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et is u vast al opgevallen, maar 35 
jaar na het verschijnen van de aller-
eerste editie heeft Vinée Vineuse 
een wat ander gezicht gekregen. 

dat kreeg ons blad in de loop der jaren wel 
vaker. soms waren de veranderingen groot, 
meestal klein. dit keer lieten we ons eigen-
lijk inspireren door het verleden. er was een 
tijd dat we de teksten geprint, met een extra 
witregel, naar onze corrector brachten, die daar 
met potlood in ging werken. Zijn correcties 
werden besproken en daarna overgetypt. de 
definitieve tekst ging per floppy disc naar de 
opmaker, die ons belde als we langs mochten 
komen om op zijn scherm mee te kijken. als 
alles klaar was stuurde de drukker ons proeven 
toe, waar we eigenlijk niets meer op mochten 
verbeteren. alleen het hoogstnodige. In die 
jaren – en we hebben het hier over het eind van 
de jaren negentig en begin 2000 – schreven 
we veel achtergrondverhalen over de streken 
en de domeinen. Mooie verhalen. en daar 
kwam precies de inspiratie vandaan, want 
natuurlijk willen we wijn verkopen, maar we 
willen u ook vertellen wat er zo bijzonder aan 
deze wijn is en waarom hij smaakt zoals hij 
smaakt. al die mooie wijnverhalen moeten u 
dusdanig nieuwsgierig maken dat u de wijnen 
beslist wil ontdekken. Bladerend door de oude 
bladen kwamen we vele oude bekenden tegen, 

producenten waar we veelal nog steeds heel 
fijn mee samenwerken. soms waren we alleen 
vergeten hoe bijzonder ze waren. Maar door de 
artikelen te lezen, kregen we hernieuwde zin 
om ze in het zonnetje te zetten of er zelf een 
flesje van te openen. Producenten als cauhapé, 
Jougla, dirler, Tête, Graillot en vele anderen. 
Onze gastcolumnist aad Kuijper raakte ook 
geïnspireerd en schreef een hommage aan 
alain Graillot (pag.9). Maar ook Jougla met 
zijn verrukkelijke saint-chinian komt voorbij, 
evenals Tête; de ongekroonde koning van de 

Beaujolais. en wat dacht u van de wijnen van 
Moulin de Gassac, het schitterende project van 
wijlen aimé Guibert. Heerlijk om deze wijnen 
te herontdekken, maar ook voor nieuwe lezers 
absoluut het ontdekken waard. 

Natuurlijk presenteren wij u binnenkort 
weer heel graag nieuwe aanwinsten, pareltjes 
uit opkomende streken, die we ontdekten op 
onze inkoopreizen. Maar soms hebben we de 
neiging om te vergeten wat voor prachtigs we 
allemaal al in ons reguliere assortiment heb-
ben zitten. en daar willen we voor waken. In 
deze vernieuwde editie van Vinée Vineuse zit 
daarom behoorlijk wat nostalgie, zonder dat 
er ook maar een greintje aan kwaliteit wordt 
ingeleverd. sterker nog, dat wij nog altijd 
samenwerken met deze wijnmakers die ooit de 
ambitieuze vernieuwers waren, is omdat zij – 
of hun kinderen – ook vandaag nog absolute 
toppers zijn! 
–Xavier Kat

Henri Ramonteu 
van Domaine 

Cauhapé is zo’n 
voorbeeld van 

een topproducent 
waarmee we al 
decennia lang 
samenwerken.  

Al bladerend kwamen we 
oude bekenden tegen 

van wie we soms vergeten 
hoe bijzonder ze zijn 

35 jaar 
Vinée Vineuse
Het blad dat ons de gelegenheid biedt om al die mooie wijnverhalen te vertellen 
en onze proefnotities te delen.

H

vooRpRoEvEN

De
magie 
van 
Krems
Als iets te mooi is om waar 
te zijn, is dat meestal ook het 
geval. Echter niet bij Stadt 
Krems. van enkele van de 
mooiste wijngaarden van 
oostenrijk maken ze hier een 
betaalbare topwijn! 

NIEt tE mISSSEN

stadt Krems (uit 1452) is een van de oudste 
nog altijd actieve wijnproducenten te wereld. 
Het bedrijf is volledig eigendom van de stad 
Krems. Op de oevers van de donau bezitten zij 
enkele van de mooiste wijngaarden van 
Oostenrijk, aangeplant met riesling en grüner 
veltliner. Zo’n vijftien jaar geleden kreeg 
directeur Fritz Miesbauer de opdracht om 
op deze waardevolle grond echte topwijnen 
te gaan maken. er was een extra voorwaarde: 
er moest één heel goed betaalbare basiswijn 
blijven bestaan voor de lokale bevolking. dat 
daar ook wat van naar Nederland gaat, was 
geen probleem!

2019 Grüner Veltliner Lössterrassen
Weingut Stadt Krems
op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €8,50 €9,10 
Bij doos van 6: €8,20 per fles

Het nieuwe oogstjaar biedt het typische karakter 
van de grüner veltliner: fruitig, fris, kruidig en een 
veelzijdig metgezel aan tafel. Lössterrassen verwijst 
naar de bijzondere grond in Krems, die warm is en 
goed lucht doorlaat. Het sap van de handgeplukte 
druiven vergist op lage temperatuur in rvs-tanks, 
zodat de frisheid optimaal behouden blijft.

Nu bij 
doos van 6: 

€8,20 per fles 
€9,10
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Betaling
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Levering
Leveringen binnen Nederland zijn koste-
loos bij een minimale afname van 24 
flessen of een minimum factuurwaarde 
van €140,- per zending. Bezorging in 
Haarlem en omgeving gaat via onze 
eigen bezorgdienst. Leveringen in België 
zijn kosteloos bij een minimale afname 
van 36 flessen en een minimum factuur-
waarde van € 350,- per zending.
Looptijd
Duurt zolang de voorraad strekt en uiter-
lijk tot 2 april 2020.
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 en magazijn
Küppersweg 19, 2031 EA Haarlem
023 5312240
vineus@okhuysen.nl
Postadres
Postbus 501, 2003 RM Haarlem
Openingstijden
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Winkel en kelders
Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
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2017 Relatione Dolcetto – Dogliani
Azienda Agricola Gillardi
op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €9,80 €10,50
Bij doos van 6: €9,50 per fles

Een heerlijk glas vol met zwarte vruchtjes en 
viooltjes. Aangename kruidentonen, lekker sappig 
en in de afdronk mooie zuren. De dolcettodruiven 
komen van stokken van meer dan vijftig jaar oud. 
Het sap vergist en rijpt op rvs-tanks. Drink hem 
bij voorkeur uit een groot glas (en uit karaf), dan 
geniet je nóg meer. Past prachtig bij paddenstoelen-
risotto of geroosterde bietjes met een balsamico-
vinaigrette.

lak bij de gerenommeerde nebbiolo-
wijngaarden van Barolo in Piëmonte 
liggen de wijngaarden van de dOcG 
dogliani. In het kleine dorpje Fari-

gliano maakt Giacolino Gillardi (van ceretto) 
rode wijnen om van te watertanden. de hoog-
gelegen wijngaarden, aangelegd op steile hel-
lingen, bieden optimale omstandigheden voor 
de druiven die hier groeien. Het is er relatief 
koel, waardoor de druiven een mooie frisheid 
bezitten. dolcetto is een typische druivensoort 
uit deze streek, die zoiets als ‘kleine zoete’ 
betekent. Niet dat de wijn zoet is, maar wel 
relatief laag in zijn zuren. Relatione is lekker 
fruitig en kan al jong gedronken worden. 

Het zonnetje van 
Piemonte

RELAtIoNE DoLCEtto

Een eigenwijze druif uit de schaduw van grote broer nebbiolo.

Giacolino Gillardi, directeur van het prestigieuze wijnhuis Ceretto, 
maakt ook in het zuiden van piemonte verrukkelijke rode wijnen. 

V



6  okhuysen vinée vineuse okhuysen vinée vineuse  7  

In de start-
blokken voor
Montlobre

WIJNIG NIEUWS

Nog even en dan start de inschrijving 
weer van de jaarlijkse Montlobre-
verkoop. Maak uw vrienden alvast 
warm voor een gezamenlijke 
bestelling om zo van de laagste prijs 
verzekerd te zijn én uw extra mag-
num(s) veilig te stellen!

De voorjaarseditie van ons grootse proefeve-
nement staat weer voor de deur! 17 en 18 april 
kunt u alvast blokkeren in uw agenda, want dan 
gaan de deuren van ons magazijn weer open. 
twee dagen lang dopen we met tweehonderd 
wijnen en wijnmakers van over de hele wereld 
Haarlem voor een weekend om tot wijnhoofd-
stad van Nederland. 
Binnenkort maken we de line-up van wijnen en 
producenten bekend en kan de voorpret be-
ginnen. Uiteraard profiteert u van een aan-
trekkelijke proeverijkorting én maakt u in de 
tombola kans op dé wijn der wijnen, petrus uit 
pomerol… We zien u graag!

Kom proeven 
tussen de 
stellingen

‘s Werelds beste blindproevers
Tijdens het Wereldkampioenschap blindproeven in château de chambord is Nederland op 
de hoogste plaats ooit geëindigd, namelijk op de eervolle 9e plaats. Wereldkampioen werd 
Frankrijk, gevolgd door china en Taiwan. Het team dat Nederland vertegenwoordigde waren 
de vier winnaars van het Nederlands kampioenschap blindproeven Rik Boom, anton silletti, 
Jarno de Graaf en Martin Fennema, chapeau!

voorverkoop 
Sassicaia
De wijn die de 
wereld verovert!
compleet overrompeld waren we vorig jaar door de 
grote vraag naar sassicaia. dat de wijn veel liefheb-
bers kent, wisten we natuurlijk. Maar dat zoveel 
mensen hun zinnen hadden gezet op deze super 
Tuscan dat we de vraag niet aankonden, kwam zelfs 
voor ons toch wat onverwacht. Maar wat wil je met 
een wijn die internationaal zulke historisch hoge 
scores ontvangt, zeker in het topjaar 2016. dit jaar 
brengen we oogstjaar 2017; inschrijven kan vanaf 
13 maart. Het aantal beschikbare flessen van deze 
prestigieuze wijn van Tenuta san Guido blijft be-
perkt, dus wees er op tijd bij om teleurstelling te 
voorkomen. 

