien niet vele duizenden jaren 
voor Christus terug, zoals in Europa. Maar kolonisten namen 
in de 16e en 17e eeuw al druivenstokken mee naar Zuid-
Amerika en Zuid-Afrika en plantten ze daar aan. En in de 
Verenigde Staten en Australië wordt als sinds de 18e eeuw 
wijn gemaakt. 

Het verschil tussen de zogenaamde Oude en Nieuwe Wereld 
zit hem van oorsprong allereerst in de regelgeving. Terwijl in 
de Oude Wereld alles tot in de kleinste details gereguleerd is, 
hebben producenten in de Nieuwe Wereld vaak alle vrijheid. 
De Nieuwe Wereld kent geen voorgeschreven druiven, geen 
maximale productie per hectare, geen verplichte duur van de 
opvoeding, geen regels over chaptaliseren (het toevoegen van 
suiker aan de most), noch over aanzuren, enzovoort... 
Ook qua tradities en marktbenadering waren de verschillen tot 
voor kort groot. De doorbraak van de Nieuwe Wereldwijnen 
kwam in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Door een efficiëntere 
manier van aanplanten, vaak in de vlakte, met voldoende zon en 
dus suikeropbouw, kon de wijngaard machinaal bewerkt worden 
en was het mogelijk met behulp van irrigatie grote hoeveelheden 
druiven per hectare te produceren. De wijnen waren op fruit 
gemaakt, expressief en bezaten vaak een beetje restsuiker. Ze 
werden gebotteld in een fles met een vrolijk etiket, met daarop 
prominent de druivensoort en een prikkelende wijnnaam, 
in plaats van een plaatje van een chateau, vergezeld van het 
herkomstgebied. Ook de handige schroefdop deed zijn intrede. 
Men keek goed naar waar de behoefte in de markt was en dat 
werd geproduceerd. Zo werd de smaak aangepast aan die van 
de consument. Heel anders dan de Europese benadering: “Zo 
smaakt de wijn nu eenmaal en je vindt hem lekker of niet…” Jong 
en oud vonden deze nieuwe, fruitige wijnen lekker. Drinkplezier 
ging boven traditie. Bovendien waren deze wijnen met hun 
goedkope productiemethoden zeer aantrekkelijk geprijsd. De 
druivensoort werd het belangrijkste verkoopargument; voor de 
consument makkelijk te begrijpen. 

“De Oude Wereld bekeek het 
succes van de Nieuwe Wereld 
met een jaloerse blik.”
Druiven als cabernet-sauvignon, merlot en chardonnay werden 
wereldberoemd bij het grote publiek. Ook waren er landen 
die met een specifieke druivensoort een zeer sterke identiteit 
ontwikkelden, een connectie die sterker was dan in de Europese 
gebieden waar de druiven oorspronkelijk vandaan kwamen. 
Denk aan de malbec uit Argentinië, de carmenère uit Chili en de 
sauvignon blanc uit Nieuw-Zeeland.
De Oude Wereld bekeek het succes van de Nieuwe Wereld met 
een jaloerse blik. Boeren begonnen te morren dat de regels in 
hun land en streek te streng waren, waardoor hun wijnen te duur 
werden en hun concurrentiepositie verslechterde. Beetje bij 
beetje begonnen de producenten van landwijnen (met minder 
strenge regels) het succes van de Nieuwe Wereld te imiteren. 

De Nieuwe Wereld
Een nieuw verhaal

▼

In de wijnwereld verstaan we onder de Nieuwe 
Wereld alle wijnproducerende landen buiten Europa, 
veelal op het zuidelijk halfrond, zoals Chili, Argen-
tinië, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. 
Maar ook de Verenigde Staten, Canada en jonge 
wijnproducerende landen als India en China vallen 
hieronder.

i

Tekst:
Xavier Kat
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In gesprek met enkele van onze Nieuwe Wereld-producenten, probeer ik hun kansen en bedreigingen beter te begrijpen. 
Ook ben ik benieuwd of de hierboven beschreven thema’s overal actueel zijn en wat voor ontwikkelingen zij voor de toekomst 
verwachten.

Felipe Marín, Viña Casa Marín, San-Antonio, Chili

Het verhaal van de Chileense wijnindustrie begint in de 
centrale vallei gelegen tussen de Andes en het kustge-

bergte aan de Grote Oceaan. Een vlak gebied met volop zon, 
warmte, een vruchtbare grond, nauwelijks ziektes, en smelt-
water uit het gebergte om mee te irrigeren. Ideale omstan-
digheden voor het maken van goedkope volumewijnen. Het 
enige nadeel is dat wanneer je deze wijnen drinkt, het net 
lijkt of ze allemaal uit dezelfde tank komen. De kwaliteit is 
zeer gelijkmatig, maar mist persoonlijkheid. Zo’n vijfentwin-
tig jaar geleden kwam er een voorzichtige revolutie op gang. 

Er werd geïnvesteerd in nieuwe technische middelen en de 
koelere gebieden werden opgezocht. Een van de absolute 
pioniers van dat moment was María Luz Marín (Marilu), die 
in het kustgebergte bij San-Antonio, op zo’n vier kilometer 
van de koude oceaan een wijndomein begon. Ze werd voor 
gek verklaard; in dit koude gebied zou je nooit wijn kunnen 
maken. Marilu heeft haar gelijk bewezen, haar Casa Marín 
is uitgegroeid tot een van de icoondomeinen van Chili. Een 
bron van inspiratie voor veel wijnmakers. Toch was de weg 
lang. Ten eerste maakte Marilu premium witte wijnen in een 

2018 Mar Y Luz 
Sauvignon blanc 
San Antonio
Viña Casa Marín
Voor deze wijn kochten 
Marilu en Felipe druiven in 
bij bevriende boeren. Hun 
streven is om in deze wijn 
het karakter van San Anto-
nio tot uiting te brengen. 
Een heerlijk frisse stijl sau-
vignon, stuivend en aroma-
tisch, met prachtige zuren.
Op dronk: tussen nu en 2021
Per fles: € 8,20 € 8,80

2018 Mar Y Luz 
Carmenère 
Colchagua
Viña Casa Marín
Voor carmenère moet 
je weg van de koele kust 
naar warmere oorden. De 
druiven selecteerde Marilu 
in Colchagua. Kruidig en 
sappig, met zwoel fruit, 
een lichte houttoets en een 
frisse afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2022
Per fles: € 8,20 € 8,80

2017 Cartagena Riesling
San Antonio
Viña Casa Marín
Gemaakt van 100% eigen 
druiven, afkomstig van 
verschillende percelen. 
Een expressief aroma van 
citrusfruit, perzik, lychee 
en bloesem. Prachtig 
zuiver en mineralig, met 
een mooie complexiteit, 
en concentratie en een 
verleidelijke afdronk. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Per fles: € 10,70 € 11,50

Grote wijnen komen niet van 
een druif, maar van een 

bijzondere plek!

land dat bekendstaat om zijn goed-
kope rood. De uitdaging zat hem, en zit 
hem nog steeds, verder nog in het feit 
dat 65% van de wijnproductie in Chili 
wordt beheerst door slecht vier hele 
grote bedrijven: Concha y Toro, VSPT 
Group, Claro Group (Santa Rita, Santa 
Ema) en Santa Carolina Wine Brands. 
Ondanks het feit dat deze huizen ook 
enkele kostbare ‘topwijnen’ produce-
ren, ligt hun gemiddelde exportprijs net 
iets boven de twee euro per fles. Deze 
huizen bepalen in belangrijke mate het 
imago van de Chileense wijnen. Felipe 
Marín: “De laatste jaren zien we veel nieuwe projecten. Jonge 
wijnmakers die op zoek gaan naar nieuwe – met name koele 
– regio’s en een eigen identiteit om wijnen met een sterke per-
soonlijkheid te maken. Chili is wat dat aangaat een uniek land; 
gelegen tussen het hooggebergte van de Andes, met toppen 
van boven de zesduizend meter, en de koude Grote Oceaan, 
over een breedte van slechts honderdvijftig kilometer. Terwijl 
het land maar liefst 
vijfduizend kilome-
ter lang is, met in 
het zuiden Patago-
nië en in het noor-
den Atacama, de 
droogste woestijn 
ter wereld. Maar 
zelfs als je honderd 
kilometer rijdt, kan de temperatuur al ruim 15 tot 18 graden 
verschillen. De verschillen in temperatuur en klimaat zijn 
nergens zo groot als in Chili. Dat maakt het land geschikt voor 
de aanplant van een grote verscheidenheid aan druiven en 
de productie van veel verschillende wijnstijlen. De diversiteit 
aan wijnen neemt de laatste jaren dan ook flink toe. Tegelij-
kertijd zie je wijnmakers experimenteren met een histori-
sche druif als país, die door Spaanse missionarissen enkele 
eeuwen geleden is aangeplant.”
Producenten in Chili kijken zoals gezegd steeds beter naar 
welke druif op een bepaalde plek tot zijn recht komt. Terroir 
wordt dus steeds belangrijker. Ook de Chileense overheid 
heeft dit in de gaten en is begonnen met het in kaart brengen 

