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ormaal mogen we het niet meer 
zeggen na Driekoningen, maar 
als de nieuwe jaargang Jacky 
Marteau binnenkomt is dat voor 

ons altijd reden tot juichen. Bij Marteau 
maken ze al decennialang schitterende 
sauvignons, zoals die eigenlijk alleen in 
de Loire gemaakt kunnen worden. Want 
alhoewel de sauvignondruif inmiddels overal 
ter wereld staat aangeplant, komt hij nergens 
zo goed tot zijn recht als hier. Tel daar de 
grote kundigheid van Rodolphe Marteau 
(zoon van Jacky) bij op, en u begrijpt: deze 
wijn biedt een ongekend plezier. Rodolphe 
kiest bewust voor een opvoeding op RVS, om 
het pure karakter in de wijn te behouden.
Deze spécialité van het domein heeft ken-
merkende aroma’s van kruisbes, groene 
appel en vers gemaaid gras. Het mondgevoel 
is zacht, soepel en elegant. De wijn is leven-
dig, biedt knisperend frisse zuren en eindigt 
in een lange, sappige afdronk. Dit is – in 
zijn prijsklasse – misschien wel de lekkerste 
sauvignon die we kennen! Een fantastische 
en klassieke combinatie met een salade van 
groene asperges en verse geitenkaas. Ook 
lekker met oesters of lichte visgerechten. 

2020 Sauvignon Touraine
Domaine Jacky Marteau 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €8,70 €9,25
Bij doos van 6: €8,25 per fles

Goed nieuws voor de fans 
van Jacky Marteau: het 
nieuwe oogstjaar Touraine 
is binnen! Als altijd de 
ultieme lentewijn. Wij 
durven zelfs te zeggen: 
voor zijn prijs, één van de 
beste sauvignons van 
Frankrijk.

Gelukkig nieuw jaar!
NIET TE MISSEN

N

n november 2019 was ik in Zuid-Afrika, nog 
net voordat de grote drukte zou losbarsten in 
aanloop naar kerst. Met Johan Kruger toerde 
ik door de wijngebieden, op zoek naar per-

celen met oude wijnstokken waarvan we door het 
fruit te kopen wilden voorkomen dat ze om eco-
nomische redenen gerooid zouden worden. Het 
was een inspirerende reis. Het was ook m’n laatste 
(als ik m’n korte uitstapje naar Petrus niet meere-
ken tenminste). 

Sindsdien werden alle grote beurzen en inter-
nationale proeverijen die wij organiseren geannu-
leerd en gingen ook onze eigen inkoopreizen niet 
door. Het o zo belangrijke Prowein kon zelfs voor 
het tweede jaar op rij niet plaatsvinden en ook het 
‘en primeur’ proeven in Bordeaux lijkt te vroeg te 
komen. Het contact met onze producenten loopt 
via mail, telefoon en Zoom. Om goed gevoel te 
blijven houden met de kwaliteit van de nieuwe 
oogstjaren, vragen we ze om ons proefflessen toe 
te sturen. Ieder nadeel heeft dan ook hier weer 
zijn voordeel, want in plaats van met twee of 
drie personen ter plekke te proeven, kan nu het 
hele team meedoen. Zo stonden er onlangs 43 

wijnen van Jean-Marie Guffens op de proeftafel en 
stonden er enkele dagen later 24 flessen van de 
Bret Brothers open. We proefden nieuwe wijnen uit 
Alto Adige en uit het Spaanse binnenland rondom 
Madrid, begonnen met het selecteren van de rosés 
voor deze zomer en werden getrakteerd op een 
proeverij van enkele nieuwe wijnen van Antoine 
Graillot, zoon van Alain. Eigenlijk stonden er bijna 
dagelijks wijnen voor ons klaar om te proeven en 
te beoordelen. Een van deze proeverijen betrof 
de wijnen van Domaine Genoux uit de Savoie, 
die ons zo bekoorden dat we zonder hen eerst 
een bezoek te hebben gebracht, overgingen tot 

samenwerken. U leest het hele verhaal, inclusief 
aanbod van de schitterende wijnen, op pagina 12 
en 13. Dus hoewel we niet reizen, gaat het werk 
voor een groot deel gewoon door. Maar het reizen 
mis ik persoonlijk toch het meest. Ik kom erachter 
dat ik uit bepaalde gebieden geen recente foto’s 
meer heb, dat er proefnotities in m’n proefboekjes 
ontbreken, dat ik al tijden geen goede Italiaanse 
koffie heb gedronken of van een knapperig Frans 
stokbrood heb gegeten. 

De rode draad in deze Vinée Vineuse is daarom
het reizen. Zo volgen we zes echte wereldreizi-
gers, in de vorm van druiven en reizen we af naar 
Tribeca voor een bezoek aan Jan Sobecki, die ons 
vertelt over de enorme reis die hij in zijn leven 
heeft afgelegd voor hij goed en wel neerstreek in 
het Brabantse Heeze. We kijken uitgebreid rond 
op Quinta de Soalheiro, maar er komt ook een 
geweldig lange reis ten einde voor de broers Alary, 
die hun geprezen domein Oratoire Saint-Martin 
besloten te verkopen. Omdat er enkele weken 
zitten tussen het moment van schrijven van dit 
voorwoord en de verschijningsdatum van Vinée 
Vineuse, kan er op het gebied van de coronamaat-
regelen weer het nodige zijn gebeurd. Misschien 
ligt de avondklok wel achter ons, zijn de terrassen 
weer open, genieten we van heerlijk uit eten gaan 
of lopen we gewoon weer een winkel in. En heel 
misschien mogen we weer reizen, al zal het zo snel
allemaal wel niet gaan. In dat geval hoop ik dat 
deze nieuwe Vinée Vineuse u wat troost zal bie-
den. En ik hoop vooral dat bij het uitkomen van de 
volgende editie, alles echt anders is.        Xavier Kat

Met deze Vinée Vineuse 
kunt u thuisblijven en toch 

de wereld intrekken

Reis rond de wereld in 
veertig pagina’s

VOORPROEVEN
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Pre-corona gingen 
we op inkoopreis 
naar Zuid-Afrika.I



36ste jaargang nummer 2
Voorjaar 2021, Winkelwaarde €3,75

Copyright
Wijnkoperij Okhuysen

Redactie Vinée Vineuse
Xavier Kat, Sylvana Oortwijn, Brenda ten
Brinke, Elisa Duivestein, Job Joosse,
Yves van Maren, Aad Kuijper, Neal Martin 
en Job Seuren.
Corrector
Suzanne Bergman, Bergman Teksten
Fotografie
Xavier Kat, Mariëlle Penrhyn Lowe en 
Fotografie Alexander.
Concept en vormgeving
Thierry Somers

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 koste-
loos bij een minimum factuurwaarde van 
€95,- per zending. Bezorging in Haarlem 
en omgeving gaat via onze eigen bezorg-
dienst. Leveringen in België zijn kosteloos 
bij een minimale afname van 36 flessen 
en een minimum factuurwaarde van 
€350,- per zending.
Looptijd
Duurt zolang de voorraad strekt en uiter-
lijk tot en met 16 juni 2021.
Okhuysen wijngarantie
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan 
wordt deze door ons retour genomen en
krijgt u desgewenst een creditnota of uw 
geld terug. Voldoet een wijn om andere 
redenen niet aan uw verwachting, dan ne-
men wij de ongeopende flessen van u re-
tour en ontvangt u voor deze retourflessen 
van ons een creditnota of uw geld terug.

Bestellen en bezorging
Per bestelformulier
Per telefoon: 023-5312240
Per e-mail: vineus@okhuysen.nl
Per website: okhuysen.nl
Wijnen worden thuis bezorgd.

Kantoor en magazijn
Küppersweg 19, 2031 EA Haarlem
023 5312240, vineus@okhuysen.nl
Postadres
Postbus 501, 2003 RM Haarlem
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 17.30 uur
Zaterdag: 9.00 – 12.00 uur

Winkel en kelders
Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
Openingstijden
Dinsdag t/m zaterdag: 9.30 – 18.00 uur

Advies nodig? 
Bel ons op
023-5312240

2019 Rosé d`Une Nuit – Coteaux Varois en 
Provence, Domaine du Deffends
Op dronk: tussen nu en zomer 2022
Nu per fles: €13,95 €15,10
Bij doos van 6: €13,25 per fles

Rosé zoals rosé bedoeld is. Rosé d’Une Nuit ontleent 
haar naam aan de nachtelijke pluk van de grenache- en 
cinsaultdruiven. De druivenschillen krijgen maximaal 
een nacht de tijd om hun kleur en smaak aan deze bleek-
roze rosé mee te geven. In de neus aroma’s van bosaard-
bei, veldbloemen, framboos en een vleug je garrigue. 
De smaak is lekker sappig en elegant, maar biedt ook 
spanning met een aangename bite en een lange, frisdroge 
finale. Een perfect aperitief of heerlijk aan tafel bij 
mediterrane gerechten. Genieten!

a famille de Lanversin werkt al ruim dertig
jaar keihard om in dit prachtige stukje 
Frankrijk onderscheidende wijnen te 
maken. Na het overlijden van haar man 

Jacques in 2004 zet de bevlogen Suzel de Lanver-
sin (achter het stuur) het levenswerk van hem voort, 
bijgestaan door haar kinderen Emmanuel en Anne. 

Domaine du Deffends ligt in het hart van de Pro-
vence tussen de uitlopers van de Monts Auréliens
en de beroemde Via Aurélia, de oude Romeinse
weg, te midden van bossen en olijf- en fruitbomen. 
Zo natuurlijk en zuiver mogelijk werken is het 
credo van deze sympathieke wijnfamilie. Niet zo 
gek dus dat het domein, bestaande uit 14 hectare 
wijngaard, al geruime tijd bio-gecertificeerd is. 

Maar dat zullen ze zelf nooit van de daken 
schreeuwen. Over het lange rijtje Parijse restau-
rants waar hun wijnen wordt geschonken zul je ze 
ook niet snel horen. Liever steken zij energie in het 
natuurlijk bewerken van de kalkachtige kleigrond 
waarop de 35 jaar oude grenache- en cinsault-
stokken uitstekend gedijen. De opbrengsten per 

hectare worden expres laag gehouden door streng 
te snoeien, met maar één doel: het maken van een 
Provençaalse rosé van topkwaliteit. Een geweldige 
wijn van een al even geweldig domein, waar wij al 
vele jaren vol trots mee werken!

L

Het wonder 
van Le Deffends

DOMAINE DU DEFFENDS

Het hele jaar wordt er in de wijngaarden toegewerkt naar die ene keldernacht 
waarin de beroemde rosé wordt gecreëerd.
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Zelden hebben we op 
basis van proefflessen zo 
snel gereserveerd om 
andere kapers voor te zijn.

Nieuwe aanwinst: 
Domaine Genoux
p.12

“Door kennis raak je ook je 
onbevangenheid kwijt om 
over dingen te schrijven.”

De kelder van 
Janny van der Heijden
p.14

La Revue du vin de 
France schaarde 
Suzel de Lanversin 
onder de meest bij-
zondere wijnmakers 
van 2015!
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WIJNIG NIEUWS

Peter Scholtens
Mijn eerste ervaring met goede wijn was 
als stagiair in een restaurant. Na afloop 
van het werk werden de restjes wijn van
die avond opgemaakt, vergezeld door 
prachtige verhalen. Mooie wijnen met 
een bijzonder verhaal bleven mijn wijn-
liefde aanwakkeren. Gelukkig heb ik in 
Okhuysen een leverancier gevonden die 
samenwerkt met de meest bijzondere 
producenten. Zoals Gut Hermannsberg, 
die ik twee jaar geleden bezocht. ‘Vom 
Schiefer’ kenmerkt hun liefde voor het
vak. Heerlijk mineraal, met tonen van 
steenfruit en combineert fantastisch met 
wit vlees en vis. Een wijn die niet mag 
ontbreken in mijn wijnkast.
2018 Vom Schiefer Niederhäuser trocken 
– Nahe, Gut Hermannsberg

Jurriaan Roeland
Wijn is heerlijk, maar de context waarin 
je wijn drinkt maakt die onvergetelijk. 
Zoals de wijnen die je altijd mee terug-
nemen naar bijzondere herinneringen.
Voor mij zijn dit de wijnen van Château
Pibarnon. De kruidige witte en gulle 
rosé doen me denken aan een lange 
mediterrane lunch met vrienden – voor-
afgegaan door een bezoek aan het do-
mein om de wijn te halen en met geluk 
ook wat te proeven. De fluweelzachte
rode staat in mijn geheugen gegrift als 
imposante begeleider van een weekend 
weg met mijn vader. En dan de complexe 
rosé Nuances, die ik dronk bij kreeft in 
de open lucht met mijn vrouw.
2018 Nuances – Bandol rosé, Château de 
Pibarnon

Chris Korver
Drinken waar je zin in hebt, waar je vro-
lijk van wordt, voor mij is dat bruiswijn. 
Dat hoeft helemaal geen champagne te 
zijn, al mag het zeker wel. Ik heb altijd 
wel een fles ‘Brut Classic’ van Huguet 
in de koelkast. Vintage 2012! Kom daar 
maar eens om in Champagne voor dit 
geld. Ik heb nu de ‘Brut Nature’ ontdekt. 
Tikje droger en strakker, ook heerlijk. 
‘Bubbels zijn voor als het feest is.’ Zeker!
Glas inschenken, lichten dimmen, mu-
ziekje op. Moet jij eens opletten!
2012 Huguet Gran Reserva Brut Nature - 
Corpinnat, Finca Can Feixes

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

Op de tafel
Welke fles zetten onze klanten het liefst op tafel?

Hans Rowaan
Ik heb mooie herinneringen aan prach-
tige wijnen. Ik denk aan schitterende 
rieslings, smulbordeauxs, elegante bour-
gognes, verleidelijke barolo’s en… een 
hele rij ander verrukkelijk moois. Eén 
wijn wil ik speciaal in het zonlicht zet-
ten: Tavel Rosé ‘La Dame Rousse’. Deze 
roodharige dame is een rijke rosé met
goede structuur, concentratie, sappig 
fruit, kruidigheid en frisheid; een deli-
cate wijn die je toelacht. Heerlijk bij 
Aziatische gerechten, wit vlees, kruiden-
kaasjes, roodflora en extra belegen 
Goudse. Zij schenkt mij plezier in alle 
seizoenen.
2020 Tavel rosé ‘La Dame Rousse’, 
Domaine de la Mordorée

Jeroen Veen
Al meer dan vijftien jaar zit ik in een 
eetclubje. Mijn goede vriend Job Joosse 
maakt ook deel uit van deze groep. We 
maken mooie gerechten en drinken 
prachtige wijnen. Job heeft mij niet 
alleen geleerd wijn te drinken en te 
waarderen, maar ook af en toe verder te 
kijken dan mijn eigen smaakvoorkeur.
Inmiddels hou ik van eigenlijk alle 
soorten wijn, waarbij de volle, stevige
wijnen nog steeds mijn voorkeur genie-
ten. De Ripasso is zo’n wijn, en dan ook 
nog eens een heel interessante. Kersen-
fruit, pruimen, specerijen, iets hout, 
zwoele tanninen en elegante zuren.
2018 Ripasso Superiore Valpolicella, 
Palazzo Maffei 

Marjan Welting-de Jong
De wijn waar ik graag een lans voor 
zou willen breken is de Juliénas van 
Domaine du Clos du Fief. Heerlijk bij 
gerechten uit de rustieke Franse keuken, 
zoals wildpaté met desembrood, uien-
soep of daube, zoals konijn met pruimen 
of boeuf bourguignon, gerechten die 
ik graag klaarmaak. Deze fles staat dan – 
licht gekoeld – steevast op de tafel. Wat 
de familie Tête al vele jaren van de
typische gamaydruif in de Beaujolais 
maakt, is een feest van kruidig rood fruit 
dat zo goed bij deze keuken past. Als ik 
minder dan vier flessen in voorraad heb, 
word ik altijd een beetje paniekerig en 
bestel ik snel na. 
2018 Juliénas, Domaine du Clos du Fief

WIJNIG NIEUWS

Net als vorig jaar zullen wij helaas niet afreizen naar de chateaus in Bor-
deaux om en primeur te proeven. Wél zullen wij wederom proefflessen naar 
Haarlem laten komen om hier met het Okhuysen-proefpanel de wijnen 
van het vat te proeven. Het jaar 2020 is veelbelovend, want hoewel de 
wereld op slot zat, was het klimatologisch een gunstig jaar. Wanneer de 
campagne dit jaar begint, is op het moment van schrijven nog onbekend, 
maar natuurlijk houden we u daarvan op de hoogte. Wenst u actief over de 
campagne door ons geïnformeerd te worden, dan kunt u dat aan ons aan-
geven. Normaal proeven wij ook de wijnen van Jean-Marie Guffens tijdens 
Bordeaux en primeur, maar dit jaar proefden we de maar liefst 43 cuvées 
thuis in Haarlem. 

2019 La Dula Garnachas de Altura  
Op donk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €18,75 €20,25
Bij doos van 6: €18,25 per fles 

Vijf keer Bravo!
Tim Atkin benoemde Sandra Bravo in 2019 al tot ‘Best 
Young Wine Maker’, nu neemt hij deze bijzonder getalen-
teerde wijnmaakster van Sierra de Toloño op in zijn Rioja 
Report 2021. De scores waren om te jubelen! 

2019 La Dula Garnachas de Altura 97 punten
2018 Nahikun 95 punten
2018 Camino de Santa Cruz 94 punten
2018 Nahikun – Rioja blanco 94 punten
2018 La Dula 93 punten

Vanuit huis ontspannen de nieuwste 
wijnen proeven: uit nood geboren or-
ganiseren we alweer voor de derde 
keer Proeven tussen de Stellingen 
online. Ook deze editie zullen we 
weer een lang weekend aankleden 
met online masterclasses, persoon-
lijke berichten van onze wijnmakers, 
lekkere kortingen en uiteraard een 
virtuele greep uit de tombola. Wie 
weet is die Petrus dit keer wel voor u!