Midden in het centrum van Leidsche 
Rijn zit een bijzonder fijne plek: 
Wijnbar Most van vrienden en 
wijngekken Julian cleton en Wouter 
van essen. Ongedwongen genieten 
van mooie wijnen en lekker eten. Van 
een borrel met vrienden of collega’s, 
tot proeverijen of een etentje samen 
met je lief, bij Most zit je goed. Kies 
uit meer dan 100 wijnen die je ge-
woon per glas (half glas of proef-slok) 
kunt bestellen. Grotendeels schenken
de heren wijnen van Okhuysen. On-
langs werd Most door Wine-Bars.nl 
uitgeroepen tot vierde wijnbar van 
Nederland, proficiat mannen! 
wijnbarmost.nl

In elke aflevering van deze podcast gaan Jonas 
Nouwen en Jeroen doucet in gesprek met el-
kaar over lekker eten en drinken. de podcast is 
gemaakt voor de beginnende thuiskok die zijn 
repertoire wil uitbreiden, voor de lekkerbek die 
eigenlijk wel wil weten wat hij eet en voor de 
ervaren kok die benieuwd is welke trends zijn 
opgepikt. Voor wijnadvies kloppen de mannen 
uiteraard bij ons aan, luister de tweewekelijkse 
podcast via spotify, iTunes, je podcastapp of 
watschaftdepodcast.com

Dé wijnbar 
waar je wil zijn

Wat Schaft 
de Podcast

Op de kaart bij Most, onder andere:
1. 2018 Chablis, Domaine d’Elise
2. 2018 Corvina Garda, Palazzo Maffei
3. 2018 Vago Rojo – Mendoza, Altocedro



ls kind wilde ik altijd ard schenk 
zijn en dichtte ik mijzelf ook goede 
kansen toe. ard, dat scheelde maar 
een letter met aad en we hadden 

dezelfde kleur haar, dus dat moest lukken. Wie 
mij ooit heeft zien krabbelen op de sloot langs 
de spoellaan in Heemskerk begrijpt waarom 
ik mijn latere leven aan de schrijfkunst heb 
gewijd. 

Waar gaat dit heen? denkt u nu wellicht en 
wat heeft dit met wijn te maken? dat zal ik u 
uitleggen. ard had namelijk een probleem, hij 
won altijd. ard was zo goed dat je vergat wat 
een geweldige prestatie hij leverde. de enige 
keer dat hij de voorpagina’s haalde was toen 
hij niet won, de 500 meter in sapporo. Ineens 
was Nederland wakker, ineens begrepen we 

weer hoe bijzonder zijn talent was. datzelfde 
probleem, en nu kluun ik even het bruggetje 
over naar wijn, heeft Graillot. 

Toen alain Graillot zich in 1965 als ambi-
tieuze jongeman vestigde in de noordelijke 
Rhône werd hij al in het eerste seizoen wereld-
kampioen wijnmaken. Zijn organische manier 
van werken en zijn stijl van wijnen kenden hun 
weerga niet in de regio. Ik proefde zijn wijnen 
voor het eerst op een druilerige middag in de 
kelder van Okhuysen en ik was zo onder de 
indruk dat ik meteen Graillot wilde zijn (we 
schelen maar drie letters en alains haar is 
inmiddels ook wat dunner). 

2015 Crozes-Hermitage rouge
Domaine Alain Graillot
op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €21,95 €23,95
Bij doos van 6: €20,95 per fles

Een voor Graillot vrij brede en geconcentreerde 
wijn, gemaakt van 100% syrah afkomstig van 
meerdere percelen. De wijn heeft dat kenmerkende, 
pure syrahfruit. Verder geconcentreerd zwart fruit, 
wat laurier en peper, rijpe tanninen en een frisse, 
pittige afdronk.

Schenk Graillot
IN DE WIJN GEDoopt

a

AAD KUIJpER 
is ex-wijnboer  

(mas des Dames)
reclameschrijver 
en romancier. In 
2018 verscheen 

zijn eerste 
roman ‘Anno’.

sindsdien heeft alain zijn prestatie jaar op 
jaar herhaald. Zijn crozes is altijd van wereld-
klasse. en dat is meteen zijn probleem. de 
man heeft daarmee zo’n legendarische status 
opgebouwd dat we hem zomaar zouden verge-
ten in de waan van de dag. 

alain is de ard van de Rhône en zijn wijnen 
zijn dienovereenkomstig: koel en nuchter in het 

begin, soms zelfs op het schuchtere af, maar 
dan komen ze. Geef ze wat lucht en ze glijden 
magistraal naar de finish. daarbij staan zowel 
de witte als de rode eenzaam op het hoogste 
treetje. 

sinds 2008 is hij gaan coachen en wordt het 
echte werk gedaan door zijn zoon Maxime, de 
sven Kramer van de Rhône. Met zijn eerste 
millésime pakte hij volgens de wereldpers 
direct het goud en is dat sindsdien blijven 
doen. Vandaar dit stukje, voor alain Graillot, 
opdat we hem niet vergeten te eren door hem 
te drinken.

Mijn proefnotitie:
Ik dronk onlangs de rode crozes-Hermitage en 
was diep onder de indruk. dit is zo’n klassieke 
Rhône waar Okhuysen zijn reputatie aan te 
danken heeft. Koel, prachtig in balans zwiert 
hij door het glas, in het begin wat ingetogen, 
maar dan komt het fruit: kersen, zwarte bessen, 
leer, cacao. Je zou haast vergeten hoe lekker dit 
is. en doet u dat toch, door hem bijvoorbeeld 
in de kelder te laten liggen, dan geeft dat niet: 
niks lekkerder dan een Graillot op leeftijd.

Alain Graillot’s Crozes is 
iedere jaargang opnieuw 
van wereldklasse. En dat is 

meteen zijn probleem
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De wijnen van tête zijn 
net zo gul en vriendelijk als 

de Beaujolais-streek zelf 

Clos du Fief, al 
vier generaties in 
de familie met 
nu aan het roer 
michel en zoon 

Sylvain tête

2018 Beaujolais-Villages rouge
Domaine du Clos du Fief
op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €10,95 €11,90
Bij doos van 6: €10,60 per fles

De druiven voor zijn afkomstig van wijn-
gaarden rondom het dorpje Jullié, dat net bui-
ten het herkomstgebied Juliénas valt. De 
bodem is hier van een granietachtige leisteen 
waar de ‘cool climate’ druif gamay zich 
uitstekend thuis voelt. De geur biedt een en al 
verleiding met uitbundig bessen- en kersenfruit. 
Ook in de mond is deze Villages goed gestruc-
tureerd met volop sappig rood fruit, iets aardse 
tonen, soepele tanninen en een minerale finale.

2017 Juliénas
Domaine du Clos du Fief
op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €14,20 €15,25
Bij doos van 6: €13,70 per fles

Juliénas wordt gezien als een van de beste cru’s 
van de Beaujolais. De wijnen zijn net wat 
gespierder en kruidiger en kunnen ook beter 
ouderen. De gamaystokken voor deze cuvée 
zijn afkomstig van een kiezelrijke kleigrond en 
hebben een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. De 
neus geurt naar bloemen, kersen, bramen en 
zwarte bessen. De smaak is intens en mooi fris, 
met zowel rijp fruit als aardse tonen, zijde-
zachte tanninen en iets kruidigs. De afdronk is 
zuiver en houdt lang aan.

Le Roi du Beaujolais
poRtREt vAN EEN BEvLoGEN WIJNmAKER: mICHEL tÊtE

michel tête is al sinds jaar en dag de ongekroonde koning van de Beaujolais. Een 
meesterlijk wijnmaker die al decennia een voorbeeldfunctie vervult voor de streek. 

aar liefst vier generaties lang 
bezit de familie Tête prachtige 
wijngaarden in de Beaujolais, 
waarvan de meeste in de appel-

latie Juliénas zijn gelegen. Françis Tête, vaten-
fabrikant en keldermeester, richtte het domein 
op. Hij gaf het door aan zijn zoon Raymond, 
een pionier op het gebied van directe verkoop 
vanuit de kelders van het domein. sinds 1980 
staat Michel Tête, gesteund door zijn echtge-
note Françoise, aan het roer. Zij bouwden het 
domein verder uit en doopten het in 1988 om 
tot “domaine du clos du Fief”, een verwijzing 
naar een van de akkers. Het familiedomein be-
slaat drie cru’s uit de Beaujolais, waar in totaal 
13 hectare is aangeplant met gamay noir à jus 
blanc, de enige druif die hier is toegestaan voor 
het maken van rode wijn. 

Michel Tête heeft een grote bijdrage ge-
leverd aan het verbeteren van het imago van de 
Beaujolais, omdat hij rendement ondergeschikt 
maakte aan kwaliteit. Kwaliteit is al jaren zijn 
credo, want alleen daarmee kan de Beaujolais 
zich plaatsen tussen de grote wijnstreken van 
Frankrijk. de terroir is leidend om de gamay-
druif te laten schitteren.

Juliénas is één van de kleinere appellations 
van de Beaujolais en staat bekend om zijn 
aardse en pure, karaktervolle wijnen. Tête 
werkt via de traditionele vinificatiemethode 

‘semi-carbonique’. dat wil zeggen dat een deel 
van de druiven een ‘macération carbonique’ 
(vergisting van hele ongekneusde druiventros-
sen in afgesloten vat) ondergaat en het andere 
deel een normale vergisting. Na de malolac-
tische vergisting (waarbij het harde appelzuur 
wordt omgezet in het zachtere melkzuur) 
wordt de wijn op cuve opgevoed. Michel laat 
in de kelder niets aan het toeval over en gaat 
zeer secuur te werk. daarbij wordt hij de 
laatste jaren bijgestaan door zijn minstens zo 
ambitieuze zoon sylvain, die verschillende 
studies oenologie volgde en ook buiten europa 
ervaring opdeed bij verschillende (top)domei-
nen. de wijnen van ‘la famille Tête’ zijn net zo 
gul en vriendelijk als de Beaujolais-streek zelf 
en in menig (sterren)restaurant in Frankrijk te 
vinden. 

M
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Spannende sauvignon uit Spanje: Hoffman laat zien dat het kan.

dé hit van het afgelopen jaar was 
toch wel de introductie van onze 
nieuwe wijn Hoffman. een wijn met 
een verhaal, want een sauvignon 
blanc uit spanje, met een duitse 
naam? die vind je niet iedere dag. 

2019 Sauvignon blanc – Jumilla
Hoffman

op dronk: tussen nu en 2021
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,25

Bij het stadje Jumilla ligt het stuk land 
van de familie Hoffman, waar hoog-
gelegen wijngaarden met sauvignon 
blanc staan aangeplant. De plaatselijke 
bevolking noemt het perceel naar de 
naam van de Duitse familie en zo kreeg 
de wijn dezelfde naam. Bodegas Alceño 
neemt het proces van het wijnmaken 
voor zijn rekening en het resultaat is een 
heerlijke, expressieve stijl sauvignon. Met 
aroma’s van bloemen, tropisch fruit en 
ietsje honing.

Nieuwe
aanwinst

Een bijzondere ontdekking in 
de topselectie wit 

Bent u op zoek naar onderscheidend lekkere 
wijnen in een betaalbaar prijssegment? Zoek dan 
niet verder. U vindt ze hier; een selectie wit en rood.

Onze 
Topselectie
Wit 
tot 10 euro

HUISWIJNEN

2018 Guilhem Blanc – Pays de 
l’Hérault, Moulin de Gassac
op dronk: tussen nu en 2021

Bij doos van 6: €6,10 per fles €6,75

Gemaakt van sauvignon blanc, clairette 
en grenache blanc afkomstig van de 
heuvels bij het stadje Paulhan. Hier 
waait ‘s avonds een verfrissend briesje, 
wat de natuurlijke frisheid van de drui-
ven accentueert. Expressieve aroma’s 
van gele bloesem, kruisbes, citrus en 
iets kruidigs. De smaak is levendig met 
sappig rijp wit en geel fruit. Lekker om 
zo te drinken of bij bijvoorbeeld vis uit 
de oven. 