van de beste stukken land voor het maken van kwaliteitswij-
nen. Marilu kreeg als pionier grote erkenning toen de wijn-
gaard Lo Abarca in San Antonio heel recent z’n eigen D.O. 
status kreeg, als een van de grand-cru-wijngaarden van Chili.
Een ander opmerkelijk feit is dat er in het droge Chili nau-
welijks wijngaardziektes voorkomen en het hierdoor zeer 
makkelijk is om biologisch en duurzaam te werken. Veel pro-

ducenten doen 
dit ook. Er is hier-
voor een certifi-
caat ontwikkeld 
dat niet alleen over 
duurzaamheid en 
biologische wijn-
bouw gaat, maar 
ook over maat-

schappelijk verantwoord ondernemen. Chili heeft hiermee 
een grote voorsprong op andere wijn producerende landen.
Felipe: “Although we have always been working with great 
respect for nature, my girlfriend Jamie really wanted us to get 
the official certification, which we now have and that we are 
very proud of. San Antonio, and especially Lo Abarca, is one 
of the most interesting cool climate zones of Chili for the pro-
duction of premium white wines. The combination of lower 
temperatures (14,9°C during the growing season) and a higher 
sun intensity, gives us perfectly ripe and balanced grapes.”

“My mother was a pioneer in her 
generation of planting vines at 

only 4 km from the coast.”

Tegelijkertijd kwamen er in de Nieuwe 
Wereldlanden steeds hoger opgeleide 
wijnmakers bij. Ze hadden vaak gereisd 
en ervaring opgedaan, ook in Europa. 
Jongelingen met ambitie, die wilden 
laten zien dat er ook bij hen hoge kwa-
liteit gemaakt kon worden. Ze wilden 
terroirwijnen maken, waar niet de druif 
centraal staat, maar juist de herkomst. 
Veel druiven stonden echter niet op logi-
sche plekken aangeplant, plekken waar 
ze niet een optimaal resultaat brach-
ten. Neem als willekeurig voorbeeld de 
carmenère, Chili’s signatuurdruif. Car-
menère is zeer gevoelig voor zijn omge-
ving. De druif rijpt laat, heeft warmte en 
een lange hangtijd nodig. Maar te heet 
is ook niet goed. Bij niet optimale rijp-
heid, krijgt de carmenère een typisch 
groen karakter, met de geur en smaak 
van paprika. Het grootste deel van 
Chili is door deze eigenschappen hele-
maal niet geschikt voor het aanplanten 

van carmenère. De jonge generatie 
gebruikte hun opgedane kennis onder 
andere om grond, klimaat en druif beter 
op elkaar af te stemmen. 
Daarbij kozen ze hun eigen weg. Bij 
gebrek aan voldoende financiële mid-
delen om grote stukken land met de bij-
behorende machines en kelder te kopen, 
moesten zij het doen met een gehuurd 
stukje grond, met een eenvoudige 
schuur en wat vaten. Zij konden dan ook 
niet dezelfde efficiëntie halen als de tra-
ditionele grote bedrijven in de Nieuwe 
Wereld. Hun focus lag daarom op kwa-
liteit. Kwaliteit die ze tegen een hogere 

prijs konden verkopen. Deze nieuwe 
groep wijnmakers ging bovendien op 
zoek naar nieuwe gebieden. Plekken 
waar de warmte niet overheerste, maar 
met een langer groeiseizoen, voor een 
betere balans in de druiven. Daarnaast 
was het hun bedoeling om zo natuurlijk 
en duurzaam mogelijk te werken en de 
grond niet uit te putten en te vervuilen. 
Koele kustgebieden zochten ze op, maar 
ook de hoogte van het gebergte; op zoek 
naar frisheid en grotere verschillen 
tussen dag- en nachttemperatuur. Een 
geheel nieuwe Nieuwe Wereld is aan 
het ontstaan.

Maria Luz Marín en haar zoon Felipe

Wijngaarden in Aconcagua Costa
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Karim Mussi Saffie, Altocedro, Mendoza, Argentinië

In gesprek met Karim blijkt dat in Argen-
tinië soortgelijke ontwikkelingen gaande 

zijn als in Chili. Toch zijn er ook duidelijke 
verschillen waar te nemen. 
Argentinië is een land met een historie 
van ruim honderdvijftig jaar van “modern 
wijn maken”, geïntroduceerd door de 
Fransen en verder geperfectioneerd door 
allerlei Europese immigranten. De domi-
nantie van de grote wijnhuizen zoals in 
Chili is hier een stuk minder en er is ook 
altijd focus geweest op en ruimte voor 
de productie van kwaliteit. Ook was er 
een grotere geografische spreiding van 
de wijnbouwgebieden en daardoor een 
grotere diversiteit aan wijnen. Alleen al in 
het westen van het land liggen er negen 
wijnregio’s, uitgespreid over een afstand 
van drieduizend kilometer. In de recen-
tere geschiedenis, in de jaren negentig, is 
er veel aandacht geweest voor de tech-
nische vooruitgang, zoals druppelirriga-
tie, temperatuurcontrole in de kelder en 
het pneumatisch persen van de druiven. 
In dezelfde periode ging de markt voor 
export open en vonden de wijnen lang-
zaam de weg naar buiten. 
Karim: “De laatste tien jaar zien we dat de 
herkomst van de druiven steeds belang-
rijker wordt en dat producenten zoeken 
naar meer diversiteit in wijnen en stijlen. 
De wil om te veranderen is in mijn ogen 
soms te groot, te geforceerd. Verfijnen en 

aanscherpen van de manier van werken is soms 
voldoende. We hoeven niet al onze mooie tradi-
ties achter ons te laten.” Karim zit met zijn domein 
Altocedro in La Consulta in Uco Valley. Hij werkt 
daar alleen met oude wijnstokken, waarvan som-
migen meer dan honderd jaar geleden werden 
aangeplant. Hoog in de Andes profiteren de drui-
ven van koelere dagen, meer gelijkmatigheid in 
rijping, grote verschillen tussen dag- en nacht-
temperatuur en grotere blootstelling aan UV-stra-
ling, wat zorgt voor grotere aromatische rijkdom. 
Op grotere hoogte is de grond in de Andes ook 
armer en beter drainerend. Karim: “Deze fantas-
tische natuurlijke omstandigheden trekken sinds 
de eeuwwisseling steeds meer investeerders aan, 
die hier nieuwe wijngaarden aanleggen. Het is vaak 
mooi om te zien hoe de boeren onderling samen-
werken en kennis delen, met de ambitie om nog 
beter te worden. Er is ruimte voor meer traditio-
nele wijnen, maar ook voor moderne ontwikkelin-
gen van wijnmaken, waarbij naar meer frisheid en 
elegantie in de wijnen wordt gezocht. Bijvoorbeeld 
door vroeger te oogsten, hele trossen te vergisten, 
minder extractie en minder houtgebruik.” Karim 
ziet echter ook bedreigingen: “Met de toename in 
de productie wordt het steeds belangrijker dat er 
ook meer en beter over onze wijnen naar buiten 
komt. In export blijven de verkopen op dit moment 
achter. Deze exportmarkten moeten nog meer ont-
dekken dat Argentinië een volwassen wijnland is, 
waar sommige van de mooiste wijnen ter wereld 
worden gemaakt!”

“Argentina is a contemporary 
old world producer.”