Proeven tussen 
je eigen stellingen

De Brit Neal Martin is een grote naam 
in de professionele wijnwereld. Tijdens 
zijn rol als inkoper van grote namen als 
Latour en Petrus in Japan, bezocht hij 
talloze chateaus in Europa, waar hij altijd 
proefnotities maakte. In 2003 startte hij 
met schrijven voor de onafhankelijke
website wine-journal.com, die zijn 
lezersaantallen in korte tijd flink zag 
toenemen. Een aantal jaar later werd hij 
benaderd door Robert Parker om zich bij 
The Wine Advocate aan te sluiten. In 
2012 publiceerde hij zijn eerste boek, 
Pomerol, van bijna zeshonderd pagina’s, 
die in eigen beheer uitgaf. In 2017 ver-
liet hij The Wine Advocate om als 
Senior Editor bij het populaire online 
platform Vinous aan de slag te gaan. 

97 pt. 
Tim Atkin

2020 voorgeproefd
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Job en Xavier zitten er weer klaar voor!

Wereldberoemde
gastcolumnist

Bericht aan 
onze klanten
Op dit moment gaan al onze wijnen 
veel sneller dan in andere jaren. 
Om teleurstellingen te voorkomen 
moeten we u helaas vragen om tijdig 
te bestellen.
–Xavier Kat en team Okhuysen



DRIEMAAL BORDEAUX
Topwijnen uit dé streek der streken die zich nu in hun volle schoonheid laten drinken!
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Jean-Marie Guffens is een groot liefheb-
ber van de zoete wijnen uit Barsac en 
Sauternes. Maar hij vindt wel dat de pro-
ducenten hier kansen laten liggen. Toen 
hij de mogelijkheid kreeg om een heel 
bijzondere wijngaard in Barsac te kopen 
(tussen de chateaus Doisy-Védrines en 
Climens), hapte hij toe. Guffens heeft 
hier, in tegenstelling tot zijn buren, als 
doel om geweldige droge witte wijnen 
te produceren, met barsac als edelzoete 
‘bijvangst’.

2018 C de Sec – Bordeaux blanc
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €20,75 €22,50
Bij doos van 6: €19,95 per fles
Sémillon op hout vergist en opgevoed, aange-
vuld met wat sauvignon en muscadelle. De 
kleur van deze wijn is goudgeel. Aantrekke-
lijke aroma’s van rijp, exotisch fruit en iets 
van toast. De smaak is geconcentreerd, met 
een aangename toets van citroenschil en een 
levendige zuurgraad. De afdronk is mooi 
fris, krachtig en houdt indrukwekkend lang 
aan. Wijnjournalist Gert Crum: “Wat een 
prachtige wijn! En, blind geproefd, ook een 
zeer mysterieuze wijn. Een bordeaux met een 
bourgondische touch.”

Maakte in 2015 een onwaarschijnlijk 
mooie wijn! Het is een van de laatste 
oogstjaren gemaakt onder de Neder-
landse Pieter Verbeek, die in 2017 over-
leed. Zijn ster bleef – onder toeziend 
oog van wijngoeroe Hubert de Boüard 
(Château Angélus) – keer op keer 
rijzen. De wijnen daarentegen bleven 
zeer vriendelijk geprijsd. Eigenlijk zelfs 
te goedkoop als we zien met hoeveel 
zorg hier werd gewerkt. Het maakt deze 
Cadillac dan ook zéér koopwaardig. 

2015 Côtes de Bordeaux Cadillac
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €23,50 €26,20
Bij doos van 6: €21,50 per fles
Een voor Cadillac atypische assemblage 
vanwege het vrij grote aandeel cabernet-
sauvignon (40%), cabernet franc (20%) en 
merlot (40%). De neus is aantrekkelijk en 
complex, met aroma’s van kersen en prui-
men, specerijen, een vleug je vanille en iets 
van cacao. De smaak is geconcentreerd, met 
mooie rijpe fruittonen, prachtig gestructu-
reerde en fluwelige tanninen, en eindigt 
met een lange, fijne afdronk. Lekker bij: 
lamskoteletten van de grill met piperade 
(gesmoorde tomaat, paprika en ui). 

De charmante – maar bovenal kundige – 
wijnmaakster Anabelle Cruse bezit een van 
de oudste chateaus van Saint-Emilion,
de grand cru classé Corbin. Haar tweede 
wijn declasseert Anabelle bewust tot 
Saint-Emilion tout court, om het pure 
en zuivere fruit prachtig tot expressie te 
laten komen. Voor de consument een
kleinigheidje, voor het chateau een grote
plus. Het zorgt ervoor dat er buiten de 
lijntjes gekleurd mag worden, onder 
andere met een kortere houtopvoeding.

2014 Saint-Emilion – Divin de Corbin 
(2e wijn)
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €24,95 €27,95
Bij doos van 6: €23,95 per fles
Merlot speelt in deze wijn de hoofdrol, 
aangevuld met wat cabernet franc. Heerlijk 
kersenfruit, frambozen, iets van laurier 
en viooltjes domineren de neus. De wijn is 
lekker pittig met iets aardse tonen, fluwelige 
tanninen en een uitstekende balans. Volgens 
Decanter ‘een zeer plezierige en bescheiden 
tweede wijn, die je warm maakt voor de 
wijnmaakster’. Wij lopen al jaren warm 
voor haar wijnen. Een klassieker bij confit de 
canard met romige voorjaarsgroenten.

Château Closiot Château CorbinChâteau Clos Chaumont 

NÚ OP DRONK

k weet niet hoe het met u zit, maar ik drink 
wijn voornamelijk uit nieuwsgierigheid. Ik
snap dat ik hiermee de lachers op mijn hand 
krijg maar toch, u zult mij niet snel een huis-

wijn zien opentrekken. Ik kies liever voor het on-
bekende en neem een teleurstelling graag op de 
koop toe.

Zo herinner ik me nog hoe ik ‘s morgens vroeg 
na een bezoek aan een zekere wijnhandel in de 
Gierstraat bij thuiskomst, zonder de kurk te laten 
ploffen en mijn huisgenoten te alarmeren, een fles 
Vin des Amis van Auguste Clape opentrok om er 
alvast een piepklein slokje van te proeven. Dat ik 
vervolgens – uiteraard – zedig uitspuugde. 

Het bleek een wijn waar ik pas decennia later 
de schoonheid van snapte, toen Clape nog slechts
op allocatie te krijgen was. Weer wat geleerd. 
Nieuwsgierigheid kent geen tijd en ook geen leef-
tijd. Geen fles is immers hetzelfde, geen jaargang, 

geen wijnmaker, en die druiven zijn ook zo veran-
derlijk als de mens. Zeker als ze gaan reizen. Waar 
een merlot uit Bordeaux vaak wat “ballroomerigs” 
heeft, blijkt dezelfde druif in Argentinië meer 
tango te bezitten. Een syrah uit Australië is soms 
zo vlezig als de 500-grams steak die ze erbij eten,
terwijl dezelfde druif in de Hermitage een slank-
heid kan hebben die je alleen krijgt door dag in
dag uit de steile hellingen naar je wijngaard te
beklimmen. Duits rood vind ik doorgaans gründ-
lich en gul waar bourgogne juist weer heerlijk 
ingewikkeld en intellectueel, zeg maar Frans, kan 

2019 Bandol rosé
Château de Pibarnon
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €24,90 €26,80    
Bij doos van 6: €23,95 per fles
Deze meermaals tot beste rosé van Nederland verkozen 
cuvée bestaat uit 70% mourvèdre en 30% cinsault. 
Van de mourvèdre wordt het eerste ‘vrij weggelopen’ sap 
gebruikt, dat een gulle structuur, frisheid en complexi-
teit brengt. De direct geperste cinsault zorgt voor een 
vetje en veel levendig fruit.

Wijsheid komt 
met de jaren

AAD KUIJPER 
is ex-wijnboer  

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

zijn eerste 
roman ‘Anno’.

zijn. Amerikaanse wijnen komen uit Hollywood 
met soms een Oscar-winnaar. Italiaanse wijnen 
moeten een gesprek kunnen overstemmen. 
Nieuw-Zeelanders hebben vaak de hartverwar-
mende onschuld van hun wonderschone nieuwe 
continent. Voor een nieuwsgierig en reislustig 
mens is wijn een onuitputtelijk onderwerp van 
zelfstudie (handig in Corona-tijd). 

En dan heb je nog de soorten, rood, wit en
rosé – ook die zijn een bron van lering en ver-
maak. Voor het laatste wijntype reis ik graag terug 
naar Frankrijk, waar in het zinderende Bandol de 
Comte Eric de Saint Victor tussen het walsen door 
zijn veelvuldig bekroonde Pibarnon maakt. Samen 
met de wijnen van buurman Tempier in mijn ogen 
(of mond) de beste rosés ter wereld. In Pibarnon 
proef je pure noblesse en elegantie. Daarbij moet 

gezegd dat de Comte wel alles meeheeft in het 
leven: de snoeiharde Mistral en de arme grind-
kalkgronden zorgen voor een late rijping en een 
diepe groei van de stokken. Dat maakt zijn wijnen 
zo fris en toch zo complex.

Ik dronk een vergeten fles 2017 en was “blown 
away” door het effect van de rijping. Wijsheid 
komt met de jaren zullen we maar zeggen: deze 
rosé wordt eigenlijk alleen maar beter als je hem 
twee tot drie jaar laat liggen. Mijn probleem is dat 
ik daar meestal te nieuwsgierig voor ben. Maar 
dankzij Pibarnon ga ik nu mijn leven beteren.
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Voor een nieuwsgierig 
mens is wijn een 

onuitputtelijk onderwerp 
van zelfstudie

Rosé kun je ook oud drinken
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2019 La Vigne de Papa blanc 
Côtes du Rhône 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €13,25 €14,25   
Bij doos van 6: €12,75 per fles

Deze door hun vader aangeplante wijngaard is voor 
het domein relatief jong, maar alweer bijna vijftig 
jaar oud. De druiven clairette en bourboulenc werden 
met goede rijpheid geoogst, met aandacht voor behoud 
van de zuren. Na een zachte persing vergistte het 
sap op lage temperatuur op RVS-vaten en werd na 
een opvoeding van enkele maanden gebotteld. Het 
bouquet geurt heerlijk naar steenvruchten, acacia, 
hooi en bloesem. De smaak is slank, met een frisse 
aanzet, bloemig, met elegante zuren en fijne bitters in 
de afdronk. 

François en Frédéric Alary zijn 
blij dat de toekomst van Oratoire 

Saint-Martin gewaarborgd is

2019 La Vigne de Papa rouge 
Côtes du Rhône
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €13,25 €14,25   
Bij doos van 6: €12,75 per fles

Het jaar 2019 was warm en droog, maar de oude 
stokken konden hier goed tegen. De druiven grenache 
(80%) en syrah werden perfect rijp en behielden een 
zekere frisheid, wat zorgt voor een zekere elegantie 
in de wijn. Om het frisse fruit te benadrukken, rijpte 
de wijn op lage temperatuur op RVS. De wijn geurt 
naar peper, kruidkoek, zwarte en rode bessen en iets 
van cacao. De smaak is levendig, met een sappig, 
donker fruit, opnieuw een pepertje, iets van laurier, 
fijne zuren en elegante, rijpe tanninen in de afdronk.

Bijna 330 jaar maakte de familie Alary op de heuvels van Cairanne, de wereldbe-
roemde wijnen van Oratoire Saint-Martin. In die jaren verzamelde het domein vele 
fans. Onlangs werd het zelfs nog verkozen tot hét biodomein van Frankrijk. Aan dat 
verhaal komt nu een einde. Het goede nieuws is dat het succes wordt voortgezet 
door hun grootste bewonderaars. 

EREGALERIJ

Een nieuw hoofdstuk in 
een succesverhaal

anaf de eerste kennismaking met de wijnen van het 
domein kreeg de zuidelijke Rhône voor ons een 
heel nieuwe betekenis. De wijnen die we tot dat 
moment uit deze omgeving kenden waren vooral 

kruidig, krachtig, boers en behoorlijk heftig. Zo niet de wijnen 
van Oratoire Saint-Martin. Deze kwamen op ons harmonieuzer 
en lichtvoetiger over, zonder aan kracht en intensiteit in te 
boeten. Wijnen met een prachtige balans en complexiteit, die 
na jaren van rijping langzaam naar hun hoogtepunt toe kruipen. 
Wijnen die zich met gemak met de top van Châteauneuf-du-
Pape kunnen meten, maar die ontzettend betaalbaar blijven. 

Aan het eind van de jaren tachtig in de vorige eeuw kwamen 
we Frédéric en François Alary via een tip van wijnmaker Alain 
Graillot op het spoor. De broers hadden het domein in 1984 
van hun vader overgenomen en waren bezig hun eigen stempel 
op het geheel te drukken. Beiden hoogopgeleid, de een met 
een passie voor de kelder en de ander voor de wijngaard. De 

eerste jaren wilden ze (te veel) indruk maken en gingen mee 
in de mode van het produceren van krachtpatsers, maar al snel 
ging het roer om. Er werd biologisch – en later biodynamisch 
– gewerkt in de wijngaard en verfijning, balans en terroirex-
pressie werden de sleutelwoorden. De broers bleven zichzelf 
en elkaar uitdagen om alles uit de perfect gelegen, stokoude 
(rond de honderd jaar) wijngaarden te halen. Het avontuur van 
Frédéric en François leverde enkele van de mooiste wijnen uit 
de zuidelijke Rhône op die we ooit proefden in de afgelopen 
dertig jaar. Met daarnaast ook eenvoudige, maar verrukkelijke 
wijnen voor alle dag. En nu stoppen ze ermee, door gebrek 
aan opvolging. Natuurlijk vindt iedereen dit jammer, wij zelf 
voorop. Maar gelukkig is het hun grootste fan, Pierre Fabre van 
Château Mont-Redon uit Châteauneuf-du-Pape, die het domein 
in dezelfde filosofie en met dezelfde kundigheid voort zal 
zetten. Een kort eerbetoon aan deze broers is wel op zijn plaats! 
We genieten maar extra van hun laatste oogst!

V
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Het is eenzaam aan 
de top, maar wel de 
klim waard
Op zoek naar terroirexpressie, frisheid en natuurlijke balans werden we overdonderd 
door het uniek gelegen Domaine Genoux in de Savoie.

NIEUWE AANWINST DOMAINE GENOUX – SAVOIE l langer stond de Savoie op ons ver-
langlijstje. Als wijnstreek is hij uniek:
hoog in de bergen gelegen wijngaar-
den, met druivenrassen die nergens 

anders worden aangeplant en wijnen met expres-
siviteit en een relatief laag alcoholgehalte.

We maken al ruim een jaar geen inkoopreizen,
maar dat neemt niet weg dat we volop speuren 
naar mogelijke nieuwe domeinen. Maar nu werd 
het ons makkelijk gemaakt: een domein uit een
streek waar wij zochten en waar wij kort tevoren 
goede dingen over hadden gelezen in de Franse
pers, nam zelf contact met ons op. Een paar mails 
gingen heen en weer en al snel volgde er een 
serie onontkoombare proefflessen. Tijdens het 
proeven was alles raak. Omdat het domein bezoe-
ken nu niet tot de mogelijkheden behoort en we 
toch ook een beetje bang waren dat er een andere 
kaper op de kust zou komen, gingen we snel over 
tot reserveren.

Uniek bergklimaat
We hebben het over Domaine Genoux, op het 
Château de Mérande. Eigenaren zijn André en 
Daniel Genoux, zesde generatie wijnmakers, die 
alles uit de bijzondere wijngaarden proberen te 
halen. Deze zijn gelegen op steile hellingen en 
beplant met enkel autochtone druivensoorten als 

mondeuse, altesse en jacquère. De waardering
voor de rijke historie, lokale traditie en oog voor 
de natuur moesten in hun missie voorop staan. 
Sinds 2000 zijn verlaten percelen opnieuw 
beplant met de lokale druivenrassen. In 2009 is 
het domein biologisch gecertificeerd en wordt 
er vol overtuiging biologisch-dynamisch gewerkt 
in de wijngaarden. Alle druiven worden met de 
hand geoogst om de hoogste kwaliteit te kunnen 
garanderen. Ook in de kelder kiezen ze voor een 
heel pure benadering: door perfect rijpe druiven 
te oogsten is de interventie hier minimaal.    

Château de Mérande is schitterend gelegen aan 
de voet van de Franse Alpen in de ‘Combe de Sa-
voie’ bij het dorpje Arbin, aan de rivier de Isère. 
Het domein beslaat twaalf hectare wijngaarden. 
Zeven hectare is beplant met de blauwe mondeu-
se. Door de ligging en zonrijke expositie van de 
steile wijngaarden rondom het dorp wordt deze 
druif hier perfect rijp. Twee hectare is beplant 
met roussanne, die zijn grote reputatie heeft opge-
bouwd in de noordelijke Rhône, maar hier zijn ei-
gen herkomstbenaming heeft, Chignin-Bergeron. 
De rest van de wijngaarden staat aangeplant met 
de druiven jacquère, altesse (voor de roussette 
de Savoie), wat gamay noir à jus blanc en de bijna 
vergeten persan. 

Alle wijnen zijn spatzuiver, bezitten een verkwik-
kende zuurgraad, maar zijn daarnaast gul en rijk!

A

Zelden hebben we op 
basis van proefflessen zo 

snel gereserveerd om 
andere kapers voor te zijn
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Parijs

Savoie

Domaine Genoux
Arbin, Savoie
Hectares
12 ha
Druivensoorten
Wit: 63% roussanne, 
31% altesse, 
6% jacquère
Rood: 97% mondeu-
se, 2% gamay noir à 
jus blanc, 1% persan
Leeftijd stokken
De oudste stokken zijn 
50 jaar oud. Oude 
verlaten percelen 
zijn recent opnieuw 
aangeplant met lokale 
druivenrassen
Bodemsoort
Kalksteenpuin, kalkrijke 
klei en kiezel
Landbouw
Biologisch-dynamisch
Klimaat
Gematigd/bergklimaat

Het domein van 
de broers André en 
Daniel Genoux kreeg 
voor de derde keer 
op rij een ster in de 
groene gids van 
La Revue du vin de 
France 2021.

1 Alle druiven worden met de hand geoogst. 2 Tussen de ranken is er volop ruimte voor biodiversiteit. 3 In een glas Genoux proef je 
haast de zuivere berglucht. 4 André bij zijn ‘eieren’. Die zorgen voor concentratie en behoud van zuiverheid. 