2018 Mar Y Luz Sauvignon blanc – 
San Antonio, Viña Casa Marín
op dronk: tussen nu en 2021

Bij doos van 6: €7,95 per fles €8,80

María Luz Marín zoekt voor deze wijn 
naar druiven die het profiel bezitten dat 
zij voor ogen heeft: een wijn met een stui-
vend parfum, een verfrissende zuurgraad 
en een open karakter, die in zijn jeugd 
al alles geeft. In de neus frisse tonen van 
lychee, groene appel, citrusfruit, buxus, 
gemaaid gras en iets van witte peper. 
De smaak is prachtig intens, mooi slank 
en eindigt in een licht exotische, lange 
afdronk.

2019 Soave
Palazzo Maffei

op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €6,80 per fles €7,60

De aandacht gaat bij Maffei al gauw uit 
naar de Amarones en Valpolicella’s. Voor 
deze cuvée is uitgeweken naar de DOC 
Soave, in Veneto. Hoog en op een arme, 
vulkanische bodem doen de inheemse 
druiven garganega (85%) en trebbiano 
di soave het namelijk het best. Delicate 
tonen van gras, amandelbloesem en 
groene appel. De smaak is fris, met rijp 
wit fruit en iets van citrus.

2018 Pêché de Vignes blanc – Pays 
d’Oc, Collovray & Terrier

op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: €6,20 per fles €6,80

Jean-Luc Terrier en Christian Collovray, 
van Domaine des Deux Roches uit de 
Mâconnais, hebben ook enkele percelen 
in het zuiden. Het klimaat heeft medi-
terrane invloeden, maar wordt ook sterk 
beïnvloed door de hoge ligging. De typi-
sche bourgognedruif chardonnay doet het 
hier goed en is voor deze wijn geassem-
bleerd met mauzac. Verfijnd, tonen van 
geel fruit, citrusfruit en bloesem. Lekker 
sappige smaak, veel fruit en zuiver. 

2018 Grillo – Sicilia 
Molino a Vento 

op dronk: tussen nu en 2021
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,20

Grillo is dé witte inheemse druif van het 
vulkanische eiland Sicilië. De bodem 
houdt hier goed water vast en de wind 
zorgt voor de nodige verkoeling op de 
hoog aangelegde wijngaarden. Het 
zorgt voor elegante, frisse en mooi droge 
wijnen. In deze grillo vinden we aroma’s 
van tropisch fruit, citrus en iets floraals. 
De smaak heeft lekker veel sap, milde 
kruiden en is lekker fris. 

2018 Chardonnay – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
op dronk: tussen nu en 2021 

Bij doos van 6: €6,40 per fles €7,10

Het geheim achter de smaak van deze 
wijn is de kalkrijke bodem van de 
heuvels bij Carcassonne, de middel-
eeuwse citadel. De koude inweking van 
de druiven accentueert nog verder de
frisheid en brengt de geur en smaak
optimaal naar voren. Verleidelijke aro-
ma’s van rijp geel fruit en bloesem. De 
wijn heeft een plezierig ‘vetje’ en biedt 
tegelijkertijd ook voldoende frisheid in de 
zalige afdronk.

fruitig en 
toegankelijk

vol en rijkfris en 
levendig

fris en 
levendig

fris en 
levendig

fris en 
levendig

fris en 
levendig
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Buscareto’s vito en Simone herstellen oude glorie in ere.

conti di Buscareto werd in 2002 
opgericht vanuit een passie voor 
wijn. Met behulp van oenoloog Vito 
camussi zijn de oude wijngaarden 
flink onder handen genomen en 
nieuwe wijngaarden aangeplant. uit-
gangspunt bij Buscareto is het in een 
modern jasje steken van autochtone 
druivenrassen en tradities. 

2018 Rosso Piceno ‘solo’ –
Conti di Buscareto

op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €7,20 per fles €7,95

De montepulciano- en sangiovesedrui-
ven ontwikkelen in de DOC Rosso 
Piceno een prachtige concentratie. Door 
vroeg te oogsten, de druiven op lage tem-
peratuur te vergisten en daarna op inox-
tanks op te voeden, behoudt het domein 
een mooie frisheid in de wijn. Verleidelijke 
tonen van warme kersen, pruimen en 
specerijen. De smaak is sappig, met een 
brede waaier van smaken. Mondvullend 
en tegelijkertijd puur en fris.

Klassieker

Oude tradities in een nieuw 
jasje

2017 Pêché de Vignes rouge – 
 Pays d’Oc, Collovray & Terrier
op dronk: tussen nu en 2021

Bij doos van 6: €6,20 per fles €6,80

Een assemblage van merlot, cabernet 
franc, grenache en syrah. De wijn heeft 
een heerlijk parfum van rood en zwart 
fruit, met ook een klein pepertje. De 
smaak is mooi sappig, met donker fruit 
zoals bramen en bessen. Lekker fris en 
met soepele tanninen in de afdronk. 
Ook in de Languedoc maken Jean-Luc
Terrier en Christian Collovray 
(Domaine des Deux Roches) heerlijke 
wijnen!

2017 Lucanto – Montepulciano 
d’Abruzzo, Torre Raone

op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €9,25 per fles €10,25

In het schilderachtige landschap van de 
Abruzzen ligt Azienda Agricola Torre 
Raone verscholen. De montepulciano-
druiven worden laat geoogst en vergist-
ten en rijpten op inox om het frisse en 
fruitige karakter te behouden. Heerlijk 
bessig fruit, rijpe zwarte kers, kruid-
nagel en laurier. Volle smaak, verleidelijk 
en harmonieus. Heerlijk bij een pure 
Italiaanse pasta met tomatensaus of 
stevige gerechten met rood vlees. 

2018 Zoé rouge bio – Côtes du 
Roussillon Villages, Parcé Frères

op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €8,95 per fles €9,95

De familie Parcé gebruikt voor deze wijn 
aangekochte druiven van wijnboeren 
die op dezelfde ambitieuze wijze werken
als zijzelf. Met groot respect voor de 
natuurlijke omgeving en met een hand-
matige oogst en selectie. De druiven van 
oude stokken geven de wijn een bijzon-
dere gelaagdheid en veel elegantie. Zoé 
rouge bestaat uit grenache noir, carignan 
en syrah, is zuiver, sappig, goed gestruc-
tureerd en perfect in balans. 

2018 Orot – Toro
Bodegas Toresanas

op dronk: tussen nu en 2021
Bij doos van 12: €6,25 per fles €6,90

De wijngaarden van Bodegas Toresanas 
zijn hooggelegen en hebben een kalkhou-
dende kleigrond. Ideaal voor het verbou-
wen van tempranillo. Met een knipoog 
naar het herkomstgebied kreeg deze 
inmiddels bij velen geliefde wijn de naam 
Orot, spiegelbeeld van Toro. Aroma’s 
van rood fruit en kruiden. De smaak 
is sappig met verleidelijke aroma’s van 
levendig bosfruit en iets bloemigs. De 
afdronk is zacht en uiterst elegant.

2018 Tempranillo – Ribera del 
Guadiana, Palacio Quemado
op dronk: tussen nu en 2022

Bij doos van 6: €7,50 per fles €8,25

De tempranillodruiven worden ’s nachts 
geplukt en na vinificatie volgt een 
malolactische gisting op eikenhouten 
vaten voor een subtiele houttoon. Intense 
aroma’s van zwarte kersen, rijpe bramen 
en bessen, specerijen, rode bloemen en 
iets van vanille van het hout. In de 
smaak donker fruit, fijne kruiden en een 
elegante, fruitige afdronk. Lekker om 
bij geroosterde groente, vlees en gerijpte 
harde kazen te drinken. 

2018 Nero d’Avola – Sicilia
Molino a Vento

op dronk: tussen nu en 2021
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,20

De nero d’avola – vernoemd zijn 
‘geboorteplaats’ Avola – is de meest 
aangeplante druif van Sicilië. De familie 
Di Maria geeft hem een korte opvoe-
ding op eiken, hierdoor komt het ‘warme’ 
karakter van de druif naar voren. 
Tonen van rijp rood fruit als kersen en 
aardbeien, verse kruiden en bloemen. 
Geconcentreerd en onweerstaanbaar
sappig. Heerlijk bij een klassieke pasta 
met tomatensaus. 

Bent u op zoek naar onderscheidend lekkere 
wijnen in een betaalbaar prijssegment? Zoek dan 
niet verder. De hele topselectie tot €10,- vindt u 
op okhuysen.nl/huiswijnen

Onze 
Topselectie
Rood 
tot 10 euro

HUISWIJNEN

sappig en 
fruitig

sappig en 
fruitig

soepel en 
rond

sappig en 
fruitig

zwoel en 
kruidig

zwoel en 
kruidig

zwoel en 
kruidig



Twee
winnaars 
op een
voetstuk
In deze vinée vineuse vragen we extra 
aandacht voor twee kampioenen. Wijnen 
die hun podiumplek meer dan verdienen 
en zich met regelmaat de beste rode wijn 
van Nederland mogen noemen.

et gevecht van de eeuw gaat wat ons 
betreft niet tussen een Badr Hari en 
Rico Verhoeven; het zijn de Guilhem 
rouge en Vaucluse Pesquier die ieder 

Proefschrift Wijnconcours strijden om een num-
mer-één-positie en de felbegeerde titel ‘Wijn van 
het Jaar’. deze wijnen bezitten een sterke eigen 
identiteit en hoge kwaliteit. des te meer omdat de 
wijnen tegelijkertijd zeer toegankelijk en ook nog 
eens ongelooflijk betaalbaar zijn. een krachtige 
combinatie.
Het Proefschrift Wijnconcours wordt jaarlijks 
georganiseerd door The Wine & Food association. 
Terwijl veel andere internationale concoursen 
contractueel verplicht zijn om een groot deel van 
de ingezonden wijnen te bekronen met brons, 
zilver of goud, kiest het Proefschrift Wijnconcours 
al vanaf het begin een eerlijker en objectiever pad 
van ‘blind proeven’. een ‘Wijn van het Jaar’ is in 
zijn prijscategorie zonder twijfel de beste die door 
Nederlandse en Belgische importeurs op de markt 
wordt aangeboden. 

2018 Guilhem Rouge – Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
op dronk: tussen nu en 2021 
Nu bij doos van 6: €6,10 per fles €6,75

De familie Guibert maakt al vele jaren een schitterende 
serie betaalbare Guilhemwijnen. De rode Guilhem 
is al drie keer tijdens het Proefschrift Wijnconcours 
uitgeroepen tot Beste Rode Wijn in de categorie tot 
€7,50, wat natuurlijk een geweldige prestatie is. De 
2018 Guilhem rouge heeft een typisch mediterrane 
assemblage van syrah (40%) en gelijke delen 
carignan en grenache noir. Met zijn neus rijk aan 
donker fruit en specerijen en zijn smaak die doet den-
ken aan kersenjam, frisse bessen en garrigue, biedt de 
Guilhem een en al verleiding. Dit is gevaarlijk lekker!

2018 Vin de Pays de Vaucluse 
Domaine du Pesquier
op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 12: €6,80 per fles €7,60

Nog zo’n icoon. Mon petit Petrus kreeg zijn geuzen-
naam niet voor niets! Als er één wijn is die in deze 
Vinée Vineuse absoluut een hoofdrol verdient, is het 
wel de Vaucluse van Domaine du Pesquier. Alleen al 
in de afgelopen vier jaar is deze wijn maar liefst drie 
keer uitgeroepen tot Wijn van het Jaar (in 2016, 2018 
én 2019). Met recht, want wat heeft deze wijn veel te 
bieden. Het nieuwe oogstjaar 2018 is nog krachtiger, 
fruitiger en voller. De smaak is fruitig, biedt veel sap, 
bezit een aangename kruidigheid, aardse tonen, leven-
dige zuren, een uitstekende concentratie en een intense 
afdronk. Wat een karakter!