2018 Abras Torrontes 
Valle de Cafayate
Altocedro
Voor de torrontesdruif 
week wijnmaker Karim 
Mussi Saffie uit naar Cafa-
yate in Salta, met zonnige 
dagen en koele nachten. 
Prachtig expressief met 
tonen van jasmijn, sinaas-
appelbloesem, limoen, 
perzik en muscaatdruif. 
Zacht, rond en fris.
Op dronk: tussen nu en 2021
Per fles: € 13,50 € 14,50

2018 Vago Rojo
Valle de Uco - Mendoza
Altocedro
Gemaakt van malbec, 
cabernet-sauvignon en 
tempranillo. Heerlijk zwart 
fruit op de neus, met krui-
den, kersen en bramen. 
In de mond keert het rijpe 
donkere fruit terug, veel 
sap, zoetige tanninen en 
een fijne kruidigheid.
Op dronk: tussen nu en 2023
Per fles: € 10,20 € 10,95

2018 Año Cero Malbec
La Consulta
Valle de Uco 
Altocedro
Een geur van zwarte 
bessen, bramen, cacao en 
peper. In de smaak mooi 
geconcentreerd fruit, krui-
dig, met rijpe tanninen, 
krachtig, maar tegelijkertijd 
verfijnd en elegant. Decan-
ter: 92/100
Op dronk: tussen nu en 2024
Per fles: € 14,80 € 15,90

Yoav Gilat, Cannonball, Californië, Verenigde Staten

Yoav is de bedenker en oprichter van Cannonball. Hij 
begon zijn bedrijf om mensen te laten zien dat je van 

wijn mag genieten – iets wat ze nogal eens vergeten volgens 
hem. Hij vindt dat veel producenten zichzelf wel erg serieus 
nemen en erg ingewikkeld doen over wijn. Het plezier en de 
toegankelijkheid om zo’n fles te open en op tafel te zetten 
verdwijnt dan. Yoav wil daarom wijnen maken die heel 
goed en heel lekker zijn, maar niet te kostbaar, om zonder 
gewetensbezwaren open te trekken. Geen blockbusters, geen 
houtbommen, geen concentratiekanonnen, maar wijnen 
gericht op frisheid en elegantie. Een richting die – zo ziet hij – 
steeds meer producenten op gaan. 

“In de Verenigde Staten gebeurt momenteel ongelooflijk veel. 
Wist je bijvoorbeeld dat er in alle vijftig staten van Amerika 
wijn wordt geproduceerd? Naast Californië, is Washington 
State inmiddels een belangrijke producent. En qua prestige 
doet Oregon mee met de top. Maar ook New York, Texas en 
Virginia verdienen tegenwoordig veel respect. De diversiteit 
aan wijnen is daarmee enorm toegenomen.” De belangrijkste 
verandering vindt Yoav dat de tijd van de blockbusterwijnen, 
gemaakt van overrijp fruit, langzaamaan tot een eind lijkt te 
komen. 

Karim Mussi Saffie
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Johan Kruger, Kruger Family Wines, Zuid-Afrika

Toen na vijftig jaar apartheid de Zuid-Afrikaanse wijnmakers 
op het internationale toneel verschenen, stonden ze 2-0 

achter. Maar met vijfentwintig jaar van hard werken is er een 
hoop veranderd. In tegenstelling tot de meeste andere Nieu-
we-Wereld-landen ontstond er in Zuid-Afrika eeuwen geleden 
al een grootschalige 
wijnbouw, met name 
rondom Stellen bosch 
en Constantia. Gene-
raties volgden elkaar 
op en wijnbouw-
tradities ontstonden. 
Tijdens het apar t-
heidsregime kwam het 
land in een isolement 
en stopten de ontwik-
kelingen, kwam er onvoldoende nieuwe kennis binnen en 
verstomde de export. Een achterstand ontstond. De wijnen 
waar we in de jaren negentig en het begin van deze eeuw 
kennis mee maakten, hadden vaak de onprettige kenmerken 
van onrijpe druiven; paprika, thee, verbrand rubber.
Johan Kruger vertelt me dat de Zuid-Afrikaanse wijnindustrie 
in het verleden werd gedomineerd door grote wijndomeinen 
en co-operatieve kelders. Pas in de jaren en tachtig en negen-
tig van de vorige eeuw was er een opkomst van kleine familie-
domeinen. De laatste tien jaar zie je een opwindende veran-
dering van jonge non-conformistische wijnmakers die, niet 
gestoord door tradities en gewoontes, hun intrede doen in 
de Zuid-Afrikaanse wijnindustrie. Zij reisden de wereld over, 
vergaarden kennis. Terug in Zuid-Afrika begonnen ze aan 
nieuwe projecten, in andere streken, met name in de koelere 
gebieden dicht aan zee en op hoogte. In deze nieuwe gebie-
den – die door de oude elite van Stellenbosch als niet interes-
sant werden beschouwd – gebeuren nu spectaculaire dingen. 

De grote paradox is dat juist in deze ‘oninteressante’ gebie-
den veel oude, bijna vergeten wijngaarden liggen. Rosa Kruger 
(geen familie van Johan) maakte van het in kaart brengen van 
deze oude, bijzondere wijngaarden haar levenswerk en startte 
het Old Vines Project. In dit project probeert ze topwijnma-

kers te linken aan bij-
zondere percelen, om 
zodoende de vaak 
minder productieve 
wijngaarden te behou-
den en waarde toe te 
voegen voor de eige-
naren die tot voor kort 
hun druiven goedkoop 
verkochten aan grote 
co-operaties. Een van 

de grote smaakmakers in Zuid-Afrika van dit moment – Eben 
Sadie – werkte volop mee aan Rosa haar project, wat uit-
groeide tot een groot succes. Ook Johan Kruger kon op deze 
wijze toegang krijgen tot druiven van bijzondere wijngaarden 

“Opvoeding op honderd procent nieuw eiken is niet meer de 
gouden standaard. Natuurlijk heeft Californië een warm en 
zonnig klimaat en kunnen deze gulle wijnen wat houtopvoe-
ding gebruiken, maar alles gebeurt nu genuanceerder, meer 
in balans. De plek van herkomst is inmiddels belangrijker dan 
het wijnmaken.”
Een andere belangrijke ontwikkeling, met name in Califor-
nië, is de aandacht voor het milieu en maatschappelijke zaken 
als klimaatverandering, de terugloop in watergebruik, een 
betere behandeling van arbeidsmigranten en duurzaamheid. 
Met name in Sonoma gaan de ontwikkelingen op deze vlak-
ken razendsnel. Daarnaast ziet Yoav ook een verandering in 
het consumentengedrag. Er is een nieuwe generatie die zeer 
geïnteresseerd is in de verhalen achter de wijn, over de her-
komst, de mensen en hun visie. Ze zoeken verbinding, zijn op 
zoek naar een ervaring en drinken hun wijn dus niet per se 
traditioneel aan tafel bij het eten, maar op het strand, op een 
boot, bij een concert.
In het wijnmaakproces ziet Yoav dat de grenzen tussen creati-
viteit en een wetenschappelijke aanpak steeds meer vervagen. 

Producenten gaan steeds verder in hun ontwikkelingen en 
het kennisniveau ligt steeds hoger. Er wordt geëxperimen-
teerd, verbeterd, verfijnd, maar terroir en smaak spelen daar-
binnen wel de hoofdrol.
Als ik hem vraag over het verschil tussen Napa en ‘zijn’ Sonoma, 
zegt hij: “Sonoma County is your amazing local bistro to 
Napa’s 3-starred Michelin restaurant – the food is top drawer 
either way, but the experience is different. Cannonball in that 
perspective embodies the spirit of California: sunny, carefree 
and friendly…” Yoav realiseert zich dat Californische wijnen 
in Europa ofwel staan voor de oninteressante onderkant van 
het wijnspectrum, afkomstig van de zeer grote producenten, 
ofwel voor de onbetaalbare topwijnen. En dat terwijl Califor-
nië juist op zijn best is tussen deze twee uitersten in… Aan het 
einde van ons gesprek besluit Yoav: “We hebben geen eeu-
wenoude wijntraditie, maar wel schitterende openhartige en 
leergierige wijnmakers. Zij experimenteren volop en zijn op 
spannende wijze bezig om ieder terroir aan de juiste druif te 
koppelen. Hun wijnen zijn fantastisch!” 

2017 Chardonnay 
California
Cannonball
Yoav combineert de typi-
sche volheid van Ameri-
kaanse chardonnay met 
elegantie en frisheid. Aan-
trekkelijke geur van perzik, 
vanille, kamperfoelie en 
verse boter. In de smaak 
mooi vet, perzik, citrusfruit 
en verfrissende zuren.
Op dronk: tussen nu en 2022
Per fles: € 16,20 € 17,50

2016 Merlot 
Sonoma County
Cannonball
Een prachtig rijpe merlot, 
met veel elegantie. Een neus 
vol kersenfruit, pruimen, 
vanille en mokka. De smaak 
heerlijk rond en sappig, 
met specerijen, herfstblad, 
zoetige tanninen, mooi 
geconcentreerd en een 
levendige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2023
Per fles: € 16,20 € 17,50

2016 Cabernet Sauvignon 
California
Cannonball
Een zeer verleidelijke wijn 
met een krachtige fruitneus 
vol rode en zwarte bessen, 
rode bloemen, peper en 
cacao. De smaakaanzet is 
krachtig, maar tegelijkertijd 
fris, met kruidige fruitto-
nen, zoetige tanninen en 
een lange afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2024
Per fles: € 16,20 € 17,50
 

“Winemakers realized that you 
do not need a fancy winery to 

make great wines…”

“Wines that speak more about place than 
winemaking is where we are now.”

