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Terre des Dames betekent 
het land van de dames. Hier 

Lidewij met twee van haar drie 
dochters Marijn en Fiene.

Okhuysen klassieker 20 jaar Terre des Dames



De Huerta del Rey rosado, vernoemd 
naar de tuin van de koning, is namelijk 
zo’n wijn die je gewoon moet proe-
ven. Natuurlijk kunnen we hier gaan 
opscheppen over zijn heerlijke frisheid, 
die hij dankt aan de pluk in de vroege 
morgen. Of dat de vinificatie van de 
tempranillodruiven op lage temperatuur 
garant staat voor optimaal behoud van 
geur- en smaakstoffen.

Maar liever trekken we u over de 
streep door de lichtroze gekleurde 
rosés voor een keer links te laten liggen, 
de ogen dicht te doen en te nippen van 
het frisfruitige sap van deze verrukke-
lijke rosado. 

Het rode fruit knalt het glas uit. In de 
mond lekker sappig en mooi in balans 
met een klein pepertje en een aan-
gename frisheid. Een ware charmeur! 
Heerlijk bij de borrel, bij een zomerse 
tapasschotel met charcuterie, manche-
go, olijven of zeevruchten. Of schenk 
deze rosado bij een huisgemaakte pizza; 
dan bent u de koning te rijk.

2021 Huerta del Rey rosado
Rueda, Palacio de Bornos
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,70 €7,40 per fles

Waarom deze rosado al 
jaren onze numéro uno is

NIET te missen

De favoriete rosé van 
onze klanten komt al 
jaren uit Spanje en met 
reden.

Bij doos 
van zes 
€6,70
per fles

at het precies was, wist ik eerst niet 
goed te plaatsen, maar inmiddels 
denk ik eruit te zijn. Ik heb gewoon 
weer heel veel lol in mijn werk 

gekregen. En dat is niet alleen omdat we ons team 
hebben uit weten te breiden met een paar heel 
leuke en goede mensen en we sowieso een heer-
lijke, ambitieuze en geïnteresseerde groep bij 
elkaar hebben. Nee, het komt daarnaast door het 
reizen. Ik ontmoet weer wijnmakers! En de uit-
wisseling die ik met hen heb, is gewoonweg heel 
inspirerend en dierbaar. Na twee jaar van bijna 
alleen maar naar een beeldscherm turen, wat overi-
gens geen overbodige uren waren, hebben we nu 
weer echte gesprekken. Ik leer weer. Ik zuig alle 
verhalen en ervaringen in me op. Alleen ter plaatse 
zie en ervaar je hoe bijzonder al die producenten 
zijn. Met welke uitdagingen ze dagelijks te maken 
krijgen, hoe ze tegenslagen accepteren en hoe ze 
altijd vooruit blijven kijken. Als wijnproducent kan 
je niet anders. Dit leren ze van de generaties voor 
hen en ze weten dat het in hun vak niet veel zin 
heeft om achterom te kijken en evenmin enkel naar 
morgen. Nee, wijnmakers kijken jaren vooruit. Een 
nieuwe wijngaard aanplanten, of het vervangen 
van de ene druivensoort door een ander, de bouw 
van een nieuwe kelder: je doet het meer voor de 
volgende generatie dan voor jezelf. Al het geld 
dat er wordt verdiend gaat terug in het bedrijf. De 
gemiddelde wijnboer geeft z’n geld liever uit aan 
een nieuw vat dan aan een sportauto. En ondanks 
hun drukke bestaan, maken ze tijd voor ons. Want 

ook zij zijn blij dat we weer bij ze langs komen. 
De bezoeken, de gesprekken, de vriendschap-

pen, het proeven, iedereen die ook het boek van 
mijn vader heeft gelezen – Monsieur Louis – zal 
direct begrijpen dat ook hij hier telkens weer door
gegrepen werd. Het inspireerde mij om een ver-
haal te schrijven over de generaties in de wijn (pag. 
24) en over hoezeer al deze mensen vervlochten
zijn met hun habitat. Zo zat ik kort geleden met 
drie generaties Boutière bij hen thuis in Gigondas 
aan de lunchtafel. En was het fantastisch om tijdens 
Proeven tussen de Stellingen te zien hoezeer Ludi-
vine Dirler stond te stralen omdat zij geflankeerd 
werd door haar docher Cécile.