3 keer
Wijn van het Jaar

proefschrift
Wijnconcours

3 keer
Wijn van het Jaar

proefschrift
Wijnconcours
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Het grootste 
wijngebied 
ter wereld

Corbières, minervois, terrasses de Larzac, pic-Saint-Loup, 
Saint-Chinian, Faugères, picpoul de pinet; hoe het grootste wijngebied 

ter wereld uitgroeide tot een van de meest boeiende.

tekst: Xavier Kat

r zijn in de wereld maar weinig wijn-
regio’s waar de variatie zo groot is als 
in de Languedoc. de verscheiden-
heid aan bodemsoorten, klimaten en 

druivenrassen is enorm in deze streek, waar 
net zo goed eenvoudige cépagewijnen (wijnen 
gemaakt van een enkele druivensoort) vandaan 
komen als hoogwaardige assemblagewijnen die 
zich kunnen meten met de top van de wereld. 
de streek is eigenlijk al een hele tijd volop in 
ontwikkeling, maar de laatste jaren lijkt dit in 
een stroomversnelling te zijn geraakt. Nieuwe 
herkomstgebieden ontpoppen zich razendsnel. 
daarnaast hebben een paar appellations een 
ware cultstatus verworven en daarmee de rest 
van de regio naar boven getrokken. de meest 
treffende voorbeelden hiervan zijn Pic-saint-
Loup en Terrasses de Larzac: wijnen uit deze 
gebieden zijn tegenwoordig zeker geen koopjes 
meer. 

Toch blijft de Languedoc over het algemeen 
een snoepwinkel voor veel sommeliers en 
wijnliefhebbers. Want er valt hier nog altijd van 
alles te ontdekken; wijnen van hoge tot zeer 
hoge kwaliteit voor fantastische prijzen. Het 
enige wat ze tegen hebben, is hun herkomst – 
of vooral: de reputatie daarvan. Nog altijd staat 
de Languedoc in de ogen van veel consument-
en gelijk aan goedkope bulkwijn. Ooit was het 
gebied de wijnschuur van Frankrijk, waar voor 
Franse soldaten goedkope pinard werd gepro-
duceerd. Niet per se lekker, wel zeer goedkoop. 
een deel van de wijngaarden in de Languedoc 

dient nog altijd het doel van het maken van 
goedkope volumewijnen. Maar steeds meer 
producenten proberen de ideale omstandig-
heden ten volste te benutten. Zij kiezen voor 
druiven die het best aangepast zijn aan de 
heersende omstandigheden, die goed bestand 
zijn tegen de warmte en zon. Voor rood zijn dit 
vaak syrah, grenache, mourvèdre en steeds va-
ker ook carignan. Voor wit roussanne, mar

De streek is eigenlijk 
al een hele tijd volop in 
ontwikkeling, maar de 

laatste jaren lijkt dit in een 
stroomversnelling 

te zijn geraakt 

LANGUEDoC

e

De wijngaarden van Saint-Chinian omringd 
door de kenmerkende ‘garrigue’.



sanne, grenache blanc, clairette, vermentino, 
en bourboulenc. 

de goedkope bulkwijnen komen van de wijn-
gaarden in de vlaktes, die gemakkelijk (machi-
naal) te bewerken zijn en waar irrigatie vaak 
noodzakelijk is. de betere wijngaarden, waar 
de serieuzere wijnen vandaan komen, liggen op 
de hellingen, de coteaux. deze zijn moeilij-
ker te bewerken en daardoor ook kostbaarder. 
Lange tijd waren veel van deze wijngaarden 
maar moeilijk economisch rendabel te krijgen 
en nog altijd is dat voor veel boeren een pro-
bleem. Zeker wanneer zij ook duurzaam of 
biologisch willen werken, waarmee de rende-
menten kleiner worden en de kosten per 
fles verder stijgen. Maar met een groeiende 

reputatie van (een deel) van het gebied wordt 
het langzaam maar zeker mogelijk om een 
enigszins rendabel wijnbedrijf te hebben voor 
kleinere boeren met een focus op kwaliteit. 

Met bijna 225.000 hectare wijngaard is de 
Languedoc een van de grootste wijngebieden 
ter wereld. Niet zo raar natuurlijk dat er dan 
ook een grote variatie is in kwaliteit. Ongeveer 
een derde van het oppervlak is gecontroleerd 
herkomstgebied. Met relatief makkelijke 
groeiomstandigheden en weinig ziektes in de 
wijngaarden, is het vanzelfsprekend dat steeds 
meer wijnboeren hier biologisch gaan werk-
en. In sommige herkomstgebieden is dit zelfs 
verworden tot de standaard.

een andere positieve ontwikkeling is dat de 
wijnen in de Languedoc de laatste jaren aan 
verfijning winnen. Tien jaar geleden dachten 

veel producenten nog dat kwaliteit samenging 
met overrijpheid, extractie en eikenhout. In-
middels probeert men zich te onderscheiden
op basis van het specifieke karakter van de 
terroir en zijn zuiverheid en balans de sleutel-
woorden voor kwaliteit geworden. een teken 
dat deze prachtige streek in het zuiden van 
Frankrijk aan zelfvertrouwen heeft gewonnen 
en uit de schaduw kruipt van de andere Franse 
wijngebieden.

Cabardès
In het uiterste noordwesten van de Languedoc 
ligt het herkomstgebied cabardès. Het is zeker 
een van de minder bekende appellations uit 
de Languedoc en de wijnen die hier vandaan 
komen zijn ook enigszins afwijkend. cabardès 
ligt op een steenworp afstand van de citadel 
van carcassonne, de bekende vestingstad en 
toeristische trekpleister van de regio.  

de wijngaarden hebben hier te maken met 
diverse invloeden. Ze zijn gelegen aan de voet 
van de Montagne Noire, in het zuiden liggen 
de Pyreneeën en in het noorden het Massif 
central. Winden waaien hier vanuit het oosten 
en het westen, met zowel mediterrane als 
atlantische invloeden. Hierdoor vind je hier 
zowel druiven uit het zuidwesten van Frankrijk 
zoals cabernet, merlot en malbec, als de me-
diterrane druiven syrah en grenache. Hetzelf-

de geldt voor de witte druiven, waarbij ook 
chardonnay een belangrijke rol speelt. Maar 
alhoewel naast rode ook uitstekende witte wij-
nen worden gemaakt, bestaat het beschermde 
herkomstgebied (aOP) alleen voor rode wijn 
(en rosé). de witte wijnen vallen hier onder de 
IGP Pays d’Oc.

Château de Pennautier 
de familie de Lorgeril bezit hier al vierhon-
derd jaar het prachtige in 1620 gebouwde 
château de Pennautier, waar ook al in een 
vroeg stadium wijn werd geproduceerd. Ze 
zijn daardoor een van de oudste nog bestaande 
wijnproducenten van Frankrijk. Historisch 
was er een band met het Franse koningshuis: 
de wijnen van Pennautier werden dan ook aan 
het hof in Versailles geschonken. Pennautier 
is vandaag de dag verreweg de belangrijkste 

producent en trekker van de regio. al vele 
jaren geleden begonnen zij zich sterk te maken 
voor de productie van kwaliteit. Zo beplant-
ten zij opnieuw de verlaten wijngaarden op de 
zonrijke hellingen van de Montagnes Noires 
op een hoogte tussen de 240 en 360 meter. de 
ligging en de kalkrijke kleigrond zijn hier zeer 
interessant. 

Saint-Chinian 
Het gebied van saint-chinian is gelegen op de 
zuidelijke uitlopers van de cévennen en omvat 
maar liefst twintig dorpen die één van de grote 
cru’s van de Languedoc produceren. de aOP 
bestaat voor zowel rood, wit als rosé, waarin 
zeer nauwkeurig het gebruik van het soort 
druiven en de verhoudingen staat vastgelegd.
Voor rode wijn en rosé zijn de toegestane 
druiven carignan, cinsault, grenache, lledoner 

2016 Marquis de Pennautier Chardonnay
op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €10,50 €11,20
Bij doos van 6: €9,95 per fles

De chardonnay is aangeplant op koelere 
percelen zonder middagzon. De druiven worden 
’s nachts geoogst, en het sap vergist op lage tem-
peratuur op eikenhouten barriques. Hierna rijpt 
de wijn meerdere maanden op de fijne gistsporen 
verder. Een prachtige, zeer complete wijn, met 
zowel rijkdom als spanning, met tonen van 
zuidvruchten, tropische vruchten en iets van 
vanille. De wijn is mooi geconcentreerd en bezit 
elegante zuren in de afdronk.

2015 Terroirs d’Altitude rouge – Cabardès
op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,60 €12,50
Bij doos van 6: €11,20 per fles

Een assemblage van merlot, syrah, cabernet-sau-
vignon en grenache van de hoger gelegen wijn-
gaarden, met grotere verschillen tussen dag- en 
nachttemperatuur. De druiven kunnen hierdoor 
langzaam en perfect rijpen. Een deel van de wijn 
rijpt op eikenhouten vaten, een ander deel op 
inoxtanks. Het resultaat is een wijn die gekarak-
teriseerd wordt door donker fruit, verse kruiden, 
iets van peper, mint en cacao. Prachtig in balans 
en een uitstekende concentratie. 

Château de Pennautier

2018 Initiale rouge – Saint-Chinian
op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles €9,95 €10,70
Bij doos van 6: €9,60 per fles

Een verrukkelijke assemblage van syrah, 
grenache, carignan en mourvèdre, die apart 
worden geoogst en gevinifieerd en later geassem-
bleerd. De wijnstokken zijn oud en produceren 
maar weinig druiven, die daardoor prachtig ge-
concentreerd zijn. De wijn geurt naar bramen en 
zwarte kersen, peper en iets van getoast brood. 
De smaak is gul en vriendelijk, met een mooie 
vulling en frisse tanninen.

2016 Languedoc – rouge
op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €9,10 €9,75   
Bij doos van 6: €8,75 per fles

Na de handmatige oogst worden de druiven, 
syrah en grenache noir, apart gevinifieerd en 
daarna geassembleerd. Jean-Claude Zabalia 
kiest bewust niet voor een opvoeding op hout 
om zo frisheid in de wijn te behouden. Een wijn 
vol elegantie, souplesse en spanning, met veel 
sappig rood fruit, verleidelijke ‘garrigue-kru-
iden’ en een aangename frisheid. De afdronk 
houdt lang aan, en bezit een klein pepertje.

Domaine des Jougla L’Esprit de la Fontaine

De wijnen zijn vaak een 
lichtere versie van de 

zuidelijke Rhône, met de 
frisheid van de noordelijke

LANGUEDoC: HEt GRootStE WIJNGEBIED tER WERELD

Château de 
pennautier is 

al vierhonderd 
jaar in het bezit 
van de familie 
De Lorgeril en is 
daarmee een 
van de oudste 
nog bestaande 
wijnproducenten 

van Frankrijk.