Johan Kruger
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“Meer licht dan warmte.”
voor zijn Kruger Family Wines. Vooral de diversiteit aan stre-
ken, terroirs en druiven waarmee hij nu kan werken, is voor 
Johan een droom die is uitgekomen. Het maakt het leven van 
een wijnmaker ongelofelijk boeiend. 
“No Country, no wine region has been as dynamic, as pro-
gressive, as exciting as South-Africa.”
Johan: “Het is prachtig om te zien dat er ook in de kelders 
een focus is op oude wijnmaakmethodes. Wel geholpen 
door moderne inzichten en technische middelen, maar erop 
gericht om in de wijn de herkomst, de terroir, tot uiting te 
brengen. De concurrentie van de grote traditionele bedrij-
ven bestaat steeds meer uit jonge wijnmakers die zich hebben 
gerealiseerd dat je geen gelikt domein of kelder nodig hebt om 
grote wijnen te maken. 
Wat Johan wel zorgen baart zijn de veranderingen in het 
klimaat. Zo heeft Zuid-Afrika jaren van zeer grote droogte 
gekend en worden de wijngebieden nu juist geteisterd door 
een grote storm. 

Toch ziet hij een grote toekomst voor de Zuid-Afrikaanse 
wijnindustrie. Voor hem staat de ‘regenboognatie’ voor een 
enorme diversiteit in natuur, regio’s, terroirs en een nieuwe 
golf van zeer kundige wijnmakers. Maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen heeft hier een centrale plek. Qua 
prijs-kwaliteitverhouding zijn de nieuwe Zuid-Afrikaanse 
wijnen afgezet tegen die uit Europa naar zijn mening onver-
slaanbaar. Tegelijkertijd weet hij dat er nog altijd veel matige 
en goedkope bulkwijn zijn weg naar Europa (waaronder 
Nederland) vindt, wat het negatieve imago van Zuid-Afri-
kaanse wijn voor dit moment nog in stand houdt. “Dit zal 
moeten veranderen en dat gaat ook gebeuren!”

2018 Chardonnay Klipkop 
Piekenierskloof,
Kruger Family Wines
Een prachtige expressie 
van bloemen, frisse 
citrustonen, perzik, 
briochebrood en iets 
van vanille op de neus. 
De smaak is nog iets 
ingetogen, maar open met 
wat lucht; mooi breed, 
geconcentreerd, bloemen 
en fruit en prachtige zuren.
Op dronk: tussen nu en 2024
Per fles: € 17,95 € 19,30

2018 Cinsault Old Vines
Piekenierskloof
Kruger Family Wines
Een zeer bijzondere wijn, die 
gebaat is bij wat zuurstof. Een 
geur van frambozen, rode 
bessen, rode bloemen en fijne 
kruiden. Prachtige elegante, 
bloemige aanzet, gevolgd 
door een schitterende 
concentratie, iets aards en 
levendige zuren.
Op dronk: tussen nu  
(uit karaf) en 2028
Per fles: € 13,30 € 14,30

2018 Pinot Noir Pearly 
Gates, Upper Hemel en 
Aarde
Kruger Family Wines
Op het niveau van een 
grote bourgogne, met een 
subtiele neus van zoetig 
rood fruit en fijne kruiden. 
Prachtig gestructureerd in 
de mond, met een elegant 
rood en zwart fruit, zoetige 
tanninen en schitterende 
zuren.
Op dronk: tussen nu en 2028
Per fles: € 15,80 € 16,95

Ruud Maasdam, Staete Landt, Marlborough, Nieuw-Zeeland

Binnen de Nieuwe Wereld is 
Nieuw-Zeeland een echt jong wijn-

land. Alhoewel er al in 1830 wijn werd 
gemaakt, was de productie tot nog geen 
vijftig jaar geleden zeer klein en beperkt 
tot Auckland en Hawke’s Bay. Met de 
opkomst in de jaren tachtig van pinot 

noir in Martinborough (in het zuide-
lijke gedeelte van het Noordereiland) 
kwam Nieuw-Zeeland langzaam onder 
de aandacht. Maar de grote doorbraak 
kwam in de jaren negentig met het 
enorme succes van sauvignon uit Marl-
borough (in het noordelijk deel van het 
Zuidereiland). 
Nieuw-Zeeland is een langgerekt land, 
bestaande uit twee grote eilanden en 
nog een handjevol kleinere eilandjes. 
Over de volle lengte is het land zestien-
honderd kilometer lang. Gelegen in de 
Grote Oceaan kent het land een gema-
tigd zeeklimaat, waarbij het noorden 
iets warmer is dan het zuiden. De groot-
ste klimatologische verschillen zijn te 
vinden tussen de west- en oostkust. Met 
doorgaans westenwind is het westen 
(met name het zuidwesten) veel natter 
dan het oosten. Marlborough geldt als 
een van de meest zonnige plekken van 

het land. Alleen Central Otago, gelegen 
in het bergachtige centrum van het Zui-
dereiland kent een beduidend koeler 
klimaat (maar met veel lichtintensiteit) 
en Auckland in het uiterste noorden een 
warmer subtropisch klimaat. 
Een bijzonder fenomeen op het Zuide-
reiland van Nieuw-Zeeland is dat de 
bodems er vrij jong zijn, bestaande uit 
afzettingen uit de laatste ijstijd zo’n tien-
duizend jaar geleden. Veel grond is hier-
door rijker in vergelijking met Europa, 
ook op de heuvels. In Marlborough 
bevinden de interessante bodems zich 
hierdoor juist in de vlakte; oude, kiezel-
rijke rivierbeddingen met een uitste-
kende drainage, waar de wijnstokken 
diep in kunnen wortelen. “Een somme-
lier die zegt: “Ik heb al een Marlborough 
sauvignon op de kaart”, is even dom als 
eentje die zegt dat hij al een bourgogne 
of bordeaux op de kaart heeft.”

Volgens Ruud Maasdam is Nieuw-Zeeland een zéér terroir 
georiënteerd wijnland, waarin de laatste jaren de ‘preci-
sie-wijnbouw’ enorm is toegenomen. Met behulp van satel-
lietbeelden, drones en talloze kleine weerstationnetjes is er 
heel veel informatie beschikbaar gekomen over de klimaat- 
en bodemverschillen. Er wordt zeer veel zorg besteed aan 
het aanplanten van de juiste druiven op de juiste plek, en het 
gebruik van de juiste onderstok en de juiste kloon. De kwa-
liteit neemt daarmee nog altijd met grote sprongen toe. De 
diversiteit aan streken, druivensoorten en wijnstijlen is heel 
groot; zelfs binnen een gebied als Marlborough is er een grote 
variatie te zien. Dit heeft te maken met verschillen in microk-
limaat, maar vooral in de grote variatie in bodemsoorten. 
Daarnaast spelen wijngaardbeheer (canopy management) en 
keuzes in het wijnmaakproces een rol. De sauvignon als sig-
natuurdruif van Nieuw-Zeeland, natuurlijk uit Marlborough, 
heeft veel gedaan voor het internationaal op de kaart zetten 
van het land. 
De enorme typiciteit van deze wijnen is uniek en nauwelijks 
te kopiëren. Daarmee is het volgens Ruud een van de meest 
simpel te herkennen terroir gedreven wijnen ter wereld. Wel 
heeft Ruud problemen met de vele ‘corporates’ die zich in 
Marlborough hebben gevestigd de laatste jaren. Zij richten 
zich vaak op volumewijnen, met speciale etiketten voor het 
grootwinkelbedrijf. De kwaliteit van de wijnen is vaak matig 
en de prijzen te laag. Dit verstoort de reputatie van Nieuw-Zee-
land, waar dankzij de vele ‘boutique wineries’ de gemiddelde 
kwaliteit juist erg hoog ligt. Zo heeft een mooie sauvignon 
uit Marlborough doorgaans een uitstekend bewaarpotenti-
eel, terwijl de supermarktwijnen enkel geschikt zijn voor een 
snelle consumptie.
Een van de belangrijkste troeven van het land is een uniek 
duurzaamheidsprogramma, met zeer strenge audits. Maar 
liefst 98% van de wijndomeinen neemt eraan deel – en dat 
moet ook wel. .De straffen voor niet meedoen zijn aanzien-
lijk, zoals een exportverbod en het verbod om druiven te ver-
kopen. Op dit moment zet Nieuw-Zeeland een systeem op 
poten van gecontroleerde herkomstgebieden. Daarbij worden 
grenzen voor regio’s en subregio’s bepaald en whet maximum 
aantal kilo’s druiven dat per hectare geoogst mag worden. 