2019 Apremont ‘1248’ – 
Vin de Savoie
Op dronk: tussen nu en 2023 
Nu per fles: €16,50 €17,95
Bij doos van 6: €15,95 per fles
Vernoemd naar de immense aardver-
schuiving die in het jaar 1248 
plaatsvond. In 1919 plantte groot-
vader Genoux de jacquère aan op het 
‘puin’ van deze aardverschuiving. 
De neus is zuiver met florale tonen, 
wilde kruiden en citrusfruit. De ge-
vleugelde uitspraak ‘gebottelde berg-
lucht’ is hier dan ook op zijn plaats. 
De smaak is fris en elegant met een 
mooie concentratie en een prachtige 
lengte op de minerale afdronk. 
Verrukkelijk!

2018 Chignin-Bergeron, 
‘Le Grand Blanc’ – Vin de 
Savoie 
Op dronk: tussen nu en 2025 
Nu per fles: €17,50 €18,95
Bij doos van 6: €16,95 per fles
Een wijn gemaakt van 100% rous-
sanne die in de Savoie een heel eigen 
karakter ontwikkelt. De druiven wor-
den in verschillende plukrondes met 
perfecte rijpheid geoogst. De opvoe-
ding gebeurt grotendeels op cuve met 
een rijping op de fijne gistsporen. 
Ongeveer 10% van de wijn krijgt 
een opvoeding op oudere houten 
barriques. Bloesem, rijpe abrikozen 
en brioche op de neus. De smaak is 
heerlijk fris met een ronde textuur en 
wederom het ingemaakte gele fruit. 
De afdronk is lang en complex met 
tonen van honing en witte peper. 

2019 Arbin ‘La Belle Romaine’ 
– Vin de Savoie
Op dronk: tussen nu en 2028 
Nu per fles: €17,95 €19,50
Bij doos van 6: €17,50 per fles
Deze cuvée van 100% mondeuse 
is de trots van het domein en een 
weerspiegeling van de steile wijn-
gaarden bij het dorpje Arbin en de 
druif mondeuse. Een vergisting deels 
met hele trossen en opvoeding op 
de fijne gistsporen op cuve zorgen 
voor een elegante rode wijn met een 
heerlijk kruidig karakter. Zwarte 
peper, viooltjes en blauwe bessen. Een 
fijne tanninestructuur met rijpheid en 
spanning. De smaak is complex met 
opnieuw fris zwart fruit, subtiel wat 
specerijen en een verrassende lengte 
op de sappige afdronk.

Domaine GenouxNieuw
domein

93 pt.
 La Revue 
du vin de 
France
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m 11.30u hebben we afgesproken en 
ik ben iets aan de late kant. Ik realiseer
me dat ik tegen lunchtijd aankom. 
Alhoewel we hier niets over hebben 

afgesproken en ik wat boterhammen met kaas in 
m’n auto heb liggen, ben ik stiekem benieuwd of 
Janny iets in eigen keuken heeft voorbereid. 

Bloem, water, gist en liefde
Als ik aankom op het idyllische plekje in het mid-
den van het land waar Janny woont, komt ze naar 
buiten om me hartelijk welkom te heten. Ik voel 
me meteen thuis. En ja hoor, de eerste stop is in 
de keuken. Daar worden twee kopjes koffie inge-
schonken en een Normandisch cakeje gesneden 
dat Janny die ochtend speciaal heeft gebakken. 
Hetzelfde geldt voor het brood, waar ze al om 7 
uur die ochtend mee aan de slag is gegaan. Brood 
maken is volgens Janny heel gemakkelijk: bloem, 
water, gist en liefde! Maar het geheim zit hem 
in de kwaliteit van het meel, van de molenaar, 
zonder toevoegingen! “Vlak bij jou, in Santpoort, 
zit een heel goede molen!”, voegt Janny enthou-
siast toe. Een ding is direct duidelijk: in dit huis 

wordt écht gekookt, en alleen met verse ingre-
diënten. Dat kreeg ze mee uit haar opvoeding. 
“Ik kom uit de tijd van het begin van de pakjes; 
klop-klop en zo. Dat kwam er bij ons dus echt 
niet in!” Haar keuken oogt bourgondisch, waarbij 
ieder stukje wordt gebruikt. We nemen daarom 
plaats in de salon. Het cakeje, gemaakt met lekker 
veel boter en amandelen, smaakt heerlijk!

Haar eerste boek
Janny van der Heijden is een van de gezichten 
bij Heel Holland Bakt en te zien in vele andere 
tv-programma’s. Daarnaast is ze schrijfster van vele 
kookboeken en gastronomische columns. Eigen-
lijk kwam ze per toeval in deze wereld terecht. 
Ze werkte in die tijd, begin jaren ’80, bij een 
uitgever en toen er een vertaalster uitviel, werd 
haar gevraagd of ze kon helpen. Het boek ging 
over eten en Janny, jong en onbevangen, uitte de 
nodige kritiek op de inhoud. De redacteur was 
hier wel van gecharmeerd en daagde haar uit om 
zelf een boek te schrijven. Over pasta, waar op 
dat moment nog weinig over geschreven was. Dat 
werd haar eerste boek, zo’n veertig jaar geleden. 

O Janny komt uit een 
bourgondisch gezin, 
waar koken uit pakjes 
en zakjes taboe was. 

Janny van der Heijden
Als culinair publicist timmert ze al decennialang aan de weg, maar ze brak pas 
echt door met haar rol als jurylid van ‘Heel Holland Bakt’.
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DE KELDER VAN

Janny assembleert in 
de Rioja. Smaakcom-
binaties beoordelen is 
haar vak. 

De favoriet van Janny 
uit het Okhuysen 
assortiment
2020 Tête de Cuvée 
blanc – Pays d’Oc, 
Domaine Montlobre 
(nog tot 1 mei aan-
staande te bestellen).

Ik kook graag met wijn 
en dan kies je natuurlijk 
een wijn uit die je ook 
bij het gerecht gaat 
drinken. Bijvoorbeeld 
als ik een witte wijnge-
lei maak voor bij een 
mooie paté. Dan pak 
je geen goedkope 
kookwijn, maar offer je 
een deel van je witte 
Montlobre op!

Teruggeven aan de natuur
Ook wijn kwam in beeld. In het Haarlems Dag-
blad volgde Janny Wina Born, ‘moeder van de 
Nederlandse gastronomie’, op. Wina was daar 
best kritisch op, want Janny kwam tenslotte pas 
net kijken. Toch ging het haar goed af. Mede om-
dat ze opgroeide in een gezin – in de omgeving 
van Haarlem – waar eten belangrijk was en waar 
bij het eten ook wijn werd gedronken, met alle 
bijbehorende rituelen. Zoals het beluchten van de 
wijnen, wat bij bepaalde flessen een vereiste was. 
Kennis over eten en drinken had ze dus al, en 
het interesseerde haar ook. Bovendien was Janny 
nieuwsgierig en totaal niet gericht op het spuien 
van kennis: “Hoe meer je weet, hoe meer je weet 
dat je niets weet. Door kennis raak je je onbevan-
genheid kwijt om over dingen te schrijven. Daar-
om wilde ik vooral mensen ontmoeten en hun 
verhalen over hun ambacht horen. En van hun 
wijsheden leren. Zo herinner ik mij een wijnboer 
die ik in Bordeaux ontmoette, die weigerde om 
biologisch op zijn etiket te zetten, omdat op zo’n 
manier werken voor hem een vanzelfsprekend-
heid was. Hij werkte vanuit de filosofie dat als je 
iets uit de aarde haalt, je er ook iets aan terug-
geeft. Ik vind dat zo wijs. Het laat ook zien dat niet 
altijd de schreeuwers de voortrekkers zijn. Juist 
de families die al heel lang ergens zitten, weten 
hoe belangrijk het is om de grond te behoeden.” 
Al snel kwam ze in aanraking met mensen als wijn-
schrijver Robert Leenaers, maakte ze programma’s 
met wijnjournalist Hubrecht Duijker en ging ze 
op wijnreizen naar prachtige plekken. Wijn was 
en is nog altijd belangrijk in haar leven. Met haar 
ex-man had ze een goedgevulde kelder met prach-
tige wijnen, waar ook flessen uit de geboortejaren 
van hun kinderen lagen. 

Het draait om smaak
Toch zal ze zich niet snel als kenner omschrijven, 
wel als genieter. Vooral smaak is belangrijk voor 
Janny. Die is bij haar dan ook zeer goed ontwik-
keld. Daar zit ook bij uitstek haar toegevoegde 
waarde in het tv-programma Heel Holland Bakt. 
Waar Robèrt van Beckhoven veel meer op techniek
zit, is Janny vooral bezig met de balans van de
smaken. “Daar kan ik met Robèrt wel eens discus-
sies over hebben. Maar ik heb ook veel van hem 
geleerd. Er is een groot verschil tussen koken en 
bakken. Als je aan het koken bent, kun je continu 
bijsturen, maar bij bakken kan dat niet. Zodra het 
in de oven gaat is het gebeurd. Bakken is een strak 

chemisch proces. Tien gram te veel of te weinig 
kan een gigantische invloed hebben op het resul-
taat. En ook of je gezouten of ongezouten boter 
gebruikt en of je water afmeet in een maatbeker 
of weegt – want wegen is exacter. Zelfs het weer 
heeft invloed op het eindresultaat! Dat alles zorgt 
voor een heel interessant spanningsveld en is ook 
de reden dat er in het bakken heel lang vanuit een 

vaste standaard werd gewerkt. Pas heel recent laat 
men deze standaard los en slaat men echt aan het 
experimenteren. Sommige soorten deeg worden 
opeens heel ergens anders voor gebruikt; de 
wereld van de patisserie ontwikkelt zich veel meer 
dan de meeste mensen zich realiseren. Veel meer 
ook dan de wereld van het koken, waar we juist 
een teruggang zien naar oude technieken, zoals 
het inmaken, het fermenteren.”

Wijn als een museumstuk
Zelf houdt Janny vooral van eerlijke producten 
en van authenticiteit. “Ik ben dol op kleurrijk, 
vers eten, niet van gerechten die urenlang staan 
te stoven en je niet meer herkent. Ik mis dan het 
groen, het knisperende.” Goed koken is voor haar 
ook niet het bij elkaar gooien van 24 ingrediënten 
in een pan, maar gaat veel meer om balans. En 
dat kan soms heel simpel zijn. “Eten bij Noma in 
Denemarken is een happening, daar worden de 
culinaire grenzen opgezocht. Maar na veertien
gangen weet ik de volgende dag echt niet meer 
wat ik gegeten heb. Van de reportage over zonge-
droogde tomaten die ik in een stadje in de hak 
van Italië maakte, kan ik me daarentegen alle 
geuren en smaken nog feilloos voor de geest 
halen. Een plaatselijke nonna was pasta aan het 
koken, zo simpel en zo lekker! Net als bij wijn. 
Ik mocht een keer meedoen aan een verticale 
proeverij met de wijnen van Domaine de la Ro-
manée-Conti. Absoluut heel bijzonder, maar dat is 
eerder wijn als theaterstuk of kostbaar kunstwerk 
waar je je aan vergaapt. Thuis kan ik even goed 
genieten van mijn favoriete huiswijn Montlobre! 

Zo simpel is het
Afsluitend – inmiddels met voor onze neuzen 
wat heerlijke belegde sneetjes van het zelfge-
maakte brood – houdt Janny een pleidooi over de 
noodzaak van het behoud van oude ambachten, 
om al die verworven kennis niet verloren te laten 
gaan. “In Nederland waren we die vakmensen en 
kennis bijna kwijt en verdween het respect voor 
het product, maar gelukkig staat er nu een nieuwe 
generatie op die hier weer waarde aan hecht!” Ze 
is groot voorstander van het lokale, het klein-
schalige, waarbij de mensen teruggeven aan de 
natuur. “Met als basis de mooiste en puurste in-
grediënten, kan je niet veel verknallen; dan smaakt 
alles goed. Kijk naar wijn, alleen van gezonde, 
mooie druiven kan je écht goede wijn maken. Het 
is zo simpel!”                                Tekst: Xavier Kat

In een restaurant neem ik 
liever kaas dan een dessert. 
Daar schrikken ze vaak van
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s muscadet in staat om zich met de 
beste wijnen ter wereld te meten? 
Een vraag die veel wijnkenners met 
nee zullen beantwoorden. Toch 

scoorde Excelsior 2007 in een blinde 
proeverij van Decanter Magazine in 
2017 maar liefst 99/100 punten. Het 
proefpanel gaf de wijn als drinkadvies 
2017-2033 mee. De hoge score is geen
uitzondering voor dit domein, dat 
enkele van de beste witte bewaarwijnen 
van de Loire voortbrengt. 

De muscadetdruif melon de bour-
gogne is een geweldig ‘doorgeefluik’ 
van de terroir. Het van nature ingetogen 

I
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en bescheiden karakter van deze druif 
weerspiegelt als geen ander de bodem, 
het klimaat en de klasse van de wijn-
maker. En Pierre-Marie Luneau is zo’n 
wijnmaker. Juist door de zeer lange 
opvoeding ‘sur lie’(soms tot wel 36 
maanden!) wint de wijn aan structuur, 
complexiteit en biedt het bescherming 
tegen oxidatie, wat het grote bewaarpo-
tentieel verklaart. 

Domaine Luneau-Papin ligt bij het 
gehucht Chapelle-Heulin, ten zuidoos-
ten van Nantes in het hart van Sèvre et 
Maine, thuis van de beste wijngaarden 
van de streek. Pierre-Marie nam het do-

mein aan de hand naar een nieuw, nog 
hoger niveau, maar het waren zijn ouders 
Pierre Luneau en Monique Papin die in 
de jaren negentig van de vorige eeuw 
hun verschillende percelen apart gingen 
bottelen om de enorme diversiteit aan 
terroirs te laten zien. Om dit project 
kracht bij te zetten creëerden zij in 2001 
‘Cuvée Excelsior’, Schists de Goulaine, 
hun ultieme ‘cru’ met een extra lange rij-
ping op de fijne gistsporen (sur lie). Deze 

cuvée komt van het perceel La Plécisière, 
aangeplant in 1936 door de ouders van 
Monique. De wijngaard heeft een arme 
bodem van leisteen, rijk aan mineralen. 
Het weidse uitzicht over de hele streek 
doet je beseffen dat de wijngaard hoger is 
gelegen. De oude, diep gewortelde stok-
ken geven ook in warme jaren druiven 
met een perfecte natuurlijke balans. 

Juist in blindproeverijen weet deze 
wijn hoge ogen te gooien. Immers, als er 
geen vooroordeel over de herkomst is, 
wordt de wijn op zijn kwaliteit beoor-
deeld. Daarmee kan de Excelsior een ver-
rassend en prijsvriendelijk alternatief zijn 
voor (dure) cru’s uit de Chablis.

2007 Excelsior – Muscadet Sèvre 
et Maine Goulaine
Op dronk: nu (uit karaf) tot 2033
Nu per fles: €45,90 €49,50
Het zonrijke en warme oogstjaar 2007 
gaf rijpe en geconcentreerde druiven. Juist 
in dit warme jaar is de balans opvallend. 
De lange rijping van 24 maanden ‘sur 
lie’ met ‘bâtonnages’ (het omroeren van 
de fijne gistsporen door de most) zorgt 
voor een enorme rijkdom, complexiteit en 
een heerlijke romige textuur. Aroma’s van 
rijpe witte perzik, geroosterde noten en 
witte peper. Een diepe intensiteit, gelaagde 
smaakschakeringen en een intrigerende 
zilte mineraliteit in de lange afdronk. 

Ook mooi van Luneau-Papin:
2019 Vera Cruz – Muscadet Sèvre 
et Maine sur Lie
Op dronk: nu tot 2026
Nu per fles: €17,95 €19,50

2019 La Grange – Muscadet Sèvre 
et Maine sur Lie
Op dronk: nu tot 2025
Nu per fles: €12,30 €13,20

Luneau-Papin
Mythische wijnen die je eens in je 
leven gedronken moet hebben.

MAGISCHE WIJN

Excelsior 2007 scoorde  
recent 99/100 punten 
in Decanter magazine 

en pandemie is een zeer nuttige manier 
om te ontdekken hoe belangrijk je bent 
voor de samenleving. Artsen en epide-
miologen houden het voortbestaan van 

de mensheid in hun handen; maar dat kan niet ge-
zegd worden van ons wijnschrijvers. De bescha-
ving zal niet afbrokkelen als we plotseling verdwij-
nen. Sommigen zien ons waarschijnlijk zelfs liever 
gaan. Daarom kan het schrijven over wijn in zo’n 
traumatische periode van de geschiedenis als iets 
triviaals overkomen. Het lijkt misschien immoreel 
om bezig te zijn met een luxeproduct als wijn, 
wanneer je buurman vecht voor zijn leven aan een 
beademingsapparaat. 

Aan de andere kant, als ons leven een dagelijkse 
strijd is, zoeken we een gevoel van normaliteit en 
klampen we ons vast aan de banaliteiten van ons 
vorige leven, al was het maar om de angst te on-

derdrukken over wat we in het nieuws lezen. Zo 
zien we dat sinds het begin van de pandemie de 
wijnverkoop niet alleen op peil is gebleven, maar 
zelfs is toegenomen. Het thuis ontkurken van een 
fatsoenlijke fles is een van de weinige genoegens 
in het leven die zelfs tijdens de meest draconische
lockdown kan doorgaan. Restaurants hebben 
vreselijk geleden onder de pandemie, maar de 
internetverkoop van wijn is explosief gestegen. 
Mensen hebben nu alle tijd. Ze hebben genoeg 
tijd om te lezen over hun passie; daarom heb ik 

Wijn en Corona

NEAL MARTIN
is een gerenom-

meerd Brits wijnex-
pert en -journalist, 
gespecialiseerd in 

Bordeaux, Bour-
gogne, Zuid-Afrika 
en Nieuw-Zeeland. 
Van 2003 tot 2017 

schreef hij voor 
Robert Parkers’ 

Wine Advocate. 
Inmiddels schrijft hij 
al enkele jaren als 
‘Senior Editor’ voor 

het platform Vinous.

het geluk gehad om een publiek te hebben, een 
publiek dat me een inkomen geeft. 

Dus streef ik er in mijn artikelen meer dan ooit 
naar om iets te schrijven dat niet alleen informa- 
tief is in termen van scores en proefnotities, maar 
ook vermakelijk. Berichten van lezers die me be-
danken voor een artikel waarom ze moesten glim-
lachen, stemmen me blij verrast en soms nederig. 
Dat is mijn kleine bijdrage. 