Alain Jougla zette 
Domaine des 

Jougla in de jaren 
tachtig op de 

kaart, maar inmid-
dels heeft dochter 

Laurence het 
stokje van hem 
overgenomen.
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pelut, mourvèdre en syrah. Voor wit grenache 
blanc, marsanne, roussanne, vermentino, bour-
boulenc, carignan blanc, clairette en macabeu. 
er heerst hier een typisch Languedoc-klimaat, 
waar zon en wind het beeld bepalen. de zo-
mers zijn warm en droog, terwijl de (beperkte) 
neerslag hoofdzakelijk valt in de herfst en 
de lente. Het landschap is heuvelachtig met 
afwisselend garrigues, bossen en wijngaarden. 
de streek wordt in tweeën gesplitst door de 
rivieren Orb en Vernazobre. In het noorden 
bestaat de bodem vooral uit verweerd leisteen 

en zandsteen. deze lichtere, waterdoorlatende 
bodem brengt elegante, frisse wijnen voort die 
jong al goed gedronken kunnen worden. In het 
zuidelijke deel bestaat de bodem uit kalkrijke 
klei, waar de wijnen wat krachtiger zijn en 
gebaat bij wat flesrijping.

Domaine des Jougla 
een van de beste producenten en al vele decen-
nia een van de vaste waarden in saint-chinian 
is het domaine des Jougla. al in 1982 neusden 
wij rond in saint-chinian en ontdekten in het 
stadje Prades sur Vernazobre het familiedomein 
des Jougla. Het ligt in het hart van de regio 
saint-chinian. de wijngaarden van de familie 
Jougla hebben een gevarieerde bodem, wat 
bijdraagt aan de complexiteit van de wijnen. 
Het was alain die het bedrijf in de jaren tachtig 
op de kaart zette, maar inmiddels heeft dochter 
Laurence het stokje van hem overgenomen.

Pézenas
Pézenas is een prachtig oud stadje gelegen 

tussen de steden Béziers en Montpellier. Iets 
ten noorden van het plaatsje liggen hier de 
wijngaarden van esprit de la Fontaine van de 
zeer kundige wijnmaker Jean-claude Zabalia. 
uniek aan de plek is de diepe schistbodem 
die elders in de Languedoc niet voorkomt, 
maar die gelijkenis vertoont met de befaamde 
llicorellagrond in Priorato in spanje. Jean-
claude zat al ruim dertig jaar in het vak toen 
hij, altijd op zoek naar bijzondere terroirs in de 
Languedoc, in 2011 op de hooggelegen akkers 
dicht bij het lieflijke dorpje cabrières stuitte. 
Gelegen tegenover de vulkaan Pic de Vissou 
bevinden de wijngaarden zich op maar liefst 
driehonderd tot vierhonderd meter hoogte. en 
dat is bijzonder in deze regio. Omringd door 
eiken- en kastanjebomen profiteren de bio-
logisch bewerkte wijnstokken volop van de 
verkoelende wind en koesteren zij de zon, die 
zo’n 220 dagen per jaar aanwezig is. 

Gecontroleerde herkomst
een van de recente veranderingen in de 
Languedoc is de sterke opkomst van kwali-
teitsregio’s die voorheen onder coteaux du 
Languedoc vielen en nu hun eigen her-

komstbenaming kregen. dus moest er wat orde 
op zaken worden gesteld. Zo werd de aOc 
coteaux du Languedoc afgeschaft, werd de 
algemene appellation Languedoc ingevoerd en 
ontstond er een aantal nieuwe appellations met 
aan Languedoc de toevoeging van hun geo-
grafische benaming. Zoals Languedoc-Pézenas 
en Languedoc-Montpeyroux. een streek als 
saint-chinian werd richting het oosten uitge-
breid, tot aan Faugères. Terre des dames van 
Lidewij van Wilgen valt precies in dit gebied. 
Lidewij zelf twijfelt erg of ze saint-chinian op 
haar etiketten wil hebben, ondanks de hogere 
rangorde, omdat Languedoc bij de consument 
meer bekendheid geniet.

Terre des Dames
een aantal jaar geleden moest Lidewij van 
Wilgen noodgedwongen de naam van haar 
domein Mas des dames wijzigen omdat ze 
werd aangeklaagd door een domein met de 
naam Mas de la dame. Haar dochters kwamen 
met een nieuwe naam: Terre des dames. Want, 
zo vonden de drie dames, het land – terre – 
waarmee ze vergroeid zijn, is eigenlijk nog 
belangrijker dan het huis – mas. Het succes 
van Lidewij en haar wijnen leed gelukkig niet 
onder de naamswijziging.

de achttiende-eeuwse wijnboerderij is om-
ringd door veertien hectare wijngaard in de

heuvels. de wijngaarden bestaan uit kleine per-
celen, omringd door een natuurlijke begroeiing 
van eiken, pijnbomen en geurige kruiden. deze 
begroeiing zorgt voor een natuurlijk evenwicht 
en beschermt de stokken tegen ziekten. Lide-
wijs filosofie is dan ook om met biologische 
wijnbouw en het zo min mogelijk ingrijpen 
in de natuur, evenwichtige, elegante en pure 
wijnen te maken.

Corbières
de grootste appellation in de Languedoc is de 
corbières. Het gebied loopt van de poorten 
van carcassonne tot de stranden van Leucate, 
tussen de uitlopers van de Pyreneeën, de voet 
van de Montagne Noire en de Middellandse 
Zee. Het gebied is zeer heuvelachtig en be-
hoorlijk onherbergzaam. de bodem kent veel 
variatie en levert elf verschillende terroirs op: 
Lézignan, Montagne d’alaric, serviès, Boute-
nac, sigean, Quèribus, Termenès, saint-Victor, 
durban, Fontfroide en Lagrasse. er zijn flinke 
klimatologische verschillen tussen deze elf sub-
gebiedjes en ook de hoogte van de wijngaarden 
speelt een rol in alle verschillende stijlen van 
wijnen die hier vandaan komen. corbières is 
daarmee een moeilijk te vatten gebied waar 
zowel matige volumewijnen als topwijnen 
worden geproduceerd. Tot die laatste categorie 
behoort château Beauregard Mirouze.

2017 La Dame rouge – Coteaux du 
Languedoc
op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,15 €11,95
Bij doos van 6: €10,75 per fles

Een assemblage van carignan, grenache en syr-
ah. Lidewij heeft een zwak voor de zeventig jaar 
oude carignan-stokken die zich onderscheiden 
in kwaliteit. Alle druiven worden met de hand 
geoogst en geselecteerd. Een parfum van verse 
kruiden zoals tijm en rozemarijn, kreupelhout en 
rijp zwart fruit van bessen en kersen. De smaak 
is puur en intens, vol sappig fruit en eindigt in 
een opmerkelijk frisse, elegante afdronk.

2016 La Diva rouge – Pays d’Oc  
op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €15,35 €16,50
Bij doos van 6: €14,75 per fles

Druiven afkomstig van de beste percelen van 
het domein: syrah (50%), grenache (30%) en 
honderd jaar ouder alicante (20%). Lidewij 
voedt de wijn twaalf maanden op eikenhouten 
barriques op. De geuren van rijpe bramen en 
kersen, garrigue, verse kruiden en rode veld-
bloemen doen je je in Zuid-Frankrijk wanen. 
De smaak is complex en geconcentreerd, met 
een uitstekende balans, zijdezachte tanninen en 
eindigend met een lange afdronk.

Terre des Dames

9- 
Onno Kleyn 
Volkskrant

2017 Lauzina blanc – Corbières
op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €13,90 €14,90
Bij doos van 6: €13,35 per fles

De Lauzina is gemaakt van de druiven mar-
sanne, roussanne en een klein deel vermentino. 
Prachtig goudgeel van kleur. Een deel rijpt zes 
maanden op grote eiken vaten. Het parfum is 
rijk aan wit fruit, witte bloemen en iets van 
honing. De smaak is breed en complex, met tonen 
van zuidvruchten, een lichte toast en een lang 
aanhoudende, kruidige finale.

2018 Campana rouge – Corbières
op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €9,30 €9,95
Bij doos van 6: €8,95 per fles

Kleine percelen met oude stokken syrah en gre-
nache, omringd door bos en garrigues, staan aan 
de basis van deze pure Corbières. De wijn wordt 
op cementen cuves opgevoed. Een heerlijk parfum 
met tonen van Provençaalse kruiden en donker 
en rood fruit. De smaak is prachtig in balans, 
met een zacht kruidig fruit, fluwelige tanninen 
en fijne zuren in de afdronk.

Château Beauregard Mirouze

Een van de beste 
producenten in 
Saint-Chinian is 

Domaine des Jougla

Lidewij kiest be-
wust, vanwege de 

naamsbekendheid, 
als herkomstbe-

naming Languedoc 
op haar etiketten, in 

plaats van het 
in hogere rang-
orde geplaatste 
Saint-Chinian.

1
tien jaar 

geleden proefde 
ik voor het eerst 

Beauregard 
mirouze van vat; 

wat een prachtige 
stijl wijn wordt hier 

gemaakt. 

2
Alles komt samen 

bij Beauregard 
mirouze; het 

landschap, de 
wijngaarden en 
de waanzinnige 
wijnen van de 

familie.
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Château Beauregard Mirouze
als wijninkoper kom je soms op plekken waar 
je je direct thuis voelt. een adembenemend 
landschap, een indrukwekkend op de heuvel 
gelegen kasteel, een familiale boerderij, kleine, 
verstopte wijngaarden omringd door stukken 
bos en garrigues, een warm welkom van be-
vlogen en kundige wijnmakers en bovenal een 
serie waanzinnige wijnen. château Beauregard 
Mirouze heeft het allemaal. Karine en Nicolas 
Mirouze, beiden met een ingenieursachter-
grond, belanden na hun studie in Parijs. Na 
enige jaren besluiten ze terug te keren naar 
het eeuwenoude familiedomein van Nicolas in 
Zuid-Frankrijk om hun droom waar te maken. 
Beauregard Mirouze ligt op een unieke plek in 
de corbières, in het ruige Fontfroidemassief, 
een verwijzing naar de aanwezige bronnen met 
koud water die het koelere microklimaat bep-
alen. de natuur staat hier al zeven generaties 
centraal, de wijnen zijn sinds 2010 officieel 
biologisch gecertificeerd. de prijs-kwaliteitver-
houding van hun wijnen is ongeëvenaard!

Le Vin de Pays le plus cher du monde
Was aimé Guibert een visionair of werd hij 
per toeval de man die de Languedoc opschud-
de uit een lange winterslaap? Guibert had in 
ieder geval de tijd mee. Met zijn doortastende 
persoonlijkheid, en het feit dat hij niet werd ge-
remd door enige achtergrond in de wijnbouw, 
werd de Languedoc met haar slechte imago de 
springplank naar zijn succes. Geholpen door 
twee grootheden uit Bordeaux plantte hij in 
het begin van de jaren zeventig een wijngaard 
met cabernet-sauvignon aan op een bijzon-
dere plek in het achterland van Montpellier. 
Met veel gevoel voor commercie positioneerde 
hij zijn hooggewaardeerde wijn al snel als 
de duurste landwijn ter wereld. Toen andere 
ambitieuze wijnmakers, aangetrokken door zijn 
succes, ook zeer hoogwaardige wijnen begon-
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2019 Faune, chardonnay-viognier – Pays 
de l’Hérault  
op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €8,90 €9,50   
Bij doos van 6: €8,50 per fles

Oude stokken chardonnay en viognier, aange-
plant op een stenige en kalkrijke kleigrond. Na 
een koele inweking worden de druiven geperst, 
het sap vergist en volgt een opvoeding van vijf 
maanden op de fijne gistsporen. Guiberts Faune 
biedt uitgesproken aroma’s van abrikoos, peer en 
witte bloemen. De smaak is harmonieus, mooi in 
balans en sappig. Floraal, met een volle struc-
tuur en eindigt in een heerlijk exotische afdronk.