Dat dit natuurlijk niet alleen voor wijnmakers 
geldt, wordt wel duidelijk in het interview met 
Michiel van den Berg, bevlogen horeca-ondernemer 
in een prachtig familiebedrijf in Noordwijk (pag. 
30), waar eveneens de volgende generatie zijn in-
trede doet. En deels vinden we dezelfde thematiek, 
van liefde voor een plek en inspiratie halen uit 
het werk wat je doet, ook terug in de rubriek De 
kelder van, waarbij we dit keer bij Floor van Ede 
van Brasserie van Baerle langs gingen (pag. 12). 
En hetzelfde gevoel zullen ook Lidewij van Wilgen 

en haar dochters ervaren, hetzij pas wat korter. 
Alhoewel, twintig jaar alweer (pag. 10)! Speciale 
aandacht in deze zomereditie van Vinée Vineuse 
is er ook voor onze trotse nieuwe aanwinst Les 
Crêtes, uit de Italiaanse Aostavallei, aan de voet van 
de Mont Blanc. De wijnen van dit kleine domein 
zijn spectaculair mooi en daarnaast zeer origineel 
(pag. 14). Verder mag niet onvermeld blijven 
dat onze nieuwe medewerkster Femke Pruis haar 
schrijfdebuut maakt in deze uitgave. Onder andere 
interviewde zij Jean-Claude Zabalia van L’Esprit de 
la Fontaine (pag. 36). Ten slotte deel ik graag met 
u het heugelijke nieuws dat onze Job (Joosse), van 
wie we in het vorige nummer van Vinée Vineuse 
nog afscheid namen, via de voordeur weer bij 
ons binnen is gekomen. Zowel Job, het team als 
ikzelf zijn daar heel verheugd over. Ondanks dat 
behoudt onze Max (Funke) zijn column, die hij 
overnam van Job. Hij doet dit immers veel te leuk. 
Ik wens u veel leesplezier en een zonnige zomer!                                             
–Xavier Kat

Iedere generatie 
voegt weer iets toe

Voorproeven

W Zo vader, zo zoon
Vader Louis en 
zoon Xavier zelfs al 
weer de 5e en 6e 
geratie wijnkopers 
bij Okhuysen. 

Het is een natuurlijke drang 
van nieuwe generaties om din-
gen anders en beter te willen
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Unaniem concludeerden 
we dat dit een geweldige 

aanwinst voor ons 
assortiment zou zijn!   
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et einde dus van een tijdperk – Alten-
kirch bestond bijna twee eeuwen – maar 
ook het einde van de veel jongere Cuvée 
Boogie, zo dachten wij. Jasper was 

echter, net als wij, dol op zijn persoonlijke creatie, 
die hij omschrijft als zijn ‘kindje’. Hij ontwikkelde 
deze lichtvoetige plezierwijn, die een assemblage 
van verschillende witte druiven is, als experiment. 
Maar vanaf de eerste oogst bleek hij een schot 
in de roos. Na het vertrek bij Altenkirch begon 
Jasper zijn eigen domein: Jasper Franz. Hij kreeg 
het voor elkaar de rechten van Boogie én het 
bijbehorende etiket af te kopen. Zo kon hij onder 
zijn eigen naam zijn geliefde wijn blijven maken 
en hoefden we uiteindelijk  geen oogstjaar te 
missen. Jasper: ‘’Ik ben tien jaar geleden begonnen 
met de creatie van Boogie. Mijn idee was om een 
fruitige, toegankelijke en drinkbare wijn van hoge 
kwaliteit voor iedereen te maken. Toen Altenkirch 
de meeste wijngaarden van de hand deed, besloot 

ik de kelder en twee hectare van de wijngaarden 
te huren, waaronder die met sauvignon blanc en 
pinot blanc.’’ En de rest is geschiedenis.