Natuurlijk zijn er enorme uitdagingen. Met 
de Franse grenzen gesloten op het moment van 
schrijven, is het onmogelijk voor mij om Bordeaux 
en Bourgogne te bezoeken. Een zegen was de 

vloed aan proefflessen die voor mijn deur aan-
spoelde, waardoor ik verslagen over Bordeaux en 
Chablis van 2019 kon schrijven die – paradoxaal 
genoeg – nog uitgebreider waren dan normaal. Ik 
weiger nooit een aanbod van een monster, toch 
is het niet hetzelfde als een bezoek aan de regio, 
het inspecteren van de wijngaarden, de directe 
interactie met wijnmakers en de verhalen die zich 
ontvouwen door gewoon in een wijngebied te 
verblijven. Dat is iets wat ik enorm mis en ik had 
dan ook het geluk dat ik afgelopen oktober vijf 
weken kon inplannen om oogstjaar 2019 van het 
vat te proeven in de Bourgogne. Een van mijn 
eerste bezoeken was aan Dominique Lafon. Ik was 
de eerste journalist die hij sinds weken had gezien 
en hij kon de glimlach niet van zijn gezicht vegen, 
zo opgelucht was hij dat hij zijn nieuwste jaargang 
met een buitenstaander kon bespreken. Ik ben 
daar drie uur gebleven. 

Ik schrijf dit eind februari en hoop dat de 
beperkingen in 2021 geleidelijk zullen worden 
opgeheven. Het enige waar ik op dit moment naar 
verlang is om wijngebieden te kunnen bezoeken
en wijnmakers te zien. Natuurlijk mis ik alle 
verdere sociale aspecten van mijn werk, maar die 
komen wel weer. Een ding dat ik heb geleerd, is 
dat het leven voorlopig onvoorspelbaar is. Het 
enige wat we zeker weten, is dat over een paar 
weken de knoppen barsten en de wijnstokken tot 
bloei komen, zich niet bewust van al het andere 
dat er in de wereld gebeurt.

Een zegen was de vloed aan proefflessen 
die mij werden toegezonden

Het schrijven over wijn in 
zo’n traumatische periode 
van de geschiedenis kan 
als iets triviaals overkomen

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

Veneto, hét gebied van klinkende namen als
amarone en ripasso, maar ook het thuis van 
de witte soave. Wij zijn gek op die van 
Maffei, vanwege zijn mooie, slanke karakter. 
In de neus delicate tonen van witte bloemen 
en zomers fruit als perzik en abrikoos. De 
smaakaanzet is fris, gevolgd door rijp wit 
fruit en iets van citrus. De wijn is prachtig 
in balans met milde zuren, mineraliteit en 
een aangenaam bittertje in de afdronk.

HUISWIJNEN WIT

Bent u op zoek naar bijzondere wijnen die toch betaalbaar zijn? Zoek dan niet 
verder. De hele topselectie tot €10,- vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen

Een rijke historie met de smaak van nu

e DOC Soave ligt in het noor-
den van Italië, ten oosten van
de stad Verona en brengt een
van de bekendste witte Itali-

aanse wijnen voort. Druiven die hier 
staan aangeplant zijn voornamelijk de 
inheemse garganega en trebbiano di 
soave. De mooiste wijnen komen van de 
hooggelegen wijngaarden met een arme, 
vulkanische bodem. Die bodems vind 
je alleen niet overal in het uitgestrekte 
gebied. De kwaliteit van de wijnen loopt
dan ook zeer uiteen, hetgeen de reputa-
tie van soave niet altijd ten goede komt. 
Voor de familie Cottini van Palazzo 
Maffei was het dan ook zeer belangrijk 
om de juiste grond te vinden voor hun 
project om soave te maken. Het eeuwen-
oude Palazzo Maffei is sinds 1925 in 
handen van deze familie, met inmiddels 
de derde en vierde generatie aan het 
roer. Het prachtige landgoed telt twaalf 
hectare wijngaard en bevindt zich op 
een unieke plek: hooggelegen, met een 
perfecte zonexpositie en een bodem rijk
aan mineralen. Met liefde zorgen ze hier 

voor de wijnstokken en houden ze de
opbrengsten laag om de constant hoge 
kwaliteit van de wijnen te kunnen waar-
borgen. Voor deze cuvée gebruikt de 
familie 85% garganega, aangevuld met 
trebbiano di soave voor extra fraîcheur. 
De verfijning en elegantie maakt de wijn 
helemaal van deze tijd. 

Een groeiseizoen als 2020 was al 
enkele jaren niet meer voorgekomen 
op Palazzo Maffei. Een droge en milde 
winter zorgde dat de knoppen eerder 
uitkwamen en het koele en regenachtige 
voorjaar vertraagde de bloei. In de zomer 
bleven extreme hitte, wind en regenval 
gelukkig uit, wat de groei bevorderde en 
waardoor ziektes de wijngaard bespaard 
bleven. De garganegadruiven hadden 
een iets hogere zuurgraad dan normaal. 
Dit zorgt voor meer frisheid en bloemige 
tonen. Een wijn voor vele gelegenhe-
den; fris, vol spanning en nuances. Een 
smaakvolle begeleider van een risotto 
met zeevruchten, maar ook heerlijk bij 
de borrel met wat pikante gedroogde 
worst en gekruide antipasti. Bellissimo!

D

Bij doos 
van zes 
€6,95

Bijzondere wijnen voor 
minder dan tien euro

fris en 
levendig

Maffei vond de beste wijngaarden in Soave; 
hooggelegen en met een vulkanische bodem.
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fris en 
levendig

2020 Chardonnay – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,25

Ten tijde van Lodewijk XIII werden de wij-
nen van Pennautier geschonken aan het hof 
in Versailles, maar nu zijn zij gelukkig voor 
meer mensen bereikbaar. Wat deze konink-
lijke wijn zo bijzonder maakt? De combina-
tie van de kalkrijke bodems, de relatief hoge
ligging en de frisse wind die hier voor ver-
koeling zorgt. Een voorbeeld-chardonnay met 
aroma’s van rijp geel fruit en witte bloesem. 
Vol van smaak met veel sap en fris in de 
afdronk. 

2020 Sauvignon blanc – 
Jumilla, Hoffman
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,25

Bij het stadje Jumilla in Spanje ligt het 
stuk land van de familie Hoffman, waar 
hooggelegen wijngaarden met sauvignon 
blanc staan aangeplant. De lokale bevolking 
noemt het perceel naar de Duitse familie 
en zo kreeg de wijn deze niet zo Spaans 
klinkende 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.

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

De wijn uit het Okhuysenassortiment die een 
ware stormloop kan veroorzaken. Gelukkig 
hebben we weer voldoende voorraad binnen 
van het nieuwe oogstjaar, dat wederom vol-
doet aan de verwachting die we hebben van 
Colagón. De ultieme verdejo met uitbundig 
tropisch fruit dat uit het glas stuift, knispe-
rend fris en met tonen van bloesem. Naast 
frisheid biedt de wijn ook veel smaak en span-
ning. Kortom, een wijn die perfect in balans 
is en niet voor niets zoveel fans telt! 

2020 Grillo – Sicilia
Molino a Vento
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,40

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. Om de frisheid te behouden 
worden de druiven op lage temperatuur 
vergist en volgt een korte opvoeding in RVS-
tanks. In deze wijn aroma’s van tropisch 
fruit, citrus en iets floraals. De smaak heeft 
lekker veel sap, milde kruiden en een aan-
gename frisheid. 

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

De witte wijn die nooit verveelt, waar op 
elk moment van kan worden genoten. Als 
aperitief of smaakvolle begeleider bij salades 
of vis uit de oven. De druiven sauvignon 
blanc, clairette en grenache blanc ondergaan 
een koude weking en een vergisting op lage 
temperatuur zodat de natuurlijke frisheid 
van de druiven behouden blijft. Een juweel 
van een wijn van de makers van het grote 
Mas de Daumas Gassac met lekker veel sap, 
rijp wit en geel fruit. 

2019 Entre-Deux-Mers
Château de Fontenille
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €9,40 per fles €10,40

La Revue du vin de France vindt hem de 
allerbeste witte wijn van de streek. Een voor 
hier verrassende assemblage van sauvignon 
blanc, sauvignon gris, sémillon en muscadelle 
die na een koude schilweking op lage tempe-
ratuur werden vergist. Opvoeding op de fijne 
gistsporen zorgt voor structuur en complexi-
teit; vol en levendig van smaak met tonen 
van exotisch en citrusfruit, een vleug je krui-
den en iets floraals. Witte bordeaux op zijn 
mooist!

fruitig en 
toegankelijk

vol en rijk

vol en rijk

fris en 
levendig

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

Omdat de tempranillo- en garnachadruiven 
in de vroege morgen geplukt worden en 
vervolgens op lage temperatuur gevinifieerd, 
behouden ze hun frisheid en alle verrukkelij-
ke geur- en smaakstoffen op perfecte wijze. 
Het rode fruit knalt het glas uit. Het kleine 
pepertje biedt een mooie tegenhanger voor 
het fruitige sap. De afdronk is dankzij de 
verfrissende zuren heerlijk opwekkend. Een 
ware charmeur. Zalig bij de borrel, wat 
Spaanse tapas en zeevruchten.

krachtig en 
intens

HUISWIJNEN ROSÉ

Bent u op zoek naar bijzondere wijnen die toch betaalbaar zijn? Zoek dan niet 
verder. De hele topselectie tot €10,- vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen

ij het samenstellen van de wijn-
selectie voor de voorjaarseditie 
van Vinée Vineuse gaat ons hart 
altijd wat sneller kloppen. Dit 

betekent namelijk dat er weer plaats is 
voor rosés: hét type wijn dat het voorjaar 
toch écht een stukje dichterbij haalt. Tel 
daar het nieuwe oogstjaar Huerta del Rey
rosado bij op, en alle ingrediënten voor 
een gezonde dosis voorjaarskriebels zijn
aanwezig. Hier kan geen voorjaarschoon-
maak tegenop! 

De nummer-één-rosé van Okhuysen 
wordt gemaakt door onze vrienden van 
Palacio de Bornos. Een domein waarmee 
wij al decennialang nauw samenwerken. 
Zo’n dertig jaar geleden startten we met 
enkel wat doosjes van de witte Colagón, 
inmiddels verblijden wij al jaren onze 
klanten met een hele serie prachtige 
Bornos-wijnen (zie ook de column van 
Job Joosse op pagina 38).

Onze samenwerking ontstond niet 
zonder reden. Verliefd zijn we geworden 
op het domein, de gastvrijheid van het 
team en hun wijnen, die hoog scoren 

dankzij een meer dan indrukwekkende 
prijs-kwaliteitverhouding. Immers, een 
schoonheidsprijs voor het landschap zal 
de streek Rueda niet snel krijgen. De 
omgeving oogt wat saai en plat. Waar 
je door andere wijnstreken met gemak 
dagen kunt rondtoeren in de auto, biedt 
Rueda een weinig vineuze aanblik. Voor 
wijngaarden en kleine bodega’s moet je
de binnenwegen op naar kleine, armoe-
dig overkomende gehuchten waar slechts 
de doorgaande weg geasfalteerd is. Toch 
worden hier, naast schitterende witte 
wijnen, ook karakteristieke roséwijnen 
gemaakt. 

Huerta del Rey rosado heeft een 
dieproze kleur. Hoewel de trend al jaren 
bleekroze kleurt, stellen de wijnmakers 
van Palacio de Bornos smaak boven uiter-
lijk. Het gaat ze niet om de kleur, maar 
om de inhoud. Die moet verleiden, veel 
sap en frisheid bieden. Deze ‘tuin van 
de koning’ is inmiddels een begrip. Ook 
wij moeten kleur bekennen… Een glas 
Huerta smaakt naar meer, weten ook de 
vele trouwe fans van deze wijn.

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

Uniek in zijn soort, want eigenlijk kan er 
geen rosé tippen aan deze Guilhem rosé. De 
gebroeders Guibert laten zien dat je voor een 
kwalitatieve saignée-rosé (gemaakt van het 
eerst weggelopen sap) niet de hoofdprijs hoeft 
te betalen. De assemblage van grenache, 
carignan en syrah werd puur op het fruit 
gevinifieerd. Heerlijke aroma’s van viooltjes, 
kersen en bessen in de neus. De smaak is 
sappig met een mild pepertje en de afdronk 
knisperend fris.

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

Na het succes van de andere wijnen van het 
Siciliaanse huis kon een rosé niet uitblijven. 
Dus hier is dan het zusje van de rode Nerel-
lo Mascalese. Ook deze wijn is – dankzij 
het unieke microklimaat in het binnenland 
van Sicilië – gezegend met een uitstekende 
zuurgraad. In de neus intens fruitige tonen 
als framboos en aardbei. De smaak is sappig, 
met in de afdronk het herkenbare Italiaanse 
bittertje. Tip: Combineer de wijn met het ty-
pische pasta gerecht Busiate alla trapanese.

2019 Syrah rosé – Pays d’Oc
Domaine Terres Noires 
Op dronk: tussen nu en 2022
Bij doos van 6: €6,00 per fles €6,80

Normaal gesproken prijkt deze wijn op de 
wijnkaart bij veel van onze klanten in de 
horeca. En met succes. Vanwege het coronavi-
rus kunnen we een deel nu beschikbaar stellen 
voor de particulierenmarkt. Een mazzeltje 
dus. Deze 100% syrah bezit veel sappig 
fruit, zoals zwarte bessen, frambozen en 
kersen. Verder aroma’s van veldbloemen, met 
in de smaak opnieuw veel sap, een klein pe-
pertje en fijne zuren in de afdronk. Onmis-
baar bij iedere borrel.

2020 Grenache Rosé – Piekeniers-
kloof, Kruger Family Wines
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,95 per fles €9,90

Een ‘old vines’ rosé van onze vriend Johan 
Kruger. De druiven zijn afkomstig van de 
hooggelegen ‘bush vines’ van de Piekeniers-
kloof. Een unieke cool climate plek in het 
westen van Zuid-Afrika waar de veertig jaar 
oude wijnstokken zich diep hebben geworteld 
in de granieten bodems. De wijn wordt slechts 
in beperkte oplage gemaakt. Het verdient dus 
de aanbeveling een voorraadje in te slaan. 
Sappig fruit, fijne kruiden en een knisperend 
frisse finale. 

2019 Initiale rosé – Saint-Chinian
Domaine des Jougla
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €9,75 per fles €10,80

Al sinds 1982 maakt Domaine des Jougla 
deel uit van ons assortiment. En niet alleen 
omdat la famille Jougla zo sympathiek is. 
Ze maken ook nog eens geweldige wijnen 
waaronder deze all-time favourite rosé. Deze 
licht kruidige cuvée is een assemblage van 
de druiven syrah, grenache en mourvèdre. 
De wijn bezit elegante aroma’s van zacht, 
kruidig rood fruit. In de smaak veel sap en 
fruit, subtiele kruiden en een lekkere bite in 
de lange, frisdroge afdronk.

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

Op Château Beauregard Mirouze maken ze 
wijn met groot respect voor de natuur. Slechts 
25 van de 250 hectare land is beplant met 
wijnstokken. De rest bestaat uit naaldbossen 
en garrigue. Dat proef je terug in deze fris 
fruitige rosé, gemaakt van cinsault en syrah. 
De neus is verleidelijk met tonen van witte 
perzik, peer en bloesem. Verder proeven we 
klein rood fruit en witte peper. De wijn barst 
van het sappige fruit en is heerlijk verkwik-
kend!

fruitig en 
sappig

fruitig en 
sappig

fruitig en 
sappig

bloemig en 
kruidig

bloemig en 
kruidig

krachtig en 
intens

Bij doos 
van zes 
€6,40

Bijzondere wijnen voor 
minder dan tien euro
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2016 Bordeaux rouge 
Château Turcaud 
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,50 per fles €9,50

De familie Robert vinifieert de 70% merlot 
en 30% cabernet-sauvignon volgens de mo-
dernste technieken, waarna een derde van 
de wijn achttien maanden op barriques rijpt. 
De neus biedt intense aroma’s van zwarte 
bessen, kruiden en een subtiele houttoets. In 
de smaak komt de ronde, soepele smaak van 
de merlot naar voren, gecombineerd met het 
pittige karakter van de cabernet-sauvignon. 
De afdronk is lang en levendig met verfijnde 
zuren en fluweelzachte tanninen. Prachtig!

HUISWIJNEN ROOD

Bent u op zoek naar bijzondere wijnen die toch betaalbaar zijn? Zoek dan niet 
verder. De hele topselectie tot €10,- vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen

ntre-Deux-Mers is qua natuur-
schoon onbetwist het mooiste 
wijngebied van heel Bordeaux. 
Het landschap is intens groen 

met opvallend veel bos, licht heuvelig en 
bezaaid met smalle kronkelige weggetjes. 
In dit weidse en glooiende land, inge-
klemd tussen de rivieren de Garonne 
en de Dordogne worden zowel witte als 
rode wijnen gemaakt. De witte wijnen 
vallen onder de appellatie Entre-Deux-
Mers en de rode onder Bordeaux. 

Maar niet alleen de natuur van de 
Entre-Deux-Mers bekoort ons, ook de 
wijnen zijn verrassend goed en maken al 
jaren deel uit van ons assortiment. Het 
was Louis Kat die de schoonheid van 
Château Turcaud ontdekte in Parijs, in 
het befaamde sterrenrestaurant 
Taillevent**. De gastvrije sommelier 
bleek goed bevriend met Maurice Robert, 
de eigenaar, en een paar maanden later 
importeerde Okhuysen de eerste dozen 
Turcaud.

Château Turcaud ligt in het dorpje 
Sauve Majeure, naast de gelijknamige ab-

dij die tot het werelderfgoed van UNES-
CO behoort. De wijngaarden bevinden 
zich op leemhoudende hellingen op een 
hoogte van honderd meter. De slibbo-
dem bestaat uit grind, aangevuld met klei, 
waarop de stokken merlot (65%) en ca-
bernet-sauvignon zich prima thuis voelen.