2018 Elise, syrah-merlot – Pays de l’Hérault
op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €8,90 €9,50   
Bij doos van 6: €8,50 per fles

Gemaakt van druiven afkomstig van streng 
geselecteerde wijngaarden met enkel oude stokken 
en een bodem van kalksteen. De assemblage 
bestaat voor 60% uit heerlijk peperige syrah en 
40% zwoele en sappige merlot. De wijn wordt 
ongeveer negen maanden opgevoed op eiken-
houten vaten. Heerlijk donker fruit op de neus, 
met ook iets van bloemen en specerijen. In de 
mond mooie fruittonen, iets aards, en een ener-
gieke, kruidige afdronk.

Moulin de Gassac

Na het overlijden 
van Aimé 

(midden) zetten 
zijn vier zoons het 
werk op mas de 
Daumas Gassac 

onverminderd 
succesvol voort. 

op de foto
Samuel en Gael.

nen te maken in dit bijzondere stukje van de 
Languedoc, werd er al snel gesproken over de 
komst van een nieuwe aOc. Guibert was hier 
natuurlijk een fel tegenstander van. 

Moulin de Gassac
Naast de rode en witte topwijn van Mas de 
daumas Gassac startte aimé Guibert een 
ander project om mooie, oude wijngaarden 
in de streek te behouden. Veel landeigenaren 
verkochten hun druiven voor weinig geld aan 
de coöperatie en wilden met jonge aanplant ho-
gere rendementen genereren om meer te kun-
nen verdienen. aimé betaalde ze de juiste prijs, 

maar was alleen geïnteresseerd in druiven van 
oude stokken en op de juiste, duurzame wijze 
bewerkt. de wijnen die hij maakte werden ver-
kocht onder de naam Moulin de Gassac.
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n het programma “No Reservations” 
reisde anthony Bourdain verschillende 
steden rond de wereld af om zich onder 
te dompelen in de lokale drank- en 

eetcultuur.  Zoals de titel verraadt, stond het 
ontdekken zonder plannen en reserveringen 
voorop. 

daar kunnen wij ons in amsterdam tegen-
woordig weinig bij voorstellen. In onze Rand-
stad draait alles om planning. Restaurants zijn 
vaak ver van tevoren volgeboekt en mensen 
brengen liever tijd door aan tafel dan dat ze 
een avond aan de bar hangen.

Voor de meeste Nederlanders is uit eten gaan 
nog steeds iets bijzonders, iets wat je doet bij 
speciale gelegenheden. In een land waar ‘doe 
maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ een 
favoriet gezegde is, boeken de meeste mensen 
nog altijd graag een tafel in het weekend, zo 
rond een uur of zeven. de borrel slaan ze – in 

het restaurant althans – over: het diner is het 
belangrijkst. Maar dat geldt niet overal. In het 
zuiden van ons land speelt de borrelcultuur 
een veel grotere rol. Mijn favoriete voorbeeld 
hiervan is café sjiek in Maastricht. daar 
werken ze zonder reserveringen en zit het elke 
avond bomvol met gasten die allemaal met 
veel plezier wachten rond de stenen bar totdat 
er een tafel vrijkomt. dit is een plek waar het 
wachten net zo leuk is als – zo niet leuker dan – 
de tijd aan tafel. 

Ik denk dat amsterdam hierin op een keer-
punt staat. de amsterdammer is toe aan deze 
ongedwongen gezelligheid; die bestaat ook 
zeker al in bepaalde zaken. Je ziet het in de 
‘vin-nature scene’. Zaken zoals Glou-Glou, 
Bar centraal en café Binnenvisser zitten vol 

met mensen die allemaal vooral voor de wijnen 
komen  en het heel gezellig hebben. Mijn grote 
droom was altijd deze gezelligheid te creëren 
in een zaak met niet alleen moderne, maar ook 
klassieke wijnen. en die droom is nu uitge-
komen!

Op 2 januari vonden mijn compagnons Mar-
jolein Peltzer en Maarten Pinxteren en ik na 
twee jaar zoeken onze ideale plek. Terug naar 
wat voor ons als thuis voelt, midden in de 
Jordaan, op de Westerstraat 182. een plek waar 
gezelligheid en ongedwongenheid het aller-
belangrijkste zijn. Waar je altijd binnen mag 
komen lopen; want in een café is altijd plek. 

Wijn staat bij ons centraal, met een ruime se-
lectie onder de €55, die we ook per glas schen-
ken! Zo hebben we bijvoorbeeld de witte wijn 
van domaine de La Rectorie: La Bergerie des 
abeilles 2018. een blend van grenache blanc 
en grenache gris uit collioure. 
Toegankelijke rijpe stijl met energieke ziltigheid 
in de afdronk. Fris maar niet strak. Heel erg 
lekker als aperitief of in combinatie met Zuid-
Franse gerechten zoals gegratineerde brandade 
met toast. 

Ik heb een grote liefde 
voor de ontspannen 

filosofie betreffende wijn 
van onze vlaamse, Franse, 

en Italiaanse gasten

mARGot LoS 
was sommelier 

bij onder andere 
Café de Klepel, 

restaurant 
toscanini en Rijsel 
in Amsterdam, en 
heeft inmiddels 

samen met twee 
compagnons 

een eigen plek 
gevonden in 

hartje Jordaan. 
Café parlotte, 

Westerstraat 182

2018 La Bergerie des Abeilles 
– Collioure blanc
Domaine de La Rectorie
op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: €12,25 €13,25
Bij doos van 6: €11,90 per fles

Een vast recept is er in de kelder 
van de familie Parcé niet, enkel 
het gevoel van urgentie om van 
ieder oogstjaar iets bijzonders te 
maken. Deze witte Collioure is 
daar een treffend voorbeeld van, 
gemaakt van grenache blanc en 
grenache gris, op inoxtank enkele 
maanden opgevoed. De rijke 
grenache krijgt zo een elegant 
karakter, met impressies van 
honing, bloesem, meloen en witte 
perzik.

Binnen 
zonder 

kloppen

I

Witte wijn
van het jaar

Wine Professional 
Wine Challenge 

2020

Aimé Guibert zette met 
zijn mas de Daumas 

Gassac alle conventies 
op de kop
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e bakermat van merlot is Bordeaux. 
In deze grote streek is het zelfs de 
dominante druif. Merlot speelt de 
hoofdrol in de assemblages samen 

met zijn tegenhanger cabernet-sauvignon. er 
zijn een aantal belangrijke familiale parallellen 
en verschillen met deze cabernet-sauvignon, 
die ervoor zorgen dat ze elkaar zo perfect 
aanvullen. Merlot is wat eerder rijp dan caber-
net-sauvignon. dit maakt het voor veel wijn-
producenten wat gemakkelijker te verbouwen. 
de bes van merlot is wat groter met een iets 
dunnere schil. de wijnen van merlot hebben 
daardoor veelal wat minder stevige tanninen
dan cabernet-sauvignon. Ook kan hij wat 
gemakkelijker op verschillende bodems en in 
verschillende klimaten worden aangeplant.

In de beroemde kleine appellation Pomerol 
stijgt merlot tot ongekende hoogte, zowel in de 
kwaliteit als in de prijs met beroemde wijnen 
als Petrus, château Trotanoy en château La 
Fleur-Petrus! Het is niet voor niets de meest 
aangeplante druif van Frankrijk en de op een 
na meest aangeplante druif ter wereld. In heel 

om de Bordelaise druif merlot kunnen we moeilijk heen. Hoewel deze soort niet 
altijd expliciet op het etiket vermeld wordt, staat hij aan de basis van de meest 
beroemde wijnen ter wereld.

De verborgen verleider
DRUIvENSooRt: mERLot

europa en ook in de ‘nieuwe wereld’ heeft 
merlot zijn plekje veroverd en speelt hij een 
belangrijke rol in assemblages als ‘cépagewij-
nen’ en van wijnen voor alledag tot kostbare 
cultwijnen.          

Merlot weet mensen te verleiden en tegelijk 
te intrigeren. de amerikaanse cultfilm side-
ways uit 2004 deed het imago van merlot even 

wankelen. Toch is deze druif onverminderd 
populair en kent het een grote schare fans 
en liefhebbers! Merlot geeft wijnen met een 
zacht en toegankelijk karakter boordevol zwoel 
fruit met daarnaast structuur en klasse. Zowel 
beginnende als doorgewinterde proevers en 
liefhebbers kunnen hun hart ophalen met deze 
verleidelijke charmeur. 

d
De geur van 

merlot varieert van 
rood en zwart fruit 

tot bloemen, 
kruiden en 
specerijen

merlot is de meest 
aangeplante druif van 

Frankrijk en nummer 
twee wereldwijd
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2016 Bordeaux rouge
Château de Fontenille
op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €9,50 €10,25
Bij doos van 6: €9,20 per fles 

80% merlot met 20% cabernet-sau-
vignon. Deze wijn heeft zowel structuur 
en rondeur als fruitexpressie. 50% van 
de wijn wordt opgevoed op eikenhouten 
vaten. 2016 was een schitterend oogst-
jaar. De wijn geurt naar zwarte bessen, 
met ook iets van laurier, rode bloemen 
en zwarte peper. De smaak-
aanzet is zuiver en elegant, maar biedt 
ook concentratie, fluwelige tanninen en 
een uitbundig, rijp fruit. 

2018 Merlot – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: €6,40 €6,80
Bij doos van 6: €6,20 per fles

Dit is nu een excellent voorbeeld van 
merlot met wat men noemt ‘op fruit 
gemaakt’. De wijn is vergist en opgevoed 
op inox en daardoor blijft het puurste 
fruit behouden. Schitterende paarse 
kleur en verleidelijke aroma’s van verse 
bramen, aardbeien en kersen. In de 
mond krachtig en tegelijkertijd subtiel, 
met zwoele tanninen en zeer elegante 
zuren. Merlot ten voeten uit!

2016 Merlot – Sonoma County
Cannonball 
op dronk: tussen nu en 2023 
Nu per fles: €16,25 €17,50
Bij doos van €15,50 per fles 

De filosofie van de eigenaren Dennis 
Hill en Yoav Gilat sluit volledig aan bij 
de naam van hun bedrijf en de afbeeld-
ing op het etiket. Dat refereert aan het 
innerlijke kind in ons allemaal. Soms 
moet je een grote aanloop nemen en met 
een grote plons in het water komen: een 
bommetje, oftewel cannonball! Is er een 
mooier voorbeeld van wat men mag 
verwachten van merlot? Een neus vol 
kersenfruit, pruimen, vanille en mokka. 
De smaak is heerlijk rond en sappig, 
met specerijen, herfstblad, zoetige tanni-
nen, mooi geconcentreerd en eindigt in 
een lange, levendige afdronk.