Alle wijnen zijn het onderwerp van een analytische keuring 
én keuring door een proefpanel. Alles om een minimale kwa-
liteit te garanderen. ■

2018 Sauvignon ‘Annabel’ 
Marlborough
Staete Landt
Intense aroma’s van rijpe 
nectarines, tropische en cit-
rustonen. In de mond een 
zachte, fluweelachtige tex-
tuur eindigend in een ele-
gant minerale afdronk. Het 
subtiele eiken geeft de wijn 
een fantastische diepte.
Op dronk: tussen nu en 2023
Per fles: € 13,95 € 15,30

2018 Pinot Noir 
‘NUDE’ rosé 
Marlborough
Staete Landt
Een assemblage van 
pinot noir met op hout 
opgevoede sauvignon en 
riesling. Niet een typisch 
frisfruitige rosé, maar exo-
tisch, kruidig, vol en romig. 
Een expressieve wijn om 
op lange zomerdagen van 
te genieten! 
Op dronk: tussen nu en 2021
Per fles: € 12,50 € 13,50

2016 Pinot Noir ‘Pure’ 
Marlborough
Staete Landt
Een prachtige, slanke pinot 
noir, met tonen van zwarte 
en rode bessen, rode 
bloemen, iets van laurier 
en peper. De smaakaanzet 
is mooi fruitig, met iets 
zoetige tanninen, fijne 
kruiden en mooie, frisse 
zuren in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2023
Per fles: € 13,75 € 14,90

Om het kiezen u gemakkelijk te maken, hebben we een zeer aantrekkelijk 
proefpakket Nieuwe Wereld samengesteld, zie pagina 35. Op okhuysen.nl 
en het bestelformulier vindt u alle scherpe doosaanbiedingen.

Wijngaard Staete Landt
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2014 Côtes de Castillon 
Château de Pitray
Prachtig chateau, nabij Saint-Emilion. Vol rijp fruit, 
leertonen, fijne zuren en een mooie concentratie.
Op dronk: tussen nu en 2022  

2018 Getariako Txakolina Blanco 
Inazio Urruzola
We proeven wit fruit, mineralen en frisse zuren. 
Alles prachtig in balans. Dé wijn bij uw visplateau.
Op dronk: tussen nu en 2021 

2015 Rasteau rouge
Domaine des Escaravailles
De oude stokken (voornamelijk grenache) geven een 
krachtige, kruidige wijn, met een prachtige frisheid. 
Tip: lekker met wild zwijn!  
Op dronk: tussen nu en 2021 

2017 Geyser - Jurançon sec 
Domaine Cauhapé
Een zeer bijzondere droge jurançon met een enorme 
expressie, complexiteit en frisheid. Indrukwekkend!
Op dronk: tussen nu en zomer 2022

2016 Saumur Champigny Les Roches 
Domaine des Roches Neuves
De perfecte expressie van cabernet franc, met rijp 
zwart fruit. Schitterend in balans met zijn frisse zuren.
Op dronk: tussen nu en 2022

2017 Cabernet Sauvignon 
Vin de Pays d’Oc 
Domaine Dupont-Fahn  
De neus is expressief met geuren van braam, kers en 
laurier. De smaak is vol, smeuïg en verleidelijk.
Op dronk: tussen nu en 2021

2014 Crozes-Hermitage rouge
Domaine Alain Graillot
De broers Maxime en Antoine maken 
wijnen die nog altijd even indrukwek-
kend zijn als die van hun vader Alain. De 
geoogste trossen syrah worden niet ont-
steeld, maar in hun geheel vergist. Het 
vinificatieproces gaat met zachte hand: er 
wordt gezocht naar balans en finesse. Dit 
is de noordelijke Rhône ten voeten uit: 
met enerzijds florale tonen van rozenblad 
en lavendel en anderzijds  peper en spe-
cerijen. Prachtig rijpe tanninen, spanning 
en fraîcheur maken van deze Crozes-Her-
mitage een grootse beleving! Een perfecte 
combinatie met geroosterd vederwild of 
gebraden kalfsvlees.
Op dronk: tussen nu en 2023

2014 Chinon rouge ‘Les Charmes’ 
Domaine Charles Joguet
Domaine Charles Joguet is een toonaan-
gevend domein in de Loire en bezit de 
beste wijngaarden van Chinon. Deze rela-
tief nieuwe cuvée van Joguet is het resul-
taat van een selectie van percelen met een 
bodem van kalkrijke klei en wijnstokken 
met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar, 
waarbij elegantie voorop staat. 2014 is een 
perfect cabernet-francjaar. Een heerlijk 
kruidige neus, met tonen van zwart fruit 
en viooltjes. In de smaak is de wijn heer-
lijk soepel, vol en geconcentreerd; hij biedt 
prachtige, elegante tanninen en een sensu-
eel fruit.
Op dronk: tussen nu en 2024

2014 Château La Grave à Pomerol
Pomerol 
Dit chateau, dat bekend staat om zijn schit-
terende, elegante wijnen, is eigendom van 
de vermaarde familie Moueix. Zoals de 
naam van het chateau al aangeeft bestaat 
het terroir bijna puur uit kiezel. Château 
La Grave is de laatste jaren uitgegroeid tot 
een zeer geliefde wijn in Pomerol en een 
van de vaste waarden van dit beroemde 
herkomstgebied. Een assemblage van 85% 
merlot en 15% cabernet franc. De wijn 
heeft een prachtig klassieke Pomerolstijl 
met uitbundig rood fruit en heerlijk frisse 
zuren die zorgen voor een verfijnde balans. 
Wij zijn gek op deze 2014!
Op dronk: tussen nu en 2028
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2017 Refosco Dal Peduncolo Rosso Venezia Giulia
Tenuta Viscone
Deze autochtone druif brengt wijnen voort met veel 
kleur, kruiden en aardse aroma’s. Tevens heerlijk fris.
Op dronk: tussen nu en 2023

2017 Mar Y Luz Sauvignon blanc - San Antonio 
Viña Casa Marin
Deze wijn stuift het glas uit! De smaak is prachtig in 
balans, verfrissend en eindigt in een licht exotische, 
lange afdronk.
Op dronk: tussen nu en zomer 2020

2017 Pêché de Vignes blanc - Pays d’Oc
Collovray & Terrier  
Aantrekkelijke aroma’s van geel fruit en bloesem. 
In de mond sappig, mineralen en een schone finale.
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2020

2017 Campana blanc - Corbières
Château Beauregard Mirouze
Een uitzonderlijk aantrekkelijke wijn die verleidt met 
sappig rijp wit en geel fruit en een prachtige frisheid.
Op dronk: tussen nu en 2021 

2016 Relatione Dolcetto - Dogliani
Azienda Agricola Gillardi
Deze Relatione heeft het: zwart fruit, kruiden, sap en 
mooie zuren. Schenk hem in een mooi groot wijnglas.
Op dronk: tussen nu en 2021 

2017 Ribolla Gialla delle Venezie 
Tenuta Viscone
Geuren van bloemen, geel fruit en mineralen stuiven 
het glas uit. De finale is fris en zuiver.
Op dronk: tussen nu en zomer 2020

2016 Savennières sec 
Château d’Epiré  
De oudste wijngaard van de beroemde 
appellatie Savennières in de Loire is die van 
Château d’Epiré. Dit eeuwenoude domein is 
in handen van de familie Bizard. Inmiddels 
wordt het domein geleid door Paul Bizard, 
zoon van Luc en Cécile, de vijfde generatie. 
Voor deze cuvée kozen Paul en Luc voor een 
assemblage van chenin blanc afkomstig van 
drie verschillende terroirs. Hierdoor wint 
de wijn aan complexiteit. Deze Savennières 
wordt opgevoed op barriques. Puur en gas-
tronomisch, met sappig wit fruit, iets ziltigs 
en aangename frisse zuren in de finale.
Op dronk: tussen nu en 2023