In 2009 heeft Maurice Robert het 
stokje overgedragen aan dochter Isabella 
en schoonzoon Stéphane le May, op dat
moment al vijftien jaar werkzaam op het
château. Net zo veeleisend als hun 
(schoon)vader hadden Isabelle en 
Stéphane maar één doel voor ogen: alles 
uit de bijzondere terroir halen. Zo her-
plantten ze de wijngaard geleidelijk met 
een hogere dichtheid wat de concen-
tratie ten goede komt. In totaal bezitten 
zij nu vijftig hectare wijngaard, waarvan 
24 is beplant met rode wijnstokken. Nog 
altijd is de familie bescheiden, ondanks 
de vele vermeldingen in de pers zoals in 
‘Le Guide Hachette’. Hun geheim? Dat 
is een mix van jarenlange ervaring, een 
flinke dosis passie, de juiste investerin-
gen en een neus voor kwaliteit.

E
Een trouvaille uit Bordeaux

sappig en 
fruitig

Dochter Isabella en haar man 
Stéphane le May zijn net zo 
veeleisend als Maurice Robert.
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2019 Guilhem Rouge – Pays de 
l’Hérault, Moulin de Gassac
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,25 per fles €6,90

De Guilhem Rouge is al jaren een vertrouwd 
gezicht in ons rijtje wijnen voor alledag. Al-
hoewel we die term liever niet gebruiken.
Want deze Zuid-Franse wijn uit de Gassac-
vallei is chic genoeg om ook in het weekend 
te drinken. Een mediterrane assemblage van 
syrah (40%) en gelijke delen carignan en 
grenache noir. De neus biedt een hint van 
garrigue, specerijen en cassis. In de mond heel 
sappig; je proeft het heerlijke rijpe fruit van 
bessen en kersen en de afdronk is mooi soepel. 

2019 Orot – Toro 
Bodegas Toresanas
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 12: €6,40 per fles €7,10

De wijngaarden van Bodegas Toresanas in 
de DO Toro zijn hooggelegen en hebben een 
kalkhoudende kleigrond. Ideaal voor het ver-
bouwen van de tinta-de-torodruif, zoals men
hier tempranillo noemt. Aroma’s van rood 
fruit en kruiden stijgen op uit het glas. De 
smaak is heerlijk sappig met verleidelijke 
aroma’s van levendig bosfruit en iets bloe-
migs. De afdronk is zacht en elegant. Met 
een knipoog naar het herkomstgebied was de 
naam voor deze wijn snel bedacht.

2019 Vin de Pays de Vaucluse 
Domaine du Pesquier 
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 12: €7,00 per fles €7,75

Over deze wijn is al zoveel gezegd: de vele 
oorkondes op het Proefschrift Wijnconcours, 
de reden waarom Guy Boutière hem ‘Mon 
Petit Pétrus’ noemt en de waanzinnige prijs-
kwaliteitverhouding… Maar het beste is om
deze verrukkelijke wijn zelf te proeven. De
geur is licht aards en heeft tonen van donker 
fruit, peper en laurier. De smaak is fruitig, 
biedt veel sap, bezit een aangename kruidig-
heid, een uitstekende concentratie en een 
intense afdronk. 

2019 Mar Y Luz Carmenère – 
Colchagua, Viña Casa Marín 
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €7,95 per fles €8,80

Casa Marín mag zich inmiddels scharen bij 
het rijtje topproducenten uit Chili. En dat is 
de verdienste van pionier en wijnmaakster 
María Luz Marín. Onder leiding van Mari-
lu worden de carmenèredruiven met de hand 
geoogst, en pas op het moment dat ze perfect 
rijp zijn. De wijn imponeert met tonen van 
zwarte bes, rode bloemen, laurier, een pepert-
je en licht vanille van het eiken. De smaak 
is intens, heeft rijpe, frisse tanninen, volop 
donker (bos)fruit en een levendige finale.

2020 Gamay Touraine 
Domaine Jacky Marteau   
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,25 per fles €9,20

Wellicht kent u alleen de Sauvignon (pag. 2)
van Marteau. Dan wordt het tijd voor ver-
andering, want ook de Gamay is buitenge-
woon lekker. De wijngaarden liggen bij het 
gehucht la Tesnière langs de rivier de Cher, 
ten oosten van Tours. Net als vader Jacky 
maakt Rodolphe geen gebruik van eiken va-
ten. De wijn wordt puur op het fruit gemaakt. 
De neus is fruitrijk en licht peperig. In de 
mond veel sap, een goede structuur, frivool 
rood en zwart fruit en soepele tanninen.

sappig en 
fruitig

sappig en 
fruitig

soepel 
en rond

zwoel en 
kruidig

zwoel en 
kruidig

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

Op het moment van schrijven is een groot deel 
van Nederland veranderd in een sprookjesa-
chtig wit landschap. Echter, met één slok van 
deze Nero d’Avola van de Siciliaanse familie 
di Maria is de kou direct verdwenen. Met een 
korte houtopvoeding komt het warme karakter 
van de nero-d’avoladruif mooi naar voren. 
De geur verleidt met rijp rood fruit als kersen 
en pruim, specerijen en bloemen. De smaak 
is geconcentreerd, vol sap, met opnieuw rijp 
rood fruit, iets aards en een kruidige finale.

zwoel en 
kruidig

Bij doos 
van zes 
€8,50

Bijzondere wijnen voor 
minder dan tien euro



Piatelli, Mendoza
Staat in teken van de wijngaard. Het 
sap gaat stijgen waardoor de stokken be-
ginnen te ‘huilen’ (la vigne pleure) en het 
wordt tijd om op te binden.
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Wereld
reizigers

Een verhaal over druiven 
die reizen en in hun nieuwe 
thuisland tot bloei komen.

Tekst: Xavier Kat

ruiven reizen de hele wereld over. 
Vanaf de ontdekking dat het gistende 
sap van de druif een aangename en 
geestverruimende drank opleverde, 
namen mensen de wijnstok mee op hun 

reizen. Eerst door het nabije oosten en later door 
Europa. De Europeanen namen hem ook mee op 
hun tochten naar de overzeese kolonies. Het ver-
trekpunt van de reis bepaalde de druivensoort, niet 
de omstandigheden op de eindbestemming. Met de 
komst van de moderne oenologie nam de kwaliteit 
van de wijnen toe en werden zaken als bodem, kli-
maat en druivensoort steeds belangrijker. In Frankrijk 
begon men de wijngebieden te beschermen en de 
kwaliteit te reguleren. De toegestane druiven werden 
per streek gedicteerd, want men ging er vanuit dat 
door de eeuwen heen de juiste druiven op de juiste 
plek terecht waren gekomen. En terwijl de Franse 
wijnmaker zei “Dit is wat ik maak en als je het lekker 
vindt, koop je het”, begonnen de producenten in de 
nieuwe wereld wijnen te maken die waren afgestemd 
op de smaak van de consument. Ze zetten daarbij de 
druif centraal, wat het voor de consument begrijpelijk 
maakte, maar wat ook leidde tot enigszins karikaturale 
wijnen. De gevleugelde uitspraak: “Ik houd niet van 
chablis, doe mij maar chardonnay”, sneed dan ook 
zeker hout. Maar hoe het nu komt dat dezelfde druif 
op een andere plek zo anders kan smaken, daar gaan 
we in dit artikel eens dieper op in. We zetten daarbij 
zes bekende druiven centraal.

D
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e generatie van mijn opa, en ook die 
van mijn vader, leerde wijn drinken die 
afkomstig was uit nabijgelegen streken. 
Vooral uit de Moezel, de Elzas, de 

Loire, Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais en het 
Franse Rhônedal, aangevuld met nog wat ex-
oten als Rioja en Chianti. De generaties voor hen 
dronken wijn die hen via karrenspoor, rivier en 
de zee bereikte en waren daarmee afhankelijk van 
een nog kleiner verspreidingsgebied. Het zuiden 
en oosten van het land werden bediend vanuit 
Duitsland en het oosten van Frankrijk, terwijl sher-
ry, port, bordeaux en wijnen uit de Loire overzees 
het westen van ons land bereikten. In die tijd 
waren de streken en hun druiven onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Pinot noir en chardonnay 
stonden voor bourgogne, merlot en cabernet voor 
bordeaux, sauvignon kwam uit Sancerre of Pouil-
ly-Fumé en pinot gris heette tokay pinot gris en 
kwam uit de Elzas.... Toen wijn in de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw steeds populairder begon 
te worden en ook vanuit de Nieuwe Wereld onze 
kant op kwam, ontstond er een nieuw fenomeen 
in de wijnwereld. Tot dan toe moest je soms 
door de zure appel heen bijten om wijn te leren 
waarderen, omdat de zuren en bitters niet bij 
de eerste de beste slok als aangenaam werden 
ervaren. Maar opeens waren er nu wijnen op de 
markt die de consument wél direct wisten te be-
hagen. Ze waren fruitig, zwoel en soms wat zoetig, 
zonder al te veel tanninen en zonder die scherpe 
zuurgraad. De serieuze wijndrinker haalde z’n 
neus er voor op, want pinot noir diende te smaken 
als een bourgogne en cabernet als een bordeaux. 

Frankrijk maakt zich zorgen
Ondanks haar dominantie begint Frankrijk zich 
in de jaren negentig van de vorige eeuw inmid-
dels toch zorgen te maken. Met een veranderd 
drinkpatroon in eigen land – waar de mensen wijn 
tijdens de lunch inmiddels overslaan – en een 
afnemende export vanwege de concurrentie uit de 
nieuwe wereld, moet er wat gebeuren. Frankrijk 

Riesling

2019 Riesling
Domaine Dirler-Cadé
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €16,50 €17,90 
Bij doos van 6: €15,95 per fles
De wijnen van Jean en Ludivine Dirler 
uit de Elzas worden gekenmerkt door 
een perfecte rijpheid, zuiverheid en fijne 
zuren. Hun ‘basisriesling’ is van zeer 
hoog niveau, met delicaat wit en geel 
fruit, witte bloemen en een milde kruidig-
heid. Van volledig biologisch-dynamische 
oorsprong.

2020 Cartagena Riesling – San 
Antonio, Viña Casa Marín
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €10,95 €11,95  
Bij doos van 6: €10,70 per fles
Ook in Chili heeft de riesling zijn 
habitat, maar dan wel op een plek waar 
de wijngaarden zich bevinden in een 
koeler maar zonrijk klimaat, waar de 
druif het uitstekend doet. Levendige 
aroma’s van citrusfruit, perzik, lychee en 
sinaasappelbloesem. Prachtig zuiver en 
mineraal, met een mooie complexiteit en 
een verleidelijke afdronk. 

2019 Just Riesling trocken – 
Nahe, Gut Hermannsberg
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €13,25 €14,25  
Bij doos van 6: €12,80 per fles
De druiven zijn afkomstig van zeven
Grosse Lagen (grand cru) wijngaarden, 
waaronder Hermannsberg en Steinberg, 
van met name jongere aanplant. Een 
expressieve riesling met limoen, peer 
en wat jeneverbes. Krachtig, zuiver en 
met precisie, fris en mineraal in de lang 
aanhoudende afdronk.

De van oorsprong Duitse riesling geldt als een van 
de grote witte druivensoorten, een ware vertaler 
van de terroir en geschikt om wijnen te maken van 
strak droog tot mierzoet. En ook voor het maken van 
mousserende wijn is de druif geschikt. Doordat de 
stokken laat uitlopen, zijn ze minder gevoelig voor 
voorjaarsvorst. De mineraalhoudende steenbodems
van de Nahe brengen slanke, geconcentreerde wij-
nen voort met een ragfijne zuurgraad en een groot 
bewaarpotentieel. In de omgeving van het koele San 
Antonio, nabij de grote Oceaan, bezit de riesling 
een hoge zuurgraad, maar combineert deze door 
toedoen van de grote lichtintensiteit met een exoti-
sche fruitexpressie en in de warmere oogstjaren een 
goût de pétrole. De riesling van het in het zuidelijk 
deel van de Elzas gelegen Dirler, met bodems van 
mergel, zandsteen en kalk, heeft een geler, appelig 
fruit, met een rijpe indruk, gecombineerd met deli-
cate zuren en een bloemige kruidigheid. 

Het vertrekpunt van de reis 
bepaalde de druivensoort, 
niet de omstandigheden 
op de eindbestemming

CHI

FRA
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2020 Sauvignon blanc Old Vines 
Stellenbosch, Kruger Family 
Wines
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €17,50 €18,95   
Bij doos van 6: €16,95 per fles
Niet het meest bekend, maar de koelere 
productiegebieden in Zuid-Afrika bren-
gen een uitstekende sauvignon voort. 
Niet in de scherpe en exotische stijl van 
Marlborough, maar eerder als het frisse, 
meer ingetogen karakter van de Loire. De 
wijn is zuiver slank, met de aangename 
geur van kruisbes en vuursteen.

2019 Sauvignon ‘Annabel’ – 
Marlborough, Staete Landt
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €14,40 €15,50  
Bij doos van 6: €13,95 per fles
Ieder perceel wordt apart geoogst waarbij 
een deel van de druiven eerder wordt 
geplukt om elegantie en frisheid te waar-
borgen en anderzijds concentratie en 
tonen van rijp tropisch fruit te creëren 
uit de latere pluk. Zacht van structuur, 
mineraal en het subtiele eiken geeft de 
wijn diepgang. 

2019 Pouilly-Fumé
Domaine Jean Pierre Bailly
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €15,40 €16,60   
Bij doos van 6: €14,95 per fles
Jean-Pierre is inmiddels de vijfde gene-
ratie Bailly op het familiedomein in 
Pouilly-sur-Loire. Op de kalkrijke kiezel-
grond van ‘La Côte’ en ‘Kimméridgien’ 
(kalk met fossiele resten van oesters), 
doet de sauvignon het uitstekend. Tonen 
van appel, grapefruit en buxus. De 
smaak is rijk, maar ook fris.
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Sauvignon blanc

ZAF

NZL

FRA

Familie van de cabernet-sauvignon, vroeg uitlopend 
en zeer productief, waardoor hij het best op armere 
bodems gedijt. De wijnen uit Sancerre en Pouilly-
Fumé, waar de sauvignon op de kalkrijke bodems 
wellicht zijn meest pure expressie heeft, genoten 
altijd al aanzien. Maar de laatste jaren hebben de 
frisse, aromatische wijnen die deze druif voort-
brengt enorm aan populariteit gewonnen. De typen 
aroma’s hangen sterk samen met het klimaat, de mate 
van lichtintensiteit en het moment van oogsten. Ze 
lopen uiteen van vegetaal tot kattenpis, vers gemaaid 
(of gesneden) gras tot kruisbes, buxus tot grapefruit, 
passievrucht tot vuursteen. Naast de Loirevallei is de 
druif belangrijk in Bordeaux. En terwijl hij in vele 
andere Europese landen staat aangeplant, blijft de 
productie daar beperkt. Het belangrijkste productie-
gebied ter wereld is Marlborough in Nieuw-Zee-
land, waar een messcherpe, fruitgedreven, grassige 
en licht exotische stijl wijn wordt gemaakt.

Jean Dirler
“In de Elzas vinifiëren 
we onze rieslings 
zo goed als droog, 
maar hier in het 
zuiden van de Elzas 
hebben we meer 
rijpheid en spelen 
we tussen rijpheid, 
rijkdom en zuur-
graad. Van jaar tot 
jaar kan de balans 
nét anders liggen. 
2019 kenmerkt zich 
door een prachtige 
mineralen frisheid.”

Johan Kruger
Op de koele 
hellingen van 
Stellenbosch vond 
Johan Kruger een 
wijngaard met oude 
stokken sauvignon 
die op het punt 
stonden om gerooid 
te worden. Door de 
ideale ligging lukt 
het Johan om een 
ranke stijl sauvignon 
te maken. 

probeert het succes van de Nieuwe Wereld af 
te kijken en schuift met een deel van de produc-
tie de kant van makkelijk drinkbare wijnen op, 
waarmee het land ook een deel van haar eigen
identiteit inlevert. Tegelijkertijd zijn andere Euro-
pese landen juist succesvol bezig met een inhaal-
slag om het kwaliteitsniveau te verhogen. En ook 
in de nieuwe wereld verandert er van alles. Hier is 
juist een grote hang ontstaan naar identiteit en de 
productie van wijnen met terroirkenmerken. Daar-
voor is het nodig dat niet de techniek in de kelder 

domineert, maar de wijn ‘gemaakt wordt in de 
wijngaard’, door druiven te oogsten met de juiste
karakteristieken. Een nieuwe generatie wijnboe-
ren gaat niet alleen op zoek naar gebieden waar 
zon en warmte minder dominant zijn, maar ook 
naar de juiste druif op de juiste plek. De domi-
nantie van druiven als chardonnay, merlot, caber-
net-sauvignon en sauvignon blanc wordt daarmee
minder groot. Er is plek voor andere druiven en 
ook assemblagewijnen winnen aan terrein. 

‘Proeft als een cru uit Bordeaux’
Dat – zeker in het hogere segment – de klassieke 
gebieden nog altijd als referentie gelden waar-
tegen andere wijnen worden afgezet, is een feit. 
Vergelijkingen als ‘deze wijn proeft als een cru 
uit Bordeaux’ of ‘heeft het niveau van een goede 
bourgogne’ gebruiken wij ook bij Okhuysen nog
met regelmaat. Ze zijn bedoeld om er de uitmun-
tende kwaliteit van de wijn mee aan te geven. 
Maar dat de overzeese gebieden inmiddels grote
stappen hebben gezet, is zeker. Dat wordt beves-
tigd door gebieden, gelegen in de nieuwe wijn-
landen, die als referentie gelden voor bepaalde 

D
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Birgit Braunstein
Aan de rand van 
de Panonische 
hoogvlakte en onder 
invloed van de 
ondiepe Neusiedler-
see, met een bo-
dem rijk aan actieve 
kalk, maakt Birgit een 
gecocentreerde 
stijl chardonnay, die 
toch elegant blijft.
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2018 Chardonnay – California
Cannonball
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €16,30 €17,50  
Bij doos van 6: €15,75 per fles
Amerikaanse chardonnays kunnen 
soms uitgesproken zijn met veel hout en 
aromatische expressie. Bij Cannonball 
pakken ze het anders aan en zoeken ze 
het juist in de finesse. Aangename geur 
van perzik, vanille, kamperfoelie en 
boter. In de smaak mooi vet, met perzik, 
citrusfruit en een heerlijke frisheid.