2016 Haut-Médoc – Cru Bourgeois
Clos de May
op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €14,90 €15,95
Bij doos van 6: €14,25 per fles 

Château Maucamps ligt tegen de grens 
van Margaux en heeft een bodem die 
rijk is aan klei. Clos de May is een 
aparte ‘clos’ (ommuurde wijngaard), 
aangeplant met alleen merlot. Hier 
speelt de merlot een indrukwekkende rol 
als cépage. In 2016 valt de wijn op door 
zijn elegantie en bloemige karakter, rijpe 
tanninen alsmede door een pittige krui-
digheid en frisse zuren. Zeer gebalan-
ceerd en compleet! 

2018 Dainero – Toscana
Castiglion del Bosco
op dronk: tussen nu en 2023+ 
Nu per fles: €13,50 €14,50
Bij doos van 6: €12,95 per fles 

Dat merlot ook uitstekend tot zijn recht 
komt in Italië bewijst deze Toscaanse 
wijn uit Riparbella. Dit topgebiedje ligt
aan de kust, nabij Bolgheri, op 400 
meter hoogte. Een kleine ‘super-
tuscan’, waarvan de assemblage bestaat 
hoofdzakelijk uit merlot (90%) en is 
aangevuld met sangiovese. De wijn 
verbleef zes maanden op barriques. 
Een prachtige wijn, zwoel, rood fruit en 
kruiden. Heerlijk!

Guilty 
pleasure
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n de dO (denominación de Origen) Ter-
ra alta gebeuren spannende dingen. Waar 
bekende regio’s als Priorat en Penedès in 
de wijnstreek catalonië vooral de aan-

dacht trekken, wekt het achterland van Terra 
alta juist de interesse van een groep nieuwe en 
bevlogen wijnmakers. eén van die wijnmak-
ers is Joan arrufí Peig. Volgens Joan bezit het 
gebied in het zuidwesten van catalonië alle 
ingrediënten om verfijnde wijnen te maken, 
met lengte, complexiteit en een aromatische 
rijkdom. 

Zo zijn de wijngaarden van ‘zijn’ altavins 
hoog gelegen, boven de vierhonderd meter, 
waardoor ze profiteren van de verkoelende 
wind en een groot verschil in temperatuur tus-
sen dag en nacht. de grond is rijk aan krijt en 
kalksteen, waar de oude stokken (tot negentig 
jaar oud) diep in wortelen en precies voldoende 
waterreserves vinden. de combinatie van zon, 
droogte en wind houden de wijngaard gezond.

In Terra alta staat een keur aan druiven 
aangeplant. Toch wordt het gebied geroemd 
om de witte druif garnatxa blanca, ofwel gre-
nache blanc. deze autochtone druif gedijt goed 
in de catalaanse warmte en brengt verrukke-
lijke wijnen voort. Ook druiven als garnatxa 

Zinderend terra Alta. Een eeuwenoude streek met een rijke historie en prachtige 
oude wijngaarden. Dit is een regio die we in de gaten moeten houden.

Catalaanse trots
BIJZoNDER DomEIN: ALtAvINS

negra, carignan en syrah weten ons hier te 
bekoren en staan garant voor fruitig en karak-
tervol rood.
In tegenstelling tot het indrukwekkende 
landschap is de kelder van altavins zeer klein 
en compact. Joan gebruikt elk stukje ruimte 
en stopt het verdiende geld niet in verfraaiing, 

maar in verbetering. Hierdoor kan hij wijnen 
maken die de dO Terra alta weerspiegelen, 
origineel en van buitengewoon hoge kwaliteit. 
Het type wijn waar wij blij van worden. sinds 
najaar 2016 werken wij samen met altavins 
en we zijn zeer gecharmeerd van deze cuvées. 
Met regelmaat krijgen wij een update van Joan 
rondgestuurd. 2019 was volgens Joan ‘the year 
of gold medals’. Zo kreeg de 2018 almodí petit 
red op het internationale concours Grenaches 
du Monde – met meer dan 800 inzendingen 
– één van de 35 gouden medailles. Wat ons 
betreft meer dan terecht!

I
De beste wijngaarden 

liggen hier op 400 meter 
hoogte

1
Joans kelder is 

klein en compact
2

De wijngaarden 
van terra Alta 

liggen op zo’n 400 
meter hoogte

3
De oude stokken 
vinden precies 

voldoende water-
reserves

4
oogsten gebeurt 

voorzichtig en met 
de hand

1 2
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2018 Almodí petit white – Terra Alta
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: €7,70 €8,25
Bij doos van 6: €7,40 per fles

Een even verrassende als aantrekkelijke 
assemblage van garnatxa blanca, char-
donnay en sauvignon blanc, afkomstig 
van de hoogste percelen, waar het net 
iets koeler is en de druiven een perfecte 
balans bezitten. Heerlijke neus met 
tonen van appel, citrusfruit en perzik. 
De smaak is gul, biedt sappig geel fruit 
als abrikozen en perziken, een klein vet-
je en verfrissende zuren in de afdronk. 
Ideaal als aperitief, bij romige kazen of 
bij diverse vissoorten, zoals heilbot.

2018 Ilercavonia white – Terra Alta
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €11,20 €11,95
Bij doos van 6: €10,75 per fles

De naam van deze cuvée is een ver-
wijzing naar de Ilercavones, de Iberiërs, 
die hier van 600 tot 100 voor Christus 
woonden en een rijke cultuur achter-
lieten. De Ilercavonia is een bijzondere 
witte wijn gemaakt van 100% garnatxa 
blanca. Een intense neus met aroma’s 
van mango, ananas, appel en abrikoos. 
De smaak is breed met wederom veel 
sap, iets bloemigs, een filmende structuur, 
milde kruiden en eindigt in een lang 
aanhoudende finale.

2018 Almodí petit red – Terra Alta
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €7,70 €8,25
Bij doos van 6: €7,40 per fles

Gemaakt van zowel autochtone als 
internationale druivenrassen. De assem-
blage bestaat voor 50% uit garnatxa 
negra aangevuld met syrah, merlot en 
carignan en is puur op het fruit ge-
vinifieerd. Een heerlijk sappige, ronde 
wijn met veel elegantie. Het parfum 
geurt naar specerijen en rood fruit, als 
zwarte kersen en bessen. De smaak biedt 
opnieuw gul fruit, veel sap, een zachte, 
ronde structuur en een aangename, 
frisse finale.

2018 Almodí negre – Terra Alta
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €11,20 €11,95
Bij doos van 6: €10,75 per fles

Deze cuvée wordt voor 100% gemaakt 
van de autochtone garnatxa peluda, een 
broertje van de grenache noir, met een 
iets steviger en voller karakter. De wijn 
rijpt vier maanden op Franse eiken-
houten vaten. Een complex bouquet van 
bosvruchten, bramen en ook tonen van 
zoethout. De smaak is mooi in balans, 
biedt zwoele fruittonen, bloemen, spece-
rijen, een hint van laurier en voldoende 
fraîcheur. Een schitterende wijn die 
prachtig combineert met rood vlees. 

3 4

Goud
Concours
Grenache 
du Monde
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Dennis, ik ken jou natuurlijk vooral als die 
ongelooflijk sterke judoka en meer recent 
als dj en presentator, maar inmiddels ook 
als wijnliefhebber. Wanneer is die vonk 
overgeslagen?
Mijn eerste kennismaking met wijn was tijdens 
een zomervakantie in Italië. Wij hebben als 
familie van der Geest sinds de jaren ‘70 een 
sportschool in Haarlem: Kenamju. Ik ben daar 
letterlijk opgegroeid – als baby lag ik er al in 
de box – en het judo werd me met de paplepel 
ingegoten. Het was hard werken voor mijn 
ouders, maar de zomervakantie was heilig. We 
gingen dan soms wel zes weken met de cara-
van richting het Gardameer. Mijn ouders zijn 
geen traditionele wijndrinkers, dus als puber 
dronk ik eerder een biertje of een of ander 
mixdrankje; al kan ik me nu niet meer voorstel-
len dat ik dat ooit gedronken heb. als ik nu het 
woord Breezer uitspreek spat het glazuur al van 
mijn tanden. Maar daar in Italië, op camping 
cisano, onder de rook van Bardolino, dronk ik 
mijn eerste glas rode wijn, lekker licht en zeer 
fruitig – voor de onopgevoede, nog wat naïeve 
smaakpapillen een goede start. Ik heb daardoor 
lange tijd een voorkeur gehad voor Italiaanse 
wijnen, en dan zeker die uit het noorden.

Maar inmiddels mag wijn van jou ook uit 
andere landen komen?
Ja, al duurde het een tijd voor ik ook wijn uit 
Frankrijk kon waarderen. dat ik een lichte 
afkeur had van Franse wijnen, en sowieso van 
veel dingen uit Frankrijk, heeft alles te maken 
met mijn judocarrière. Judo is een grote sport 

in Frankrijk, de Fransen zijn enorm chauvinis-
tisch en het was altijd een flinke uitdaging om 
van ze te winnen. dat ze behalve in judo ook 
uitblinken in het maken van een leuk kaasje, 
een fijn stokbroodje en een uitstekend wijntje, 
daar heb ik me dus langzaam van laten overtui-
gen. Len-te-ment…

Hoe ben je eigenlijk met Okhuysen in aan-
raking gekomen?
als Haarlemse mug ken ik Okhuysen natuur-
lijk vanuit de Gierstraat. Ik kocht er mijn 
eerste decanteerkaraf. dat zag er in restaurants 

namelijk waanzinnig intelligent uit en zo wilde 
ik ook indruk maken op mijn gasten. dat de 
wijnen die ik kocht al lang op dronk waren 
mocht verder de pret niet drukken, decanteren 
was de manier ‘to bluff yourself into wine’. 

Bij wijn moet je soms een beetje geduld-
ig zijn om nog meer te kunnen genieten. 
Herken je dat?
Ik ben pas wijnen gaan kopen die wel een tijd 
mogen blijven ‘liggen’ vanaf het moment dat ik 
vanuit Haarlem verhuisde naar Bloemendaal 
en een kelder tot mijn beschikking kreeg. Ik 
woon er nu een jaar of vijf en ik heb laatst een 

wijn opengetrokken die er sinds dag een heeft 
gelegen. alleen al de afdaling naar de kelder, 
wetend dat ik iets ging pakken wat ik al jaren 
bezit maar sinds de aanschaf niet heb aange-
raakt, was het geduld meer dan waard. Het was 
een amarone en waarschijnlijk had ik er nog 
jaren van af kunnen blijven, maar hij smaakte 
heerlijk, mede door het verhaal erbij. Wijn is 
beleving. 

Dat is ook wat wijn voor mij zo bijzonder 
maakt. Iedere mooie fles heeft zijn eigen 
bijzondere verhaal.
Beleving is ook precies wat Okhuysen voor 
mij creëert. Ik ben een groot fan van het 
domein Montlobre, dat ik heb leren kennen 
via het blad van Okhuysen. Zodra ik de kans 
krijg om de wijnen van dit huis te bestellen, 
doe ik dat meteen. Omdat de wijn lekker is 
natuurlijk, maar ook omdat ik geniet van het 
verhaal dat ik via Okhuysen lees over de wijn 
en de makers. Het is leuk om te weten waar 
de wijn vandaan komt en dat wijnmakers vol 
passie werken aan hun product. en dat in een 
branche waarin het allang niet meer voldoende 
is om alleen een goed smakende wijn te maken. 
Het plaatje moet kloppen van a tot z.