2016 Saint-Véran ‘Lieu(Inter)dit’
Maison Verget
Jean-Marie Guffens is de ‘koning van de 
Chardonnay’. Alleen het mooiste fruit van de 
beste wijngaarden is goed genoeg. Met zijn 
handelshuis Maison Verget maakt hij een 
duizelingwekkend aantal cuvées en slaagt 
hij erin de essentie van elk perceel in de 
wijn te vangen en te laten zien. Een gewel-
dige assemblage van de akkers van Côte 
Rôtie (waarvan de naam niet meer gebruikt 
mag worden) en Terres Noires. Als altijd is 
de neus rijk, met rijpe fruittonen, bloesem 
en iets toast. In de smaak is hij mooi rijk en 
intens, biedt hij veel spanning, citrusfruit, 
en veel lengte.
Op dronk: tussen nu en 2025

2016 Riesling Ried Schreck Reserve
Weingut Stadt Krems
Een aantal jaar geleden heeft Stadt Krems 
flink geïnvesteerd in zijn wijngaarden en dit 
begint nu echt zijn vruchten af te werpen. 
De terraswijngaarden worden met veel 
aandacht onderhouden en geven gecon-
centreerd fruit met een perfecte balans. 
De druiven voor deze cuvée zijn afkomstig 
van de steilste percelen, hierdoor is de pro-
ductie ook zeer beperkt. Deze Riesling Ried 
Schreck maakt indruk! Een grote structuur 
naast een elegant mondgevoel. De wijn heeft 
een exotisch karakter, biedt levendige zuren 
en mineralen in de afdronk. 
Op dronk: tussen nu en 2026
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Fräulein HU - Deutscher Perlwein
Katharina Wechsler brengt met Fräu-
lein HU een ode aan Rheinhessen én 
aan de vergeten druif huxelrebe. Deze 
zeldzame druif zie je namelijk bijna 
alleen hier nog maar. De licht mousse-
rende wijn bestaat naast de huxelrebe 
uit müller thurgau, weißburgunder en 
riesling. Fraulein HU is harmonieus, 
sprankelend en zeer elegant. De frisse 
smaakaanzet, sappige fruittonen en de 
milde, verkwikkende afdronk maken 
deze ‘Perlwein’ onweerstaanbaar. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 11,15 € 11,95
Bij doos van 6: € 10,75 per fles

2018 Riesling trocken - Rheinhessen
De ‘Gutswein’ (instapwijn) riesling troc-
ken is een assemblage van druiven uit 
de Westhofener Benn en Westhofener 
Kirchspiel. De vergisting vindt plaats 
op cuve met een deels spontane vergis-
ting voor extra complexiteit. Expressieve 
neus met tonen van limoen, witte perzik 
en bloemen. De smaak is heerlijk fris en 
toegankelijk met het citrusfruit en de 
zinderende spanning waar haar riesling 
zo geliefd om is. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 12,50 € 13,50
Bij doos van 6: € 11,95 per fles

2018 Scheurebe trocken - Rheinhessen
Katharina’s Scheurebe imponeert met 
zijn heldere en elegante fruit. Aroma’s 
van grapefruit en kruisbes gecombi-
neerd met exotisch fruit. De verfrissende 
zuurgraad harmonieert prachtig als 
tegenhanger. Wat de internationale pers 
ervan vindt? “Een prachtige wijn” (Step-
han Reinhardt voor Robert Parker). “Ver-
fijnde neus van gele grapefruit met seri-
euze complexiteit in de mond, gevolgd 
door een zeer schone, lange afdronk, 
dit is bijna té goed voor een ‘basis’wijn!’’ 
(Stuart Pigott voor James Suckling). 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 13,25 € 14,25
Bij doos van 6: € 12,75 per fles

De Nahe is een klein wijngebied in het zuidwesten van Duits-
land langs de gelijknamige rivier. De wijngaarden bevinden 
zich op glooiende heuvels en steile hellingen langs deze rivier. 
Een erg rijk natuurgebied, met veel rotsen, groen, rivierdalen 
en romantische wijndorpjes. Er worden prachtige rieslings 
gemaakt, maar ook müller-thurgau, silvaner en weisser bur-
gunder kom je hier tegen. De wijnen uit de Nahe doen qua 
frisheid en verfijning denken aan de Moezel, maar hebben 
ook wat weg van de wijnen uit de Rheingau, met dezelfde 
intensiteit en volheid. De bodem van het gebied is door het 
vulkanische verleden heel divers. Inmiddels zijn er zo’n 180 
bodemsoorten ontdekt op een relatief klein oppervlak. De 

temperatuur is er gematigd door de bescherming van bossen 
en gebergte. In combinatie met genoeg zon en niet teveel 
regen, zijn de omstandigheden hier uitmuntend. 
Op de steile, rotsachtige Hermannsberg werden in 1902 in 
opdracht van de prins van Pruisen de eerste wijngaarden aan-
geplant. De 30 hectare waren lang in handen van de Duitse 
staat, tot wijnliefhebber en ondernemer Jens Reidel ze over-
nam en omdoopte tot Gut Hermannsberg. De verwaarloosde 
wijngaarden werden in ere hersteld en de kelders gemoder-
niseerd. Onder het motto ‘grote wijnen ontstaan in de wijn-
gaard’ maakt Gut Hermannsberg nu karakteristieke topwij-
nen waarbij de terroir leidend is.

GUT HERMANNSBERGWEINGUT
  KATHARINA WECHSLER

2017 Just Riesling trocken – Nahe 
De druiven zijn afkomstig van jongere 
stokken op de Hermannsberg en Steinberg 
en worden na een koele inweking zachtjes 
geperst. Na de vergisting van het sap op 
lage temperatuur rijpt de wijn verder 
op roestvrijstalen tanks voor optimale 
frisheid. De neus is expressief, met 
citrusfruit als limoen en pompelmoes. 
De smaak geconcentreerd, elegant en fris. 
Een verkwikkende riesling met spanning. 
Relatief laag in alcohol (11,5%) en daarom 
perfect als aperitief of bij lichte (vis)
gerechten.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 12,50 € 13,50
Bij doos van 6: € 12,10 per fles

2018 7 Terroirs riesling trocken, Nahe 
Een nieuwe, revolutionaire wijn 
gemaakt in de stijl van Just Riesling, 
afkomstig van zeven VDP Grosse 
Lagen (grand cru) akkers. Deze mine-
rale riesling wordt spontaan vergist 
en rijpt enkele maanden op de lies. 
Een zeer elegante, maar tevens krach-
tige wijn waarmee Gut Hermanns-
berg de riesling naar een ongekende 
hoogte tilt. Een verscheidenheid 
aan expressieve smaken, opvallend 
sappig, mineraal, tonen van grape-
fruit, licht rokerig en floraal. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: € 13,95 € 15,25
Bij doos van 6: € 13,50 per fles

GROOTS EN DUITS

In Rheinhessen gebeuren ongelooflijk spannende dingen. Een groep ambitieuze 
en enthousiaste jonge wijnmakers, die de oudste en beste wijngaarden herontdek-
ken, maakt wijnen die de beroemdste wijngebieden van Duitsland uitdagen en zelfs 
naar de kroon steken.
Een van die jonge wijnmakers uit Rheinhessen is de charmante Katharina Wechsler. 
Geboren en getogen tussen de wijngaarden in Westhofen keerde Katharina, na 
verschillende studies en een carrière in de media, weer terug naar haar roots om 
zich volledig op het wijnmaken te richten. Dat dit meteen zo’n ontzettend succes 
zou worden, verraste ook haar. Van twee kleine vaten in 2016, naar fans overal ter 
wereld en lovende kritieken vandaag de dag.

De populariteit van de wijnen van onze oosterburen neemt de laatste jaren enorm toe. Er wordt steeds meer en op 
grotere schaal kwaliteitswijn gemaakt. Door de variatie in druivenrassen, maar ook in klimaat, bodem, gebieden 

en vinificatiestijlen, is de keuze groot. Duitse wijnen bezitten een sterk eigen karakter. Dat karakter is ook terug te 
vinden in de wijnen van deze twee topdomeinen.