Boogie is terug en hij 
swingt als nooit tevoren

Jasper Franz

H
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Jasper Franz Bruysten verliet Weingut Altenkirch om voor zichzelf te beginnen. 
Op zijn mini-domein Jasper Franz maakt hij weer zijn geliefde cuvee Boogie.

2021 Cuvée Boogie – Rheingau
Jasper-Franz
Voor de Boogie vergist Jasper alle verschillende druiven 
apart en componeert hij aansluitend de perfecte assem-
blage. De sauvignon brengt fruitigheid, de riesling goede 
zuren en mineraliteit en de pinot blanc geeft body. In 
2021 was de verhouding 40% sauvignon, 40% riesling 
en 20% pinot blanc. Dit oogstjaar hadden de druiven 
een langere rijpingstijd en door een zonnige, droge oogst 
bleven de frisheid en fruitigheid in de wijn behouden. 
Een wijn vol aroma’s van zomers citrusfruit, groene ap-
pel en witte bloemen. De smaak is opwekkend en sappig, 
uiterst fris en mineraal, helemaal Boogie!
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,40 €12,25
Bij doos van 6: €10,95 per fles

Jasper Franz huurt 
nu de kelder waar
hij onder eigen 
naam helemaal zijn 
persoonlijke koers 
kan bewandelen. 



Wijnig nieuws

Trots kunnen wij melden dat wij een nieuwe samenwerking zijn aangegaan, 
met Les Crêtes uit Aosta. Dit kleinschalige domein ligt midden in de Alpen en 
heeft de hoogstgelegen wijngaarden van heel Italië. Hier worden zeldzame en 
inheemse druiven verbouwd en de wijnen die er gemaakt worden zijn werkelijk 
fantastisch. We zijn heel blij dat we met dit domein gaan werken. Bovendien 
weet de internationale pers de wijnen ook steeds meer te vinden en geven zij 
hele hoge punten! Lees het verhaal over dit nieuwe domein op pag. 34 en 35. 

Begin juni bezochten we onze wijnboeren 
in de Bourgogne en proefden de meest 
prachtige wijnen van het vat. Er is echter 
een probleem: de voorraden zijn zeer be-
perkt dus wees er snel bij. Interesse? Vraag 
de brochure aan via vineuse@okhuysen.nl

Menno is alweer sinds 2015 als winkel-
manager hét gezicht van onze wijnwinkel 
in de Gierstraat. Menno: ‘’Als wijnlief-
hebber bezoek ik tijdens mijn vakantie 
uiteraard graag mooie wijnstreken. Ligu-
rië, in Noordwest-Italië is daarbij mijn 
favoriete vakantiebestemming. Beboste 
bergruggen, steile rotswanden, uitzicht 
op de Middellandse Zee, heerlijk eten 
en mooie wijnen… Wat wil je nog meer? 
Vlak bij het dorp Finale Ligure, waar wij 
dus vaak onze vakantie vieren, zit in een 
smalle straat een wijnwinkeltje met een 
mooie selectie, veelal van zeer lokale 
wijnmakers met een kleine productie. 
Niet alles in deze winkel valt bij ons even 
goed in de smaak: de wijn die achter in 
de winkel uit een tank in zelf meege-
brachte vaatjes wordt getapt, laten we 

voor wat het is. Maar vaak 
doen we hier pareltjes op, 
veelal van de druif waar on-
geveer de helft van alle wijn 
mee wordt gemaakt in Ligu-
ria: vermentino. Bij Okhuy-
sen hebben we gelukkig ook 
een prachtige wijn van deze 
druif; de Samas. Deze komt 
van Isola dei Nuraghi op 
Sardinië en is gemaakt door 
het domein Agripunica. 
2020 Samas  – Isola dei 
Nuraghi, Agripunica
€14,50 per fles €15,70

Er lijkt geen eind te komen aan de feestelijkheden bij Casa Marín. In onze vorige editie stonden we met een inter-
view al stil bij het twintigste oogstjaar van wijnmaakster María Luz Marín, nu is zij door EY Chili (voorheen 
Ernst & Young) en de krant El Mercurio uitgeroepen tot Business Woman of the Year. Ze wordt in het juryrapport 
geprezen om haar voorbeeldfunctie omdat zij het pad vrijmaakte voor meer vrouwelijke wijnmakers in Chili, het 
opzetten van een van de meest succesvolle wijnmakerijen in het land en haar doorzettingsvermogen. Mariluz’ 
bijdrage aan de samenleving en het land wordt van onschatbare waarde genoemd.