2019 Chardonnay Felsenstein
Weingut Birgit Braunstein
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €12,40 €13,30 
Bij doos van 6: €11,95 per fles
Afkomstig van dertig jaar oude druiven-
stokken op een bodem rijk aan muschel-
kalk. Hij rijpt zes maanden op de fijne 
gistsporen tot het moment van botteling 
om aan complexiteit en balans te winnen. 
Tonen van rijpe ananas, grapefruit 
en perzik. Elegant, fris, vol expressie, 
mineraliteit en fijne zuren.

2018 Saint-Véran ‘Lieu(Inter)dit’
Maison Verget
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €23,75 €25,50 
Bij doos van 6: €22,95 per fles
Gemaakt vooral van druiven van de 
wijngaard Côte-Rôtie, aangevuld met 
Les Terres Noires. Een wijn met een grote 
rijkdom en intensiteit, maar ook onge-
kende spanning en mineraliteit. De lange 
houtopvoeding vergroot de complexiteit. 
Geuren van witte perzik en peer, getoast 
brood en zoute boter. 

De meest geliefde witte druif ter wereld ging 
bijna ten onder aan zijn eigen succes. Wereldwijd 
ontstond er een chardonnay-moeheid, totdat de 
consument ontdekte dat chardonnay meer was 
dan die botervette wijn die ze tot dat moment 
kenden. Gelukkig maar, want de druif heeft zovele 
gedaanten en brengt enkele van de mooiste wijnen 
ter wereld voort. Chardonnay heeft niet zozeer 
een heel duidelijk eigen karakter, maar kan vele 
verschillende aroma’s voortbrengen, afhankelijk 
van waar hij staat aangeplant. In een koeler klimaat, 
zoals Chablis, kan hij slank zijn als een sauvignon 
blanc. Maar hij kan ook zeer rijk en zwoel zijn. 
Zeker als de wijn zijn melkzure gisting ondergaat 
en op eikenhouten vat wordt opgevoed. De grote 
chardonnaywijnen komen ontegenzeggelijk uit 
de Bourgogne, maar eigenlijk zijn wijnmakers 
over de gehele wereld gek op deze druif. Op een 
grotere schaal is de druif succesvol in Noord- en 
Zuid-Amerika, in Australië en Zuid-Afrika.

Chardonnay

2015 Syrah ‘Arie’ – Marlborough
Staete Landt
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €19,40 €20,90
Bij doos van 6: €18,75 per fles
Voor deze wijn liet Ruud Maasdam zich 
inspireren door de grote wijnen uit de 
noordelijke Rhône. De kleine opbrengst, 
van druiven aangeplant op twee van de 
warmste percelen, zorgde voor een maxi-
male rijpheid en concentratie. Rijp zwart 
fruit, laurier, kruidig, zachte tanninen 
en fijne zuren.

2018 Tandem Syrah du Maroc 
Zenata, Domaine des Ouled 
Thaleb en Alain Graillot
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €14,70 €15,80  
Bij doos van 6: €14,25 per fles
Een bijzondere samenwerking tussen 
Graillot (Crozes-Hermitage) en het 
oudste wijnhuis in Marokko. De koele, 
rode kleigrond bleek gunstig te zijn voor 
de groei van Alains geliefde syrah. Ver-
leidelijke tonen van donker fruit, peper 
en laurier. De smaakaanzet is fris, vol 
rijp fruit en heeft veel lengte.

2018 Saint-Joseph rouge 
‘Offerus’, J.L. Chave Sélection
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €23,75 €25,50  
Bij doos van 6: €22,95 per fles
Gemaakt van vaten van het eigen 
domein, die Jean-Louis niet selecteert 
voor de domeinwijn. Hij zoekt naar een 
optimale expressie van de syrah en het 
terroir van Saint-Joseph. Zijn signatuur-
wijn heeft een zwoel karakter met donker 
fruit, peper en laurier. De smaak is 
bloemig, vol fruit met een heerlijke bite. 

Syrah
Enkele van de grootste rode wijnen ter wereld zijn 
gemaakt van 100% syrah, en komen uit het Noorde-
lijk Rhônegebied. Zeker sinds de prijzen voor de 
topwijnen in gebieden als Bordeaux en Bourgogne 
door het dak gaan, lijkt de Rhône een voortreffelijk 
alternatief. De druif is niet geschikt voor actieve 
kalkgronden, maar houdt meer van graniet en 
leisteen. Beroemd is de slanke, bloemige, maar tege-
lijkertijd krachtige stijl uit Côte-Rôtie en Hermitage, 
maar ook in de Zuidelijke Rhône speelt de druif 
een belangrijke rol in de assemblage. Net als in de 
Languedoc. Ook in Spanje en Portugal is de druif 
de laatste decennia hier en daar aangeplant. Onder 
invloed van Robert Parker raakten ook de Ameri-
kanen in de ban van de druif en ontstond er een 
beweging met de naam de Rhône Rangers. Het na 
Frankrijk belangrijkste land voor syrah is Australië, 
waar de druif Shiraz heet en een veel rijkere, meer 
geconcentreerde en zoete stijl wijn voortbrengt.

druiven. Wat dacht u van sauvignon blanc uit 
Marlborough, malbec uit Mendoza, shiraz uit 
Barossa, pinot noir uit Oregon en chardonnay uit 
Californië. Stuk voor stuk wijngebieden die het 
zelfvertrouwen en de kwaliteit hebben om wijnen 
voort te brengen met een geheel eigen identiteit. 

Balans typeert goede wijnen 
Uit het voorgaande kun je concluderen dat niet
iedere druif of elke plek het beste resultaat ople-
vert, maar dat dezelfde druif ook niet op iedere 
plek een zelfde type wijn hoeft voor te brengen. 
Het is juist de rijkdom van wijn dat de smaak 
wordt bepaald door de karakteristieken van de 
druif, die op hun beurt mede worden bepaald 
door het klimaat en de bodem. Om nog maar te 
zwijgen over de invloed van de vinificatie op de 
smaak. Klimaat en bodem zijn dus belangrijk voor 
de keuze van de druif, maar zijn tegelijkertijd – 
gelukkig – niet allesbepalend. Als dit wel zo zou 

zijn, zou dit met de opwarmende aarde een vrij 
groot probleem vormen voor nogal wat wijnre-
gio’s. Nee, naast het soort druif, kan er gevarieerd 
worden met type klonen, soorten onderstokken, 
kan er met de manier van snoeien het nodige 
worden gedaan en is ook de hoeveelheid en de 
oriëntatie van het blad van invloed. Natuurlijk is 
vroeger oogsten ook een antwoord op de opwar-
ming. Een ding staat echter vast: bij goede wijn 
draait alles om balans. En die wordt verkregen als 
de druiven met perfecte rijpheid kunnen worden 
geoogst, waarbij alle belangrijke componenten, 
zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid suikers, zuren 
en tanninen, in de juiste verhoudingen aanwezig 

zijn. Door de juiste druif op de juiste plek te zet-
ten, komt die balans eerder tot stand. Getuige ook 
de hoge kwaliteit die juist de klassieke wijngebie-
den voortbrengen. Maar dan nog moeten de wijn-
boeren goed doordacht werken in wijngaard en 
wijnkelder om die juiste balans in de wijnen te 
krijgen. 

Slank of botervet
Maar de ene druif is de andere niet. Zo is pinot 
noir veel gevoeliger voor terroir dan bijvoorbeeld
chardonnay. De klasse van pinot noir is zijn ele-
gantie en hij moet daarom niet van te warme ter-
roirs komen. Chardonnay is daar flexibeler in en
kan ook makkelijker in warmere gebieden groeien.
Tegelijkertijd is deze druif juist weer heel gevoelig 
voor het type opvoeding; door op lage tempera-
tuur te vergisten en hem op inoxtank op te voe-
den, houd je hem slank. Terwijl een opvoeding 
op houten vat, gekoppeld aan een regelmatige 
batonnage (het doorroeren van de dode gistcel-

len die op de bodem van het vat liggen), een 
botervette wijn geeft. Dit laatste was in de jaren 
negentig van de vorige eeuw de grote mode onder 
de Californische chardonnays, maar tegenwoordig 
zijn zuurgraad en frisheid ook hier veel belangrij-
ker geworden. Juist om tot natuurlijke frisheid en 
terroirexpressie te komen, is men ook in Califor-
nië de koelere kustgebieden steeds meer gaan 
benutten voor de aanplant van chardonnay (en 
zelfs pinot noir), terwijl de wat warmere stukken 
land ideaal zijn voor een robuustere druif als de 
cabernet-sauvignon. 

De Duitse riesling is de Franse niet
Bij een druif als de riesling spelen andere zaken 
een rol, zoals de ideale balans in de druif zelf. In 
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Klimaat en bodem zijn 
belangrijk voor de keuze 
van de druif, maar zijn 

tegelijkertijd – gelukkig – niet 
allesbepalend

Door de juiste druif op de 
juiste plek te zetten, komt 
balans eerder tot stand

NZL

MAR

FRA

Jean-Louis Chave
Op de hellingen 
van de Noordelijke 
Rhône voelt de 
syrah-druif zich in 
zijn element, met z’n 
kop in de wind, z’n 
voeten in graniet, 
uitkijkend over de 
rivier.



2017 Le Difese – Toscana 
Tenuta San Guido
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €20,25 €21,75 
Bij doos van 6: €19,60 per fles
Een prachtwijn van de makers achter het 
wereldvermaarde Sassicaia, gemaakt van 
cabernet-sauvignon en sangiovese. Deze 
lokale druif maakt de wijn wat vriende-
lijker en toegankelijker, waardoor hij nu 
al heerlijk op dronk is. Vol en sappig van 
smaak, met geconcentreerd zwart fruit en 
een licht kruidige afdronk.

2018 Cabernet Sauvignon – 
California, Cannonball
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €16,30 €17,50
Bij doos van 6: €15,75 per fles
Wijnmaakster Ondine Chattan – een 
groot liefhebber van cabernet-sauvignon 
– weet precies waar zij de beste druiven 
kan vinden. Het gros haalt zij uit Sono-
ma County. Aroma’s van ceder, cassis, 
cacao, mokka en vanille. Geconcentreerd 
van smaak door de houtopvoeding en met 
een verleidelijk zachte tanninestructuur.

2017 Haut-Médoc – Cru Bour-
geois, Château Maucamps
Op dronk: tussen 2022 tot 2030+
Nu per fles: €18,95 €20,50 
Bij doos van 6: €18,40 per fles
In 1973 herbeplantte de familie Tes-
sandier al haar wijngaarden en kreeg de 
merlotdruif een voornamere rol. Deze 
cuvée bestaat voor 30% uit merlot met 
cabernet-sauvignon (60%) en petit 
verdot (10%). De neus is zuiver en 
kruidig met zwarte bessen en sappig rijp 
rood fruit in de mond. 

De meest aangeplante blauwe druif, cabernet-sau-
vignon kom je over de gehele wereld tegen. De 
voorname, krachtige stijl wijnen heeft op mensen 
een grote aantrekkingskracht. Bovendien is de 
druif productief. Daarentegen is hij laat rijpend 
en kunnen de wijnen tannineus en stug zijn. Dit 
is ook de reden dat hij regelmatig geblend wordt 
met de fruitrijke en vlezige merlotdruif en/of de 
ook wat vriendelijkere cabernet franc – ook wel 
de bordeauxblend genoemd. Onder de juiste 
omstandigheden, zoals in Californië, kan de druif 
een dusdanige rijpheid behalen, dat hij geen 
of nauwelijks andere druiven nodig heeft om 
aantrekkelijk te zijn. De druif is ook populair in 
Italië, waar hij onder andere in het kustgebied van 
Toscane een belangrijke rol speelt. Opvallend 
is dat cabernet-sauvignon, zelfs in een kleine 
hoeveelheid, zich met zijn zuurgraad, zijn zwarte 
fruit en aroma’s van cederhout makkelijk laat 
herkennen.

Cabernet-sauvignon
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Ondine Chattan – 
Cannonball
Ook in Californië 
is de trend meer 
frisheid en elegantie. 
Daarmee verhuizen 
merlot en chardon-
nay steeds vaker 
naar de koelere 
regio’s, terwijl de 
cabernet-sauvignon 
zich prima voelt in 
de warmte.

2019 Pinot Noir Pearly Gates – 
Upper Hemel en Aarde
Kruger Family Wines 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €15,75 €16,95 
Bij doos van 6: €15,25 per fles
Pearly Gates is de naam van de boerderij 
van de familie Hanekom, waar Johan 
twee koelere percelen gebruikt. Deze lig-
gen naast elkaar op zo’n vijfhonderd 
meter hoogte. We willen de wijn niet ver-
gelijken met een bourgogne, maar hij is 
net zo gestructureerd in de mond, met 
elegant rood fruit en zoetige tanninen.

2018 Spätburgunder trocken – 
Rheingau, Weingut Altenkirch
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €13,90 €14,90   
Bij doos van 6: €13,40 per fles
Slechts 10% van de wijngaarden is 
hier met spätburgunder beplant. Toch 
geeft wijnmaker Jasper Bruysten dit 
kleine deel veel aandacht, want hij is nu 
eenmaal dol op deze druif. Hij weet het 
karakter van de spätburgunder feilloos te 
accentueren met elegantie, fijn rood fruit 
en een subtiele toets van het hout. 

2017 Bourgogne rouge
Domaine David Duband
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €20,50 €22,30 
Bij doos van 6: €19,95 per fles
David Duband heeft beschikking over 
prachtige premier cru en grand cru 
wijngaarden. Hij maakt bijna uitsluitend 
rood, waarvan dit zijn ‘instapcuvée’ is. 
Een heerlijk expressieve wijn met veel 
rood fruit, sappig en toegankelijk met een 
fijne fraîcheur, uitstekende lengte en een 
mooi bewaarpotentieel. 

Pinot noir is verwant aan de andere pinots zoals de 
gris, de blanc en de meunier. Het sap van de blauwe 
pinot noir is blank en de schil is vrij dun. De druif 
geeft hierdoor elegante, delicate wijnen, licht van 
kleur. Over de druif wordt wel eens gezegd dat hij 
de spiegel van de terroir is en de kleinste verschil-
len in bodem en klimaat komen dan ook in de wijn 
tot uiting. Hij houdt van een koeler klimaat en een 
kalkrijke bodem. Het produceren van goede pinot 
noir buiten de Bourgogne is altijd lastig gebleken, 
maar toch komen we in andere koele klimaten zeker 
hele mooie wijnen tegen, zoals in de zuidelijke wijn-
regio’s van Duitsland, in Alto Adige, Zwitserland, 
Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en in Oregon. Pinot 
noir heeft altijd een zacht, fruitrijk en vriendelijk 
karakter, zonder heftige tanninen, maar wel met een 
goede zuurgraad. Al kunnen de topwijnen uit de 
Bourgogne in hun jeugd enigszins stevig en gesloten 
overkomen. 

Pinot noir

Frankrijk staat de Elzas bekend om zijn riesling. 
Toch ligt deze streek ter hoogte van het meest 
zuidelijke Duitse wijngebied Baden. De Elzas is 
zelfs nog wat warmer en droger. Maar in Duitsland 
vindt men Baden eigenlijk te warm voor de ries-
lingdruif en is dit meer het gebied van de spätbur-
gunder (pinot noir). De Duitse rieslings vinden 
we een stuk noordelijker in gebieden als de 
Rheingau, Nahe of Mosel. Het warme klimaat in 
de Elzas geeft de rieslings daar een hoger alcohol-

gehalte dan die in Duitsland. Dit hogere alcohol 
geeft ze de sensatie zoeter te zijn en minder zuur, 
maar beide zijn niet per definitie waar. Wel zijn er 
aromatische verschillen, zoals de goût de pétrole 
en citrusachtige aroma’s als gevolg van het warm-
ere klimaat en meer zon. De mode van de laatste 
jaren is dat de rieslings droger zijn geworden, ze-
ker in Duitsland, maar ook in de Elzas. Toch kun-
nen bepaalde Duitse rieslings met een klein beetje 
restsuiker, maar met een lager alcoholpercentage 
en een goede zuurgraad, droger overkomen dan 
een drogere riesling uit de Elzas, maar met meer 
alcohol en net iets minder zuren. Alles draait om 
de balans. Riesling is daarnaast een druif met een 
fantastisch bewaarpotentieel. Dit komt door de 
hoge zuurgraad en de grote hoeveelheid extract
die de druif aan de wijn geeft. Helemaal de laat 
geoogste, zoete wijnen kunnen goed ouderen.

Het geheim van een goede assemblage
De juiste balans in een wijn kan ook worden ver-
kregen door hem te assembleren (blenden) met 
een of meerdere andere druiven. Zie de zuidelijke 
Rhône waar de syrah frisheid en zuurgraad brengt 

in de assemblage met grenache en mourvèdre. Of 
neem de cabernet-sauvignon op de linkeroever 
van Bordeaux. Deze cabernet is een laat rijpende 
druif met een dikke schil. In Bordeaux moet hij 
ieder jaar zijn best doen om goed rijp te worden 
en heeft een hogere zuurgraad en stevige tanni-
nen. Dit terwijl de merlotdruif op de linkeroever 
juist makkelijk rijpt, wat guller en zachter is. Beide 
druiven complementeren elkaar en geven tezamen 
een schitterende wijn, die na enkele jaren van rij-

ping op zijn mooist is. In het warmere en zonrijke 
klimaat van Californië rijpt de cabernet-sauvignon 
veel makkelijker, komt tot een hoger alcoholper-
centage en heeft aroma’s van donker, jamachtig 
fruit. Deze gulle wijnen zijn al jong heerlijk te 
drinken en hebben geen andere druif nodig om 
tot het gewenste resultaat te komen.

Dezelfde druif, een totaal andere wijn
De zes druiven die op deze pagina’s worden be-
schreven zijn door hun karakteristieken en hun 
vermogen zich aan wisselende omstandigheden 
aan te passen, zeer succesvolle wereldreizigers 
gebleken, die iedere wijnliefhebber zal kennen. 
Bij het horen van hun namen zien we direct een 
bepaald type wijn voor ons. De variatie aan wijn in 
dit artikel is echter ongekend groot. Juist door-
dat de druiven iedere keer te maken kregen met 
totaal andere omstandigheden, leveren ze totaal 
andere wijnen op. Een en dezelfde druif, de ene 
keer ingetogen, bescheiden en geraffineerd, de 
andere keer uitbundig, swingend en exotisch. 
Welke beter is, valt niet te zeggen. Dat begint bij 
persoonlijke voorkeur, maar hangt vooral af van de 
gelegenheid waarop je hem drinkt!
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David Duband
De Côte de Nuits, in 
het noorden van de 
Bourgogne, geldt 
als de referentie 
voor grote pinot noir 
wijnen, die hier een 
wat serieuzer karak-
ter hebben. Elk van 
de vele honderden 
wijngaarden heeft 
zijn eigen identiteit.