Katharina Wechsler

Karsten Peter
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2016 La Dame
Coteaux du Languedoc 
rouge
Terre des Dames
Terre des Dames is een 
oude, achttiende-eeuwse 
wijnboerderij omringd 
door veertien hectare 
biologisch bewerkte 
wijngaard in de heuvels 
achter de Zuid-Franse 
stad Béziers. Lidewij van 
Wilgen maakt met haar 
La Dame een assemblage 
van 50% grenache noir, 
30% carignan en 20% 

syrah. De druiven worden allemaal 
met de hand geoogst. De neus 
geurt naar verse kruiden als tijm en 
rozemarijn, kreupelhout en rijp zwart 
fruit van bessen en zwarte kersen. De 
smaak is prachtig complex, heeft een 
schitterende intensiteit, vol sappig fruit 
en eindigt met een opmerkelijk frisse 
en elegante finale.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 11,15 € 11,95
Bij doos van 6: € 10,75 per fles

2017 La Vigne de Papa
Côtes du Rhône
Oratoire Saint-Martin
Het domein Oratoire 
Saint-Martin is al sinds 
1692 in handen van de 
familie Alary. François 
en Frédéric vormen de 
tiende generatie die hier, 
ten noordoosten van 
het dorpje Cairanne, 
voortreffelijke pure 
wijnen maken. De 
oude wijnstokken 
zijn gemiddeld meer 
dan zestig jaar oud, 

sommige zelfs meer dan honderd jaar, 
en worden biologisch-dynamisch 
bewerkt. Als hommage aan hun vader 
noemden François en Frédéric deze 
cuvée van grenache met wat syrah 
‘De Wijngaard van Papa’. Heerlijk 
kruidig en sappig met donker fruit, 
rozemarijn en zwarte olijven. Een wijn 
met een subtiele lichtvoetigheid, wat 
hem doordrinkbaar en evengoed heel 
spannend maakt! 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 11,95 € 12,90
Bij doos van 6: € 11,50 per fles

2015 Bellmunt 
Priorat Tinto
Mas d’en Gil
Mas d’en Gil is een 
klein familiedomein in 
Bellmunt, Priorat, dat 
zowel een bijzondere 
historie als een unieke 
ligging heeft. Hier 
profiteren de druiven 
van koele winden en 
de stokken zijn diep 
geworteld in een 
ondergrond bestaand 
uit ‘llicorella’, een 
zeldzame leisteengrond. 

De assemblage bestaat uit garnatxa 
negra en carinyena afkomstig van 
oude stokken. Zij worden met de hand 
geplukt en - na een zorgvuldige selectie 
- vergist op roestvrijstalen tanks. 
Daarna volgt een opvoeding op Frans 
eiken. Dieprood van kleur en met een 
geur van kersen, specerijen en mint. 
Goed gestructureerd, rijk en complex, 
en met smeuïge tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 16,95 € 18,25
Bij doos van 6: € 16,30 per fles

De blauwe druif grenache noir is voor veel 
mensen een grote onbekende. We noemen 

deze druif hier heel bewust grenache noir 
aangezien er ook mutaties van deze druif zijn 
onder de naam grenache gris en grenache 
blanc. De internationale blauwe druivenrassen 
zoals cabernet-sauvignon, merlot en syrah 
genieten een veel grotere bekendheid. Je 
komt grenache noir ook weinig tegen als 
cépage (wijn gemaakt van één druif). En toch 
is deze druif een van de meest aangeplante en 
populairste druiven wereldwijd. 

Op Sardinië staat de druif onder de naam 
cannonau aangeplant. Hier beweren ze 
dat grenache noir via hun eiland in Spanje 
terechtgekomen is, in de tijd dat Sardinië 
onderdeel was van het koninkrijk Aragón. Maar 
het is zo goed als zeker dat grenache noir van 
oorsprong uit Aragón komt, het noordoosten 
van Spanje. In dit Spanje staat deze druif bekend 
als garnacha tinto. Via het koninkrijk Aragón 
en Catalonië is grenache noir in de Roussillon, 
Languedoc, Provence en de zuidelijke Rhône 
terechtgekomen. Ook in de nieuwe wereld wordt 
de druif populairder. Vooral de wat warmere 
klimaten in Californië, Chili, Zuid-Afrika en ook 
Australië boeken goede resultaten.     

De meeste mensen kennen grenache noir vooral 
uit de zuidelijke Rhône. Met zijn mediterrane 
kompanen syrah, mourvèdre, cinsault en 
carignan schittert hij vaak in een assemblage. Al 
deze druiven zijn goed bestand tegen een warm 
en droog klimaat. Het stevige hout van de wijnstok 
heeft grenache geen geleiding (gobelet) nodig 
bij het aanplanten. De bladeren vallen op deze 
wijze als een parasol over de trossen, wat goede 
bescherming geeft tegen de zon en de warmte. 
In het zuiden van Frankrijk en het noorden van 
Spanje is dit dan ook de populaire manier van 
cultiveren. 

De beroemdste wijn van grenache noir is 
Chateauneuf-du-Pape. Deze krachtige wijn 
bewijst al eeuwen het grote potentieel van deze 
druif. Ook dorpen als Gigondas, Rasteau en 
tegenwoordig Cairannne maken uitstekende 
bewaarwijnen met grenache noir. Ook Catalonië, 
en in het bijzonder Priorat, heeft een geweldige 
reputatie opgebouwd met de kwaliteit van hun 
garnatxa negra. Iets verder landinwaarts worden 
in Aragón en Rioja uitstekende wijnen gemaakt 
van vaak oude aanplant.

Het karakter van de wijnen van grenache noir laat 
zich omschrijven als boordevol fruit, rijk en zwoel 
met, afhankelijk van de bodem, opbrengsten en 
vinificatie, een uitstekende tanninestructuur. De 
subtiele wilde kruiden en tonen van specerijen 
die de wijnen zo mooi kunnen laten zien, in 
combinatie met het volle karakter, past geweldig 
bij het naderende najaar.   

2018 Garnacha tinto 
Campo de Borja
Legado de Moncayo
Campo de Borja, in het 
district Zaragoza, is het 
thuis van prachtige oude 
garnachastokken en 
uitstekende, betaalbare 
wijnen. ‘Flying wine 
maker’ Isaac Fernandez 
leerde de kneepjes van 
het vak op Bodegas 
Mauro. Tegelijkertijd 
was hij ook actief in Rías 
Baixas, Ribera del Duero, 
Rioja en Rueda. Als groot 

liefhebber van de garnachadruif lonkte 
Campo de Borja.
De oude garnachastokken geven een 
uitbundig, geconcentreerd fruit, met 
impressies van bosvruchten, iets van 
cacao, rode bloemen, mooie tanninen 
en een aangename souplesse in de 
afdronk. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 6,90 € 7,40
Bij doos van 6: € 6,65 per fles

2018 Almodí petit red 
Terra Alta
Altavins
Terra Alta in het zuiden 
van Catalonië heeft een 
geweldige terroir met een 
lange historie. Gemaakt 
van 50% garnatxa negra 
aangevuld met syrah, 
merlot en carignan, is 
dit een heerlijke, fruitige 
wijn met veel elegantie. 
De wijn ziet dan ook 
geen spaander hout. De 
vergisting vindt plaats op 
roestvrijstalen tanks en 

verblijft daarna nog zo’n vier maanden 
‘sur lie’.
Een heerlijk sappige, ronde wijn met 
veel elegantie. Het parfum geurt naar 
rode vruchtjes en specerijen. De smaak 
biedt opnieuw een gul fruit, met veel 
sap en een zachte, ronde structuur en 
een aangename, frisse finale.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 7,70 € 8,25
Bij doos van 6: € 7,40 per fles

2017 Laudun rouge
Côtes du Rhône Villages
Domaine Pélaquié
Aan de rand van het 
dorpje Saint-Victor-la-
Coste ligt het wijndomein 
van de gepassioneerde 
en ambitieuze wijnmaker 
Luc Pélaquié. Al sinds de 
zestiende eeuw maakt 
de familie Pélaquié 
hier wijn. Een klassieke 
combinatie van grenache 
noir met mourvèdre 
en syrah. De druiven 
worden apart geoogst en 

gevinifieerd waarna een opvoeding van 
een jaar volgt, alleen op cuve (roestvrij 
staal). Deze wijn is puur op het fruit 
gemaakt!  De neus is uitbundig met 
rood fruit, wilde kruiden en iets van 
steranijs en kruidnagel. De smaak is 
sappig en kruidig met zwoele tanninen 
en wederom het rijpe rode fruit.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 9,90 € 10,60
Bij doos van 6: € 9,50 per fles

De stille kracht van
grenache noir!
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Voor de meeste mensen wordt witte Bourgogne 
gemaakt van chardonnay. Punt. Toch is er sinds enige 
tijd een vrij onbekende, maar typisch bourgondische 
druif aan een stille opmars bezig: genaamd aligoté! 