Er is inderdaad zoveel te koop dat het niet 

Beleving is ook precies 
wat okhuysen voor mij 

creëert. Ik ben een groot 
fan van het domein 

montlobre, dat ik heb 
leren kennen via hun blad

Decanteren was de 
manier ‘to bluff yourself 

into wine’ 

Dennis van der Geest
DE KELDER vAN

Nederlands bekendste (oud)judoka is naast presentator en dj ook wijnliefhebber. Hij 
gaf ons een kijkje in zijn wijnkelder en deelde en passant nog wat wijnherinneringen. 

3 kelderschatten 
uit Dennis van der 
Geest’s collectie:
1. Réserve de la 
Chapelle – Pays 
d’Oc, Montlobre, 
2016*
2. Tête de Cuvée 
blanc – Pays 
d’Oc, Montlobre 
2018*
3. Château 
Daubos – Haut 
Bages, 1975
*verkijgbaar via 
okhuysen
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altijd makkelijk kiezen is. Hoe doe jij dat?
Langzamerhand weet ik steeds beter wat ik zelf 
lekker vind, maar vooral ook wat de mensen in 
mijn leven, mijn familie, mijn beste vrienden, 
een lekkere wijn vinden. dit zijn de mensen 
waarvoor je regelmatig een fles ontkurkt, dit 
zijn de mensen die je wilt laten genieten, en 
soms met een wijnkeuze wilt verrassen. 

Dennis, heb je nog een mooie wijnherin-
nering of een tip die je met ons wilt delen?
Mijn kelder vult zich langzaam maar zeker met 
wijnen die wachten op het moment dat ze na 
jaren liggen worden opgepakt en genuttigd. 
Mijn tip; wacht niet te lang. Tijdens feestdagen 

en verjaardagen is het natuurlijk een prima 
moment, maar waarom niet op 21 februari of 
6 maart. als je die ene, speciale fles ontkurkt 
met een mooi verhaal over de druif, de regio 
of de maker schrijft het verhaal zichzelf. Zo zal 
ik bij elke Franse wijn vertellen over die grote 
sterke Franse judoka die ik door de lucht liet 
vliegen... maar dat deze ene, speciale Franse 
wijn mij bij de eerste slok al vloerde. 

Tekst: Xavier Kat

PS de inschrijving op de wijnen van 
Montlobre is slechts eenmaal per jaar geopend 
en start 20 maart aanstaande.

Sinds Dennis’ 
verhuizing naar 
een huis met 

een kelder, breidt 
zijn collectie wijn 
steeds verder uit.
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e wijnwereld is constant in beweg-
ing – in de laatste twintig jaar mis-
schien wel meer dan ooit. Toch zijn 
er streken die te langzaam hebben 

meebewogen. Rioja is er daar een van. Maar 
deze vermaarde streek is bezig het podium 
terug te pakken, met spectaculaire wijnen.

Zonder enige twijfel bezit Rioja een van de 
grote terroirs van spanje, waar volstrekt unieke 
wijnen worden gemaakt. Toch werd de show de 
laatste jaren gestolen door Ribera del duero, 
Priorat en de spannende wijnen uit Galicië. 
Rioja had onder de liefhebbers inmiddels een 
wat oubollig imago.

Veel consumenten kennen rioja vooral als 
een wijn die gemaakt wordt in grote oude 
bodegas. deze traditionele rioja is een assem-
blage van druiven uit de drie streken van Rioja; 
Oriental (voorheen Rioja Baja genoemd), alta 
en alavesa. deze deelgebieden van Rioja geven 
ieder hun eigen karakter aan de assemblage. 
Vervolgens wordt de wijn lang opgevoed op 
grotendeels amerikaanse eikenhouten vaten. 
Het resultaat is wijn met een lichte kleur en 
een wat belegen karakter met zwoele tonen van 
gedroogd fruit, specerijen en vanille. Namen 
als crianza, Reserva en Gran Reserva wegen 
bij dit type rioja vaak zwaarder dan het oogst-
jaar, wat de consument betreft. dat is jammer: 
de ‘grote jaren’ leveren vaak schitterende oude 
wijnen met een immens bewaarpotentieel op.

de typisch spaanse druif tempranillo speelt 
de hoofdrol in de assemblages van rioja. Je 
zou kunnen zeggen dat tempranillo de rol die 
cabernet-sauvignon in Bordeaux heeft op zich 
neemt. Tempranillo zorgt voor expressief fruit, 

structuur en bewaarpotentieel. Garnacha (gre-
nache) is de tegenhanger die de rol van merlot 
op zich neemt met zwoel fruit en rijkdom. 
daarnaast spelen ook mazuelo (carignan) en 
graciano (morrastel) een rol in de assemblage. 

de laatste jaren is een groep jonge enthou-
siaste wijnmakers, die goed zijn opgeleid en 
overal ter wereld ervaring hebben opgedaan, 
hun eigen streek aan het herontdekken. Ze 
passen hun technische kennis toe op oude tra-
dities. Ze schuwen experimenten niet en gaan 

over op ‘betonnen eieren’, amfora’s en Frans 
eikenhout voor de vinificatie en opvoeding. 
Voor de hoogste kwaliteit druiven zoeken zij 
naar oude wijngaarden, het liefst in de hoger 
gelegen regio’s. Hier doen zij perceelselecties 
die apart worden gevinifieerd, opgevoed en 
gebotteld. dit ‘wijnmodernisme’ geeft wijnen 
met precisie en een echte ‘terroirdefinitie’. 

sandra Bravo van sierra de Toloño is een 
van de vooraanstaande vernieuwers die zeer 
oude wijngaarden in handen heeft gekregen 
op de mooiste plekjes in het hooggelegen 
alavesa. Het karakter van dit kleine hoekje van 
Rioja komt prachtig in haar wijnen tot uiting 
met enerzijds kleurintensiteit, concentratie 
en rijpheid, maar ook een expressief karakter, 
fraîcheur en elegantie. deze jonge vrouw is 
de belichaming van de revolutie die Rioja nu 
doormaakt! 

Revolutie in Rioja!

JoB JooSSE 
 is wijnspecialist, 

inkoper en 
adviseur bij 
okhuysen. 

In 2016 behaalde 
hij het hoogste 

wijnexamen in de 
Nederlande taal, 

magister vini.
2018 Rioja tinto 
Sierra de Toloño
op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,95 €12,95
Bij doos van 6: €11,50 per fles

Oude wijngaarden met tempra-
nillo bij het hooggelegen dorpje 
Villabuena de Álava. De kleur 
is intens met op de neus wilde 
kruiden, cacao en bramen. De 
smaak is krachtig en evengoed 
heerlijk fris met tonen van munt 
en zwarte bessen. Een mooie 
gebalanceerde afdronk boordevol 
spanning! 

2018 La Dula Garnachas de 
Altura – Rioja, Sierra de 
Toloño
op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €18,50 €19,95
Bij doos van 6: €17,80 per fles

Een schitterend voorbeeld van 
oude garnacha (stokken uit 
1944!) van een apart perceel 
bij Rivas de Tereso. Rijp donker 
fruit met pruimen, specerijen en 
sigarentabak. De smaak is zwoel 
met frisse tonen en een indruk-
wekkende lengte en potentieel. 

Een groep jonge 
enthousiaste wijnmakers is 
hun eigen streek aan het 

herontdekken

d
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1x Marquis de Pennautier Chardonnay (p.18)
1x Initiale rouge – Saint-Chinian (p.19)
1x Rouge – Languedoc (p.19)
1x La Dame rouge – Coteaux du Languedoc (p.20)
1x Lauzina blanc – Corbières (p.21)
1x Elise syrah-merlot – Pays de l’Hérault (p.22)

2x Almodí petit white – Terra Alta (p.27)
2x Almodí petit red – Terra Alta (p.27)
1x Ilercavonia white – Terra Alta (p.27)
1x Almodí negre – Terra Alta (p.27)

1x Grüner Veltliner Lössterrassen (p.2)
1x Relatione Dolcetto – Dogliani (p.5)
1x Juliénas (p.8)
1x Guilhem Rouge – Pays de l’Hérault (p.14)
1x Vin de Pays de Vaucluse (p.14)
1x Rioja tinto (p.30)

1x Sauvignon blanc – Jumilla (p.10)
1x Chardonnay – Pays d’Oc (p.11)
1x Soave (p.11)
1x Nero d’Avola – Sicilia (p.13)
1x Tempranillo – Ribera del Guadiana (p.13)
1x Zoé rouge bio – Côtes du Roussillon Villages (p.13)

1x Merlot – Pays d’Oc (p.25)
2x Bordeaux rouge (p.25)
1x Dainero – Toscana (p.25)
1x Clos de May – Haut-Médoc (p.25)
1x Merlot – Sonoma County (p.25)

proefpakket Topselectie tot €10
ontdekkingsprijs: €43,25 €47,35

proefpakket Altavins
ontdekkingsprijs: €51,00 €56,90

proefpakket Coups de Coeur
ontdekkingsprijs: €55,75 €62,15

proefpakket Op reis door de Languedoc
ontdekkingsprijs: €60,90 €68,00

proefpakket Merlot 
ontdekkingsprijs: €67,25 €75,25

€67,25

€60,90

€55,75

€51,00

€43,25

Proef en ontdek
Een doos met 6 bijzondere wijnen

JooSSE oN tHE JoB



AFDRoNK

Nu bij 
doos van 6: 

€6,40 per fles 
€7,10

De wijngaarden van Palacio de Bornos liggen 
op de beste plekken van de streek, rond de 
dorpen Rueda, Pollos en La Seca. Er wordt 
gekeken naar de kwaliteit van de bodem en
in detail onderzocht welke stokken het beste 
groeien op welke grond. Typerend voor Bor-
nos is de kalkrijke kleigrond, met een toplaag
van grind en keien. Deze toplaag geeft warmte
af in de nacht en de onderlaag zorgt voor 
goede drainage. Door studies en experimenten 
blijft het team van Bornos innoveren en weet 
het zichzelf steeds weer te verbeteren. Het doel
is echter altijd hetzelfde: wijnen van de hoogste 
kwaliteit creëren.  

2019 Colagón – Rueda
Palacio de Bornos
op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €6,40 per fles €7,10

De voor verdejo zo typische geur- en smaakexpres-
sie: tropisch fruit, bloesem, knisperend met een ex-
otische frisheid. Tegelijk vol van smaak en met een 
lekkere bite. De makers vulden de verdejo aan met 
een klein deel viura: die zorgt naast de goede zuren, 
groene tonen en exotische aroma’s van verdejo voor 
soepele fruitigheid. De wijn is prachtig in balans 
met een mooie diepgang. 

El Clásico:
al 25 jaar onze 
nummer 1 
De aanvoerder uit ons 
assortiment heeft sinds de 
introductie in 1994 (oogstjaar 
1992) een revolutie in 
Nederland teweeggebracht. 
opeens was daar verdejo, dé 
druif die ons nog altijd weet te 
beroeren. met Colagón voorop.

Nieuw
oogstjaar