Chef
Jan Sobecki 
Restaurant
Executive chef 
Tribeca 
Michelinster
2
Leermeester(s)
Tom Colicchio (NYC)
Christian Le Squer 
(Paris)
Mooiste wijn + spijs 
combinatie
Gnocchi, parmezaan, 
tomatenmelasse, 
basilicum +
2006 Kabola Malva-
zaija “Amfora” Istrië 
Kroatië (2012, Cha-
peau! samen met 
Woudt Stroo) 
Voor welk gerecht
kun je Jan ‘s nachts 
wakker maken?
Witte asperges à la 
Brabançonne

e zitten aan tafel met een van Ne-
derlands beste chefs van dit mo-
ment, Jan Sobecki van Restaurant 
Tribeca** in Heeze, net boven 

Eindhoven. Ik heb me laten vergezellen door onze 
eigen Woudt Stroo. Woudt ruilde zijn leven als 
sommelier jaren geleden in om aan de slag te gaan 
bij Okhuysen, maar werkte zijn laatste jaren in de
horeca intensief samen met Jan, bij Restaurant 
Chapeau! in Bloemendaal. De band tussen beide 
heren is direct voelbaar. Later in ons gesprek 
wordt duidelijk dat Woudt de eerste sommelier 
was, die Jan écht kennis liet maken met wijn. 

Ganzenbloedsoep met rozijntjes
Het verhaal van Jan is indrukwekkend, een roman 
waardig. Of beter nog, een film, die zich voor een 
belangrijk deel zal afspelen in New York, tussen 
wolkenkrabbers, taxi’s, graffiti en rapmuziek. Het 
is te veelomvattend om hier op drie pagina’s te 
beschrijven. Een echte prater is Jan overigens 
niet, meer een doener. Niet de man die je op tv 
zal zien in het zoveelste kookprogramma. Achter 
zijn fornuis is hij op zijn gemak. Voor ons maakt 
hij, vlak bij zijn keuken, een uitzondering. Zijn 
verhaal gaat over koken en begint bij zijn oma. Jan 
wordt in 1980 geboren in Polen, waar zijn vader 

W op jonge leeftijd overlijdt. Zijn moeder reist met 
haar koningspoedels door heel Europa en wint 
prijzen op allerlei hondenshows. Ze proeft van 
het leven buiten het communistische Polen en 
besluit dat ze haar kind een betere kans op een
goed leven wil geven. Ze grijpt haar kans en ver-
trekt met Jan naar Nederland. Hij is dan drie. 
Voor haar werk moet zijn moeder vaak op pad en 
op die momenten komt zijn oma met regelmaat uit 
Polen over. Zij kookt traditionele Poolse gerech-
ten, waaronder ganzenbloedsoep met rozijntjes, 
en deze culinaire ervaringen slaat Jan op in zijn 
onderbewuste. 

Tijdens zijn middelbare school komt hij in 
aanraking met de horeca en besluit hij de Hotel-
school te gaan doen in Heerlen. Zijn laatste jaar 
moet hij op stage en hij wil dolgraag naar New 
York. Deze stad prikkelt hem al zijn hele jeugd. 
Het wordt echter een keukenstage in Chicago, bij 
een hotelketen. Na wat omzwervingen in Amerika 
kan hij aan de slag bij Restaurant Craft van Tom 
Colicchio, een tweesterrenzaak. “You want to work 
here, but I’ll show you how to clean first!” zijn 
de eerste woorden van de chef. De eerste weken 
moet Jan poetsen, schoonmaken, schillen, wegen. 
Het gaat er hard aan toe en Jan wordt continu 
getest, maar na tweeënhalf jaar kan hij souschef 
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Sterrenchef Jan Sobecki
Over oma’s ganzenbloedsoep met rozijntjes, koningspoedels, borden wassen in 
Chicago en Frankrijk als inspiratie voor eten en wijn. 

AAN TAFEL MET

worden. Bij Craft is het hard werken, maar 
talenten krijgen er de ruimte om boven te komen 
drijven. De dagen die hij niet werkt, loopt hij 
stages bij de bakker, de visafslag, de slager. Leer-
gierig en een harde werker is hij. Z’n drive schrijft 
Jan toe aan zijn moeder. “Die heeft het de eerste 

jaren in Nederland heel zwaar gehad, puur en 
alleen om ons het beste te geven. Ik was me daar 
zeer bewust van.”

Ondanks het aanbod om souschef te worden 
besluit hij zijn loopbaan in Parijs te vervolgen, de 
culinaire hoofdstad van de wereld. Aan de bak
komen in een topzaak in Parijs blijkt echter verre 
van gemakkelijk, maar Jan volhardt en heeft op-
nieuw het geluk aan zijn zijde: een driesterren-
chef uit Strassbourg, Antoine Westerman, staat op 
het punt een bistro te openen en zoekt een vis-
chef. Een kolfje naar Jans hand na zijn tijd op de 
visafslag in Amerika, waar hij geleerd heeft in een 
hoog tempo vissen te fileren. Hij wordt binnen 
de kortste keren een attractie; niemand kan dit zo 
snel en goed als hij. Als hij ook nog zeer kundig 
blijkt in het pekelen en krokant bakken van deze 
visjes, krijgt hij al snel een kans om te gaan werken 
bij Pavillon Ledoyen***, ook in Parijs. “Het was 
voor mij een tijd van puntjes op de i zetten. De 
intelligentie die ze daar hadden, de elegantie in 
het koken, het waren voor mij eyeopeners.”

Jip en Janneke-taal 
Jan is er na al die jaren van tochtige kamertjes en 
liggen op kale matrassen aan toe om een leven op 
te bouwen en besluit terug te keren naar Neder-
land. In restaurant Chapeau! In Bloemendaal, met 
één ster, kan hij direct aan de slag als souschef. 
Met al zijn ervaring en creativiteit trekt hij steeds 
meer naar zich toe en krijgt daarvoor alle ruimte 
van eigenaar Ronald Voogel. Al snel verwerft hij de 
positie van chef. Als Michelin komt eten om te 
zien of de nieuwe chef z’n ster kan behouden,
komt er zelfs eentje bij; zo ontzettend zijn ze 
onder de indruk van dit nieuwe gezicht. Bij Cha-
peau! komt Jan serieus in aanraking met wijn. De 
jonge sommelier, Woudt Stroo, stapt onbevreesd
op hem af om hem dingen te laten proeven. 
“Woudt kon heel goed in Jip en Janneke-taal mij 
de juiste dingen over de wijn vertellen en waar ik 
op moest letten bij het eten. Hij zei dan: “Chef, u 
kan toch proeven, u heeft toch een goede smaak, 
dan kunt u dit ook.” En hij had gelijk. De kracht 
van goede wijn-spijs-combinaties, was voor mij 
echt een ontdekking.”

Na bijna tien jaar chef te zijn geweest bij 
Chapeau! krijgt Jan er een ambitie bij: hij wil 
naast kok ook graag ondernemer worden. Na een 
tijdje speuren vindt hij de juiste zaak, Restaurant 
Boreas** in Heeze, dat hij na stevige onderhande-
lingen mag overnemen. “Het was een mooi restau-

2019 Auxey-Duresses ‘Cuvée Rosé’
Domaine Dupont-Fahn
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €18,95 €20,50
Bij doos van 6: €18,25 per fles
De laat geplukte pinot-noirdruiven voor Duponts cuveé rosé 
worden gevinifieerd op eikenhouten vaten waar de grote meur-
saultwijnen ook op rijpen. Het resultaat is een zeer bijzondere 
rosé die geurt en proeft naar zoete aardbei en rode bloemen. Het 
eiken geeft de wijn extra romigheid en rijkdom. 

2019 Cairanne blanc Haut-Coustias
Domaine Oratoire Saint-Martin
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €24,95 €27,00
Bij doos van 6: €23,95 per fles
Een grootse witte rhône van de broers François en Frédéric 
Alary, gemaakt van marsanne, roussanne en een beetje viognier. 
Het kleine aandeel viognier kreeg een jaar opvoeding op eiken-
hout. Complexe neus van witte perzik, rozenblad, mandarijn, 
amandel en brioche. De smaak is rijk en harmonieus.  

2019 Blanco de Albillo – Ribera del Duero
Bodegas Valduero
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €17,40 €18,75 
Bij doos van 6: €16,90 per fles
De Albillo lijkt met zijn frisse aanzet in eerste instantie te licht 
voor het gerecht, maar hij blijkt als een kameleon de smaken 
stuk voor stuk te complementeren. Een aantrekkelijke neus van 
zuidvruchten en een geconcentreerde smaak vol heerlijk fris 
fruit, een fijne ziltigheid en een vettige structuur.

Gnocchi, parmezaan, 
tomatenmelasse, basilicum 

Toen ik begon bij Craft zei 
de chef tegen me: “You 

want to work here? I’ll show 
you how to clean first!”
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2019 Alvarinho Terramatter – Vinho Verde 
Quinta de Soalheiro
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €17,95 €19,25    
Bij doos van 6: €17,25 per fles  
Deze prachtige natuurwijn wordt gemaakt van de alvarinho-
druif afkomstig van toppercelen in de Minho. De druiven wor-
den net íets voor rijpheid geplukt en krijgen deels een opvoeding 
op kastanjehouten vaten voor extra diepgang. Expressieve 
aroma’s van kruiden en limoen met een frisse, lange afdronk.
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Gerechten die Jan 
al bij Restaurant 
Chapeau! serveerde, 
verfijnde hij en staan 
in aangepaste vorm 
nog steeds op de 
kaart. Zijn rechterhand 
Vital Awick zorgt hier 
voor de finishing 
touch.

rant, gelegen op een perfecte plek, vlak bij Eind-
hoven en met toegang tot de Belgische markt. We 
zijn toen meteen flink gaan verbouwen om goed 
te kunnen starten. Dat lukte goed en toen we bin-
nen een jaar direct twee sterren kregen, besloot 
ik opnieuw te verbouwen om meer couverts te 
creëren”. Dat was een makkelijk rekensommetje!”

Inspiratie uit het product
Inmiddels staat er een eerste gerechtje voor ons 
op tafel, waar we drie wijnen bij gaan proeven.
Jan wil ons twee signatuurgerechten laten proe-
ven. Gerechten die hij in Bloemendaal al ser-
veerde, maar heeft verfijnd. Jan: “De inspiratie 
komt voor mij uit het product, waarbij ik het aan-
tal ingrediënten op het bord beperk tot drie of 
vier. Je zou denken dat ik het me daar makkelijker 
mee maak, maar het tegenovergestelde is waar. 
Om op deze wijze complexe en spannende ge-
rechten te maken, moeten alle bereidingen 
perfect zijn!” Het gerecht dat we nu proeven is 
werkelijk prachtig en een goed voorbeeld van 
Jans filosofie. Op het bordje liggen gnocchi, met 
parmezaan, tomatenmelasse (twee dagen geprut-
teld) en basilicum. Jan adviseert: “Je moet het lek-
ker met je lepel eten en proberen om alle smaken 
tegelijk in je mond te hebben”. De combinaties 
van smaken zijn schitterend, maar het gerecht laat 
zich niet per se gemakkelijk combineren met wijn. 
Die moet rijk genoeg zijn, maar niet log. Te hoge 
zuren werken daarentegen ook niet. De prachtige 
rosé van Dupont-Fahn komt hierdoor niet hele-
maal tot zijn recht. De witte Ribera del Duero van 
Valduero heeft voldoende intensiteit en complexi-
teit om het gerecht tegenspel te bieden. Ze doen 
het samen keurig, maar halen ook niet per se het 
beste uit elkaar naar boven. Een verstandshuwe-
lijk… Maar de wijn die echt een geheel vormt met 
het gerecht is de witte Haut-Coustias van Oratoire 

Saint-Martin. Geuren en smaken versmelten en 
het geheel wordt rijker en complexer. Prachtig!

Het mooiste vak van de wereld
Vital Awick, rechterhand van Jan en volgens hem 
echt een topper, is bezig met de bereiding van het
tweede gerechtje, wederom een van Jan’s signa-
ture dishes: tarbot met uien, aardpeer en truffel. 
Ondertussen vertelt Jan over de ambitieuze toe-
komstplannen voor het restaurant: “De keuken 
komt in het restaurant, waarbij ik meer tussen de 
gasten kom te staan. De huidige keukenkamer 
wordt een experimentele keuken, waar mensen 
gerechten in ontwikkeling kunnen proeven.” 

Of de aanstaande verbouwing ook iets te maken 
heeft met ambities voor een derde ster, laat Jan 
in het midden. “De sterren van Michelin zijn een 
beloning. Dat heeft me altijd enorm gemotiveerd 
en een derde ster is voor een chef het hoogst haal-
bare. Maar het hele team moet het aankunnen. 
Ik wil niet dat de druk zo hoog oploopt, dat ik 
alleen nog maar bezig ben met het verkleinen van 
foutmarges. Dit zou ten koste gaan van de vrijheid 
die ik juist koester. De mensen moeten hier à la 
carte kunnen blijven eten, in plaats van dat ik over 
ga op één vast menu. Ik wil die spontaniteit niet 
verliezen!”

Bij het gerechtje van tarbot proeven we alle 
wijnen opnieuw, maar één wijn gaat zo spectacu-
lair goed dat we de rest vergeten. Grappig genoeg 
is het de wijn die bij de gnocchi totaal de mist in 
ging. Het is de Terramatter, een natuurwijn van 
Quinta de Soalheiro, gemaakt van de alvarinho-
druif. De wijn en het gerecht zuigen elkaar als het 
ware op. Er ontstaat een prachtig spel van geuren 
en smaken, die elkaar op schitterende wijze ver-
sterken. Een combinatie die bij ons alle drie bin-
nenkomt. Genieten pur sang! Jan besluit: “Kok 
zijn is een fantastisch vak. Het mooiste van de 
wereld, ook al is het heel zwaar. Als ik gasten met 
elkaar zie kletsen, en ze nemen een hap, om dan 
even stil te vallen en elkaar goedkeurend aan te 
kijken; dan geniet ik!”                   Tekst Xavier Kat

De inspiratie komt voor 
mij uit het product, 

waarbij ik het aantal 
ingrediënten op het bord 

beperk tot drie of vier

Tarbot, uien, aardpeer, truffel

ijn is mystiek, geheimzinnig, voor 
kenners.’ Rare vooroordelen, niet 
van deze tijd, maar helaas al te vaak 
gehoord. Gelukkig hebben we dat 

beeld in deze lockdown, weliswaar toevallig, een 
beetje kunnen bijschaven. Bas van Kranen, Menno
Post en Tomas Bron daagden elkaar uit tot een yaki-
toriwedstrijd en wat koks kunnen, dat kunnen wij 
ook. Dus moest er een wijnwedstrijd komen in 
de vorm van blindproeven. Leuk toch, elkaar een 
beetje uitdagen om ‘live’ op Instagram een wijn te 
ontleden? Nou, dat hebben we geweten. Onder 
het mom van de #ZolderingWineChallenge zijn 
inmiddels meer dan 450 proefnotities te vinden. 
Sommeliers, handelaren, liefhebbers, BN’ers, 
iedereen deed mee.  

Zelfs mensen die de wijnen niet mee proefden 
zaten urenlang filmpjes te kijken waarin wijnnerds 

zichzelf kwetsbaar opstelden om rood of wit sap te 
beschrijven. En dat beschrijven bleek knap lastig. 
Sommigen (waaronder wijzelf wel 150 keer) gin-
gen compleet de mist in, anderen benoemden tot 
op de producent nauwkeurig een wijn correct.
Tot ieders vermaak, maar ook respect. Wat opviel
was hoe lastig het blijkt om zelfs maar een conti-

Een lesje nederigheid

JOB SEUREN
Zonder enige 

horeca-ervaring, 
maar mét een 

enorme passie voor 
wijn wist Job het 
te schoppen tot 

sommelier bij onder 
andere De Librije***. 
In 2019 opende hij 
met drie partners 

Restaurant Zoldering 
in Amsterdam.

nent goed te kunnen benoemen. Die typisch 
Nieuw-Zeelandse sauvignon bleek uit Quincy 
(Loire) te komen en Saint-Emilion lijkt blind in 
Californië te liggen. Ook blijkt trendgevoelige 
vinificatie, zoals de moderne stijl Meursault à la
Pierre-Yves Colin-Morey of schilweking en 
natuurwijn, soms zodanig de overhand te hebben 
dat je niet alleen qua druivenras, maar zelfs qua 
continent compleet de mist in gaat. Zoals je vaak 
hoort: blindproeven is een lesje nederigheid. Res-
taurantgasten die normaal uit angst iets doms te 

2019 Pinot Blanc
Weingut Birgit Braunstein
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €12,30 €13,30
Bij doos van 6: €11,95 per fles

De druiven van deze cuvée, 100% pinot blanc oftewel weißbur-
gunder, zijn afkomstig van de wijngaarden Fellner en Breitenmoss. 
Die zijn rijk aan Muschelkalk, wat een schitterende minerale smaak 
aan de druiven geeft. Het sap werd op inoxtanks vergist en verbleef 
zes maanden op de fijne gistsporen. De 2019 is krachtig met zwoel 
geel fruit, peer en mango. De smaak blijft heerlijk sappig en mooi 
fris. De lang aanhoudende afdronk is prachtig zuiver. Heerlijk bij 
een quiche met groene asperges en verse geitenkaas.

Grote sommeliers 
noemen een barolo een 

syrah of betitelen een 
Australische sémillon als 
Loire sauvignon. Zonder 

gêne of schaamte 

vragen maar gewoon de huiswijn bestelden, zagen 
nu de in hun ogen grote sommeliers een barolo 
een syrah noemen of een Australische sémillon 
als Loire sauvignon betitelen. Zonder gêne of 
schaamte. 