Het is niet geheel vreemd dat veel mensen met een 
boogje om de aligoté heen liepen. De beste plekken 
in de wijngaard werden van oudsher immers gere-
serveerd voor chardonnay of pinot noir. De aligoté 
leverde maar al te vaak een wat droge en vooral zure 
wijn op die alleen met een scheutje crème de cassis te 
drinken was. Dit imago begon te veranderen toen een 
beroemdheid in de wijnwereld de aandacht wist te 
vestigen op aligoté. Aubert de Villaine van Domaine 
Romanée-Conti heeft namelijk samen met zijn vrouw 
een klein domein in Bouzeron, een kleine gemeente 
in de Côte Chalonnaise, net ten zuiden van de Côte 
de Beaune. In Bouzeron is aligoté juist dé specialiteit! 
Inmiddels en in navolging van De Villaine presen-
teren ook beroemde producenten uit de Côte de 
Beaune hun Bourgogne Aligoté met trots. 

De sleutel naar het succes zit hem in het rijp oogsten 
van de aligoté, wat door de sterk verbeterde wijn-
gaardtechnieken tegenwoordig veel makkelijker is. 
De karakteristieke hoge zuurgraad, waar deze druif 
bekend om staat, wordt zodoende beter en harmo-
nischer in de wijn geïntegreerd. In Bouzeron gelden 

strengere regels voor de hoogte van de druivenpro-
ductie per hectare. Dat zorgt voor een betere concen-
tratie in de druiven. Mede hierdoor is aligoté hier als 
geen ander in staat om zijn terroir te reflecteren.

Tijdens onze recente trip naar de Bourgogne om het 
oogstjaar 2017 te proeven, kregen we bij verschillende 
producenten aligoté in ons glas. Bij Domaine Michel 
Briday kregen we zelfs een leerzame les in assemble-
ren. Stéphane selecteert de meest geconcentreerde 
druiven aligoté en voedt deze vervolgens apart op 
eikenhouten vaten op. De rest van de wijn blijft op 
cuve. Zo kregen wij de kans om de op eiken opge-
voede wijn apart te proeven. Deze wijn was slank en 
elegant, maar werd volledig gedomineerd door het 
hout. Het leuke en vooral ook leerzame was dat de 
uiteindelijke assemblage slechts nog een subtiele hint 
van het hout liet zien, wat bijdraagt aan de complexi-
teit en diepgang van de wijn. 

De aligoté’s die wij hebben geselecteerd zijn dan 
ook niet bedoeld om met crème de cassis aan te 
lengen tot een kir. Het zijn wijnen waarmee je eens 
een ander gezicht van de Bourgogne leert kennen. 
Wijnen met spanning, zuiverheid, precisie en een 
elegante rondeur. Daarnaast zijn deze wijnen heerlijk 
doordrinkbaar, zeker als tegenhanger van de stevige 
Bourgondische keuken op basis van room en boter!

2017 Bourgogne Aligoté
François Carillon
Deze Bourgogne Aligoté krijgt een 
opvoeding van elf maanden op 
barrique. Op de neus iets van toast, 
rijpe peer en rode appels. Het hout 
is prachtig geïntegreerd en niet 
overheersend. De smaak is vol en 
romig met sappig geel fruit en ook wat 
wilde kruiden. De lengte op de afdronk 
is prachtig en vol fraîcheur. Een 
verbluffend complexe aligoté!
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 19,75 € 21,30
Bij doos van 6: € 18,90 per fles

Job Joosse, wijnspecialist,-inkoper 
en -adviseur bij Okhuysen. 

Met zijn Magister Vini op zak is 
Job dé man voor the job!

2017 Bouzeron Cuvée Axelle
Domaine Michel Briday
10% van deze wijn werd opgevoed op 
barrique. De neus is expressief, zuiver 
en mineraal met een subtiele toon 
van gerookte amandelen. De smaak is 
elegant met een fijne rondeur, wit fruit 
en kruidigheid. Een heerlijk sappige 
en frisse finale met concentratie en 
spanning!
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 16,20 € 17,50
Bij doos van 6: € 15,50 per fles

JOOSSE ON THE JOB

Het andere gezicht van Bourgogne

Proef en ontdek!
Maak kennis met de prachtige wijnen uit deze Vinée Vineuse met onze proefpakketten. 
Dat maakt kiezen een stuk makkelijker. 

Bijzondere wijnen voor een bijzondere prijs
Verdicchio dei Castelli di Jesi solo (p. 10), Sauvignon blanc – Jumilla (p. 11), 
Campana rosé – Corbières (p. 13), Nerello Mascalese - Terre Siciliane (p. 14), 
Guilhem Rouge - Pays de l’Hérault (p. 15), Corvina Garda (p. 15).

Nu: € 41,95 € 46,80

Coups de Coeur
Côtes du Rhône ‘Mon Coeur’ (p. 9), Chardonnay – California (p.24), Pinot Noir 
‘Pure’ – Marlborough (p. 27), 7 Terroirs riesling trocken – Nahe (p. 31), La Vigne 
de Papa - Côtes du Rhône (p. 33), Laudun blanc -  Côtes du Rhône Villages (p. 
36) 

Nu: € 76,75 € 86,45

Het mooiste uit de nieuwe wereld
Mar Y Luz Sauvignon blanc - San Antonio (p. 21), Vago Rojo – Mendoza 
(p. 23), Cabernet Sauvignon - California (p. 24), Chardonnay Klipkop – 
Piekenierskloof (p. 26), Cinsault Old Vines – Piekenierskloof (p. 26), Sauvignon 
‘Annabel’ – Marlborough (p. 27). 

Nu: € 76,50 € 86,15

Betoverend wit
Verdejo – Rueda (p. 2), Soave (p. 11), Pinot Grigio bio - Terre Siciliane (p. 17), 
Abras Torrontes (p. 23), Fräulein HU - Deutscher Perlwein (p. 30), Just Riesling 
trocken – Nahe (p. 31).    

Nu: € 57,95 € 64,95

Rood uit Zuid-Europa  
Zoé rouge - Côtes du Roussillon Villages (p. 5), Las Retamas Del Regajal - 
Vinos de Madrid (p. 8), Rioja – Crianza (p. 15), Rosso Piceno goccia (p. 17), 
Lucanto - Montepulciano d’Abruzzo (p. 17), Garnacha tinto - Campo de Borja 
(p. 33).

Nu: € 53,95 € 60,40
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Te midden van de wijngaarden nabij het dorpje Saint-
Victor-la-Coste vinden we, tussen de olijfbomen, het 

charmante huis van de familie Pélaquié. Al sinds de 16e 
eeuw maakt deze familie in dit zuidelijke deel van de Côtes 
du Rhône wijn. 
Huidige eigenaar Luc Pélaquié leerde de fijne kneepjes van 
het vak van zijn grootvader Joseph, maar bewandelde daarna 
zijn eigen weg. De samenwerking met bekende handelshuizen 
als Guigal werd stopgezet en Domaine Pélaquié groeide na 
grondige aanpak in de wijngaard en kelder uit tot een van de 
topdomeinen van de streek. Luc is befaamd om zijn prachtige 
witte ‘Villages wijnen’, die enerzijds fris en bloemig zijn, maar 
tegelijkertijd mooi rijk, rond, bijna zalvend. Zijn geheim: een 
buitengewoon groot geduld om pas bij perfecte rijpheid te 
oogsten (en zo de aroma’s optimaal tot hun recht te laten 
komen). Ons geduld wordt niet verder op de proef gesteld: het 
verrukkelijke nieuwe oogstjaar Laudun blanc 2018 is binnen!

DE PERFECTE
LAUDUN VAN
LUC PÉLAQUIÉ

2018 Laudun blanc - Côtes du Rhône Villages 
Domaine Pélaquié
Een uitgekiende assemblage van clairette, grenache blanc, 
viognier, roussanne en bourboulenc, perfect rijp geoogst en 
op lage temperatuur vergist. De wijn rijpt daarna nog vier 
maanden op de fijne lies (gistsporen) voor extra complexiteit.
Intense en frisse neus met tonen van acacia, wit fruit en 
milde kruiden. De smaak is sappig en rijk, maar bezit ook 
fraîcheur, iets van bloesem, wit en geel fruit en eindigt in een 
lange, zachte afdronk.
Lekker bij gegrilde vis, gevogelte of als aperitief met wat 
mediterrane hapjes.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 10,95 € 11,95

Bij doos van 6: € 10,50 per fles