Of je nou een druif, gebied of producent kunt 
benoemen of niet, het gaat erom dat je drinkt wat 
je lekker vindt. Als je in een restaurant iets wil we-
ten moet je dat gewoon kunnen en durven vragen. 
Je moet ongegeneerd kunnen zeggen dat je iets 
fantastisch lekker vindt of juist helemaal niet. Wat 
maakt jou het uit of de sommelier vindt dat jouw 
smaak niet goed genoeg is? Jij vindt het lekker, 
toch? En echt, die sommelier denkt dat helemaal 
niet. Die is allang blij dat je je op je gemakt voelt 
om de wijn te bestellen en niet angstig naar de 
huiswijn vraagt. En als hij de door jou gekozen 
Bret Brothers blind moest proeven, waarschijnlijk 
had gezegd dat het Pinot Blanc van Birgit Braun-
stein is.

... heb je deze al geproefd?

W
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Hemelbestormer 
in Vinho Verde

TOUR DE VIGNE QUINTA DE SOALHEIRO

Een bezoek aan de ongekroonde koning van de alvarinho.

e wijnen van Quinta de Soalheiro wer-
den een internationale maatstaf voor 
alvarinho. Gelegen in een vallei in het
typische Minho-landschap; een lappen-

deken van bossen en heuvels met hier en daar een 
wijngaard. Een passie voor wijnmaken, of noem 
het een roeping, leidde João António Cerdeira er 
in de jaren zeventig van de vorige eeuw toe de 
eerste alvarinhostok te planten. Hiermee werd hij 
ook de eerste alvarinhoproducent in de subregio 
van de Vinho Verde, Monção en Melgaço, die 
zich vervolgens ontpopte tot dé kwaliteitsregio 
van het gebied.

Zonovergoten domein
Luís Cerdeira, zoon van en wijnmaker op dit fami-
liedomein, is een zeer vrolijke verschijning. Hij
straalt een en al gastvrijheid uit wanneer hij buiten
de Quinta staat, met op de achtergrond het prach-
tig glooiende landschap: “Het lijkt wel een schil-
derij, maar net als in de wijngaarden, is ook dit 
uitzicht altijd in beweging. Soalheiro staat voor 
zonnig. Het zonnige karakter laten wij terugko-
men in onze frisse en elegante wijnen.’’ Het is 
hier echter niet altijd maar zonnig; zon en regen, 
net als koelte en warmte, wisselen elkaar af. De 
hoge temperaturen tijdens de zomermaanden val-
len samen met de rijping van de druiven. Op de 
warme dagen volgen koele nachten, die de frisse 

D
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zuren, aromatische intensiteit en een gematigd 
alcoholgehalte bevorderen. De druiven worden 
hier biologisch verbouwd en er is veel aandacht 
voor de biodiversiteit van de flora en fauna op het 
domein.

Uniek microklimaat
Aangekomen bij een van de oudste wijngaarden 
– nu in rustperiode – vertelt Luís: “Binnenkort 
begint het allemaal opnieuw. De knopbreuk, de
bloei, de vruchtzetting, het uitlopen van het blad 
en de rijping van de trossen.” De alvarinhodrui-
venzijn afkomstig van verschillende kleine perce-
len waarvan de stokken aangeplant zijn in graniet-
grond op een hoogte tussen honderd en vierhon-
derd meter. Het microklimaat is heel bijzonder in 
Melgaço, het meest noordelijke punt van Portu-
gal. Het wordt beschermd door bergketens, die 
de storingen vanuit de Atlantische Oceaan tegen-
houden. Dit biedt optimale omstandigheden voor 
de rijping van de druiven. Luís: “De bergen 
reguleren de regen, de temperatuur en het aantal 
zonuren, de belangrijkste factoren die de onder-
scheidende kwaliteit van onze druiven bepalen. 
Het regent hier voornamelijk tijdens de winter-
maanden waardoor de waterreserves van de bo-
dem worden aangevuld. Dat draagt bij aan een 
evenwichtige rijping van de druiven en vergroot 
het minerale karakter van de wijnen.’’

1

Hectares
90 ha
Druivensoorten
Alvarinho: 75% 
Loureiro: 20%
Sauvignon blanc: 1%
Pinot noir: 3%
Vinhão: 1%
Leeftijd stokken
Gemiddeld 25 jaar 
oud
Bodemsoort
Graniet
Landbouw
Biologisch
Klimaat
Continentaal met 
invloed van de Atlan-
tische Oceaan. 
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Passie staat voor succes
Dat deze unieke omstandigheden het wijnhuis 
geen windeieren leggen, blijkt wel uit het grote 
succes van Soalheiro. De wijnen prijken op vele 
wijnkaarten door heel Portugal, maar ook interna-
tionaal kreeg het domein onder leiding van Luís 
en zijn zus Maria steeds meer aanzien. Zowel 
nationaal als internationaal worden zij gezien als 
dé experts als het om alvarinho gaat. Luís: “Het 
draait allemaal om passie voor wijnmaken, die elke 

generatie doorgegeven wordt. Iedereen wil genie-
ten van goede wijn samen met vrienden en fami-
lie. Wij willen diegenen zijn die de allerbeste 
wijnen maken voor deze mooie gelegenheden.’’

Pas vernieuwde kelder
Het maken van zuivere, harmonieuze wijnen is 
dan ook altijd het doel geweest. In de loop der ja-
ren is er wel een en ander veranderd op het do-
mein. Luís en zijn zus blijven altijd innoveren, 
perfectioneren en onvermijdelijk ook groeien. 
Luís: “We zijn net klaar met de uitbreiding van 
onze kelder.’’ Inmiddels maakt het huis naast de 
klassieke alvarinho waar het allemaal mee begon, 
ook geweldige mousserende wijnen, natuurwijn, 
rosé en zelfs een rode wijn. Dit laat zien hoe veel-
zijdig en kundig het team is en hoe groot hun 
drive om altijd te vernieuwen. Uiteraard blijven 
ze daarbij trouw aan de alvarinho, de druif die in 
iedere cuvée aanwezig is. In de kelder is een apart 
gedeelte ingericht voor de vergisting en rijping 
van de wijnen, waarbij het team alle omstandig-
heden nauwlettend in de gaten kan houden. 
Inmiddels in de wijnkelder aangekomen gaat Luís 
verder: “Ieder klein, maar essentieel detail wegen 
we zorgvuldig om de   constante kwaliteit van onze 
wijnen te kunnen garanderen. Daarnaast experi-
menteren we veel. Zo worden er wijnen op ver-
schillende soorten en vormen hout opgevoed.’’

2

3

5

4

2019 ALLO – Minho, Quinta de Soalheiro
Op dronk: tussen nu en zomer 2022. Nu per fles: €8,75 €9,40 Bij doos van 6: €8,50 per fles
Harold Hamersma liet hem Nicolaas Klei proeven die hem een 8,5 gaf: “Voorjaarsfris als ochtenddauw, 
druivig, en voorzien van dartele zuren. Zoals je hoopt dat muscadet smaakt. De zilte branding. De wilde 
frisheid van limoenen en laat Harold het niet horen: zoals ik hoop dat champagne smaakt.’’

2020 Alvarinho – Vinho Verde, Quinta de Soalheiro
Op dronk: tussen nu en 2024. Nu per fles: €12,95 €13,90 Bij doos van 6: €12,50 per fles
Soalheiro is een begrip in Portugal sinds de familie Cerdeira hier in 1974 de eerste wijngaard alvarinho 
aanplantte. Inmiddels is het bedrijf verder uitgebouwd en geperfectioneerd waarmee ook het succes een vlucht 
nam. Dit is hun klassieker; fris, citrus en tropisch fruit, intens en aromatisch met een prachtige mineraliteit.

2019 Alvarinho Primeiras Vinhas – Vinho Verde, Quinta de Soalheiro
Op dronk: tussen nu en 2025+. Nu per fles: €17,95 €19,25 Bij doos van 6: €17,25 per fles
Deze wijn komt van de eerste wijngaard van stokken die inmiddels ruim veertig jaar oud zijn. Het geeft deze 
wijn een prachtige diepgang en complexiteit. Het grootste deel vergist in RVS vaten; 15% op eiken vaten. In 
de neus naast de typische alvarinho-aroma’s ook iets nootachtigs. De smaak is rijk, geconcentreerd en fris.

De omgeving ken-
merkt zich door een 
diversiteit van 
bossen, wijngaar-
den en heuvels. 

Ondanks zijn 
wereldwijde succes 
en erkenning staat 
Luís met beide 
benen op de 
Portugese grond. 

De Quinta ligt 
schitterend omringd 
door zijn eigen 
wijngaarden.  

Alvarinho; dé druif 
die het domein én 
het hele gebied op 
de kaart zette. 

Van een aantal 
wijnen wordt een 
deel op hout op-
gevoed. Dit geeft 
extra complexiteit 
aan de alvarinho 
zonder het karakter 
te veranderen.
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2. 
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De wijnen van Quinta 
de Soalheiro werden een 
internationale maatstaf 

voor alvarinho 

Quinta de 
Soalheiro

90 pt. 
Wine 

Advocate



orig jaar oktober hostte ik samen met 
Noemí Sande van Palacio de Bornos 
een bijzondere proeverij. Aan de hand 
van treffende voorbeelden vertelden 

we wat de opvoeding van een wijn kan doen met 
de smaak. Om optimaal de verschillen te kunnen 
proeven hebben we meerdere wijnen nodig van 
dezelfde druif, uit dezelfde streek en van de hand 
van dezelfde wijnmaker, maar ieder met een eigen 
opvoeding. Palacio de Bornos biedt ons dit!

In ons blad schrijven we wel vaker over de 
opvoeding van wijnen, met termen zoals rijping
‘sur lie’ of een lagering op houten vaten. Wat be-
doelen we nou eigenlijk met die termen en, mis-
schien wel belangrijker, hoe hebben ze invloed 
op de smaak van een wijn? We beginnen even 
bij het begin: de vinificatie, en nemen Palacio de 
Bornos als sprekend voorbeeld. 

Wanneer tijdens de vinificatie suiker wordt om-
gezet in alcohol komen er, naast CO2 en warmte, 
ook smaak- en geurstoffen vrij die aan de suikers 
‘gebonden’ zijn. Dat is de reden dat onvergist 
druivensap nagenoeg nergens naar ruikt. Als de 
vergisting bij een witte wijn koel wordt gehouden 
en niet boven de 20 graden Celsius komt, worden 
de zogenaamde ‘esters’, de chemische verbindin-
gen die zorgen voor het intense fruitige karakter, 
niet verbrand en blijven behouden in de wijn. En 
omdat ze op een roestvrijstalen vat niet in contact 
komen met zuurstof, vervliegen deze esters boven-
dien ook niet. En dat maakt die Verdejo uit Rueda 
zo onweerstaanbaar lekker!

Als de gisten hun werk hebben gedaan, zakken 
ze naar de bodem. Als ze daar blijven liggen en de 
wijn enige tijd met ze in contact blijft, vervullen 
ze nog een belangrijke rol die veel invloed heeft 

op de textuur en complexiteit van een wijn. Dit 
noemt men de rijping ‘sur lie’. Door de langere 
rijping op de fijne gistsporen krijgt de wijn een 
rijker mondgevoel en ontstaan tonen van brioche.
Dit is de stijl die zo kenmerkend is voor La 
Caprichosa verdejo!

Een rijping ‘sur lie’ kan op roestvrijstalen vaten, 
maar ook op houten vaten. Voor witte wijn kan 
zelfs de vergisting gemakkelijk op houten vaten. 
Vooral bij de druif chardonnay is dit populair. 
Ook verdejo kan direct na het persen op barrique 

(een houten vat van 228 liter) worden vergist. 
Tot de jaren tachtig van de vorige eeuw was een 
houten vat veelal niet meer dan een opslagplaats 
voor wijn. Met name wijnjournalist Robert Parker 
bracht hier verandering in. Hij is verzot op de 
smaken die een nieuw houten vat afgeeft aan de 
wijn. Toast, vanille, specerijen en geroosterde no-
ten zijn allemaal geuren die kunnen duiden op 
het gebruik van een nieuw houten vat. 

Als zowel de fermentatie als daarna de opvoe-
ding ‘sur lie’ wordt gedaan op een eiken vat, geeft 
dat extra intensiteit, mede omdat door het ‘ade-
mende’ vat ook zuurstof zijn werk kan doen en de 
stijl beïnvloedt. Et voilà: Verdejo Fermentado en 
Barrica! 

In Job’s wijnpakket kunt u zelf de verschillen in 
opvoeding ontdekken! 

Het belang van een
goede opvoeding

JOB JOOSSE 
 is wijnspecialist, 

inkoper en wijnadvi-
seur bij Okhuysen. In 
2016 behaalde hij 
het hoogste wijn-

examen in de 
Nederlande taal, 

Magister Vini.

2020 Verdejo – Rueda
Op dronk: tussen nu en 2023. Nu per fles: €8,50 €9,10 Bij doos van 6: €8,20 per fles
De verdejo wordt geoogst in de vroege ochtend voor maximale frisheid. Het door zachtjes persen vrijgekomen 
sap vergist op rvs. Expressieve geuren als exotisch fruit, kruiden, iets bloemigs en een nuance van anijs. De 
smaak is intens, verfijnd droog en heeft de perfecte zuurgraad. De afdronk is fruitig en aromatisch.

2019 La Caprichosa verdejo – Rueda
Op dronk: tussen nu en 2024. Nu per fles: €10,50 €11,30 Bij doos van 6: €10,20 per fles
De druiven krijgen een koude schilweking, gevolgd door een koele en langzame vergisting. De wijn rijpt 
vervolgens nog drie maanden op de fijne gistsporen. Een explosief en complexe geur met vers gebakken brioche, 
rijpe nectarine, peer en witte perzik. In de mond is de wijn gul van smaak en lekker sappig. 

2019 Verdejo Fermentado en Barrica – Rueda
Op dronk: tussen nu en 2023. Nu per fles: €10,50 €11,30 Bij doos van 6: €10,20 per fles
Het zachtjes geperste sap vergist in barriques. Hierna rijpt de wijn nog eens vier maanden in deze eikenhouten 
vaten voor extra textuur en gelaagdheid. Tonen van rijp tropisch fruit en vanille. De smaak is breed en zit vol 
gul fruit. De afdronk is intens, waarbij het hout mooi is versmolten met de frisse structuur van de verdejo. 

Robert Parker is verzot 
op de smaak die een 

nieuw houten vat afgeeft 
aan de wijn

JOOSSE ON THE JOB

V
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2 flessen van elke wijn
€57,00 €63,40

Job’s 
lespakket 
‘Opvoeding’

1x Soave (p.18)
1x Chardonnay – Pays d’Oc (p.19)
1x Huerta del Rey rosado – Rueda (p.20)
1x Guilhem Rosé – Pays de l’Hérault (p.21)
1x Bordeaux rouge (p.22)
1x Gamay Touraine (p.23)

2x Apremont ‘1248’ – Vin de Savoie (p.13)
2x Chignin-Bergeron ‘Le Grand Blanc’ – Vin de Savoie (p.13)
2x Arbin ‘La Belle Romaine’ – Vin de Savoie (p.13)

1x Sauvignon Touraine (p.2)
1x La Dula Garnachas de Altura – Rioja (p.6)
1x La Vigne de Papa rouge – Côtes du Rhône (p.11)
1x Arbin ‘La Belle Romaine’ – Vin de Savoie (p.13)
1x Alvarinho – Vinho Verde (p.37)
1x Pinot Nero – Venezia Giulia (p.40)

1x Saint-Joseph rouge ‘Offerus’ (p.29)
1x Tandem Syrah du Maroc – Zenata (p.29)
1x Haut-Médoc – Cru Bourgeois (p.30)
1x Le Difese – Toscana (p.30)
1x Bourgogne rouge (p.31)
1x Spätburgunder trocken – Rheingau (p.31)

1x Just Riesling trocken – Nahe (p.26)
1x Cartagena Riesling – San Antonio (p.26)
1x Pouilly-Fumé (p.27)
1x Sauvignon ‘Annabel’ – Marlborough (p.27)
1x Saint-Véran ‘Lieu(Inter)dit’ (p.28)
1x Chardonnay – California (p.28) 

Proefpakket Wereldreizigers rood
Ontdekkingsprijs: €108,50 €120,75

Proefpakket Domaine Genoux
Ontdekkingsprijs: €100,00 €112,80

Proefpakket Coups de Coeur
Ontdekkingsprijs: €78,00 €87,05

Proefpakket Topselectie
Ontdekkingsprijs: €42,75 €47,65

Proefpakket Wereldreizigers wit
Ontdekkingsprijs: €91,00 €101,30

Neem de proef op de doos
Een selectie van zes bijzondere wijnen

€91,00

€78,00

€42,75

€100,00

€108,50

Okhuysen Vinée Vineuse  39  



e pinot noir is een druif die je 
niet zomaar overal aanplant. De 
bodem en het klimaat zijn hierin 
heel bepalend. Hij heeft het niet 

graag te koud, maar al helemaal niet graag 
te warm. De druif gedijt het best bij een lang 
groeiseizoen in een getemperd klimaat; zo 
staat pinot noir van oudsher veel aangeplant 
in de Bourgogne, de Elzas en in delen van 
Duitsland. Maar áls alle elementen kloppen, 
dan geeft pinot noir de mooiste wijnen die 
je je kunt voorstellen. Soms vol spanning en 
gelaagdheid, soms van een subtiele eenvoud, 
maar altijd met een prachtige elegantie.

Neem deze ogenschijnlijk eenvoudige pinot 
nero uit Friuli, het noordoostelijke puntje 
van Italië. Het gebied grenst aan Oostenrijk 
en is omringd door bergketens en zee. Dit 
heuvelachtige gebied kent over het algemeen 
natte winters maar droge zomers, wat weer 
gunstig is voor de schimmelgevoelige pinot 
noir – hier dus pinot nero geheten. De fami-
lie Braidot van Tenuta Viscone maakte deze 
100% pinot nero met alle aandacht die de 
druif nodig heeft en bewees maar weer eens 
dat zij naast uitstekend wit, ook onweer-
staanbaar lekker rood kan maken! Een heer-
lijk sappige pinot nero met uitbundig rood 
fruit van bessen, kers en framboos. De wijn 
is vrolijk en ongecompliceerd van karakter, 
maar heeft voldoende diepgang, in combi-
natie met fijne zuren en een uitstekende
lengte.

2019 Pinot Nero – Venezia Giulia
Tenuta Viscone
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €9,25 €9,90
Bij doos van 6: €8,95 per fles

Ga pinot noir achterna en 
ontdek hoe deze lastige 
druif het in Friuli uitermate 
naar zijn zin heeft. 

Reis per glas 
naar Italië

AFDRONK

D