De favoriet 
van Menno

Voorverkoop 
Bourgogne: 
start 22 juli

Mariluz Business Woman of the Year

Unieke samenwerking
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Het derde weekend van mei stond bij Okhuysen geheel in het teken van Proeven
tussen de Stellingen. In twee dagen tijd hebben wij honderden wijnliefhebbers uit 
alle uithoeken van het land mogen ontvangen. Onze wijnmakers stonden klaar voor 
al hun vragen en lieten hun nieuwste wijnen proeven. De Petrus ging er ook deze 
keer uit en is gewonnen door Kristina en Robin. De najaarseditie kunt u alvast in de 
agenda zetten: vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober. 

Winnaar Petrus & save the date

Stéphane 
Aladame 
uit Montagny

Constantino en zijn vrouw Imelda samen 
met hun doch ters Elena en Eleonora

Kirsten Andringa
Ik wist nooit zo goed wat ik
met rosé aan moest. De 
trendy zalmroze kleur, de 
vaak overheersende smaak 
van rood fruit en een zoetje; 
heerlijk op z’n tijd maar ik 
miste diepgang. Dat rosé wel 
degelijk complexiteit kan 
bieden bewijst deze prach-
tige fles van Mordorée. Niet 
voor niets wordt tavel ook 
wel dé rosé onder de rosés 
genoemd. Deze is gemaakt 
van maar liefst zes druiven-
rassen, wat zorgt voor een 
uniek karakter. Naast rood 
en zwart fruit proef je citrus, 
een pepertje en kruiden, en 
dat  maakt deze rosé span-
nend én elegant. Kortom, ik 
zal op een mooie zomerdag 
deze prachtige rosé weer in 
te schenken!

Sebastiaan 
Emmelkamp
Een wijn zo bloemig als het 
prachtige boeket dat ik afge-
lopen Moederdag cadeau 
heb gegeven aan mijn lieve 
moeder! Deze Franse sauvig-
non blanc kan je ontzettend 
verrassen. Zo fris als het 
zachte lentebriesje dat door 
de straten waait op deze 
(eindelijk!) prachtige warme 
dagen. Hij traant mooi in 
het glas en met een prettige 
neus, een mooie ronde 
smaak en exact de goede 
zuren komt deze wijn enorm 
goed tot zijn recht. De wijn 
is fruitig met heerlijke tinten 
van onder meer buxus en 
grapefruit. Het moge duide-
lijk zijn waarom het gebied 
Pouilly-Fumé één van de 
belangrijkste is in de Loire. 

Paul Frencken
In de tuin de laatste zon van 
de middag meepakken en 
een glas Godeval blanco 
ingeschonken. Het is nog 
fris, maar eindelijk voelt het 
als het begin van de lente. 
En dat geldt ook voor deze 
godellowijn. Die kende ik 
nog niet; wat kruidig met ci-
troen en nectarine, maar ook 
iets knisperend fris. Even 
later drinken we de wijn bij 
een snel zaterdagavondmaal: 
goed brood met scampi’s 
gebakken in olijfolie met wat 
ansjovis, citroen, knoflook 
en peterselie. Eenvoudig, 
maar heerlijk. De Godeval 
blanco is nu wat voller en 
lijkt ervoor gemaakt. 

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

Frans Peter Daemen
Deze wijn kenmerkt zich 
door elegantie, rood fruit, 
iets aards en een subtiele 
toets van eikenhout – zo om-
schrijft Okhuysen de wijn. 
Daar ben ik het mee eens 
nadat ik voor het eten een 
eerste slok heb genomen. 
Traditionele pastagerechten 
zullen het er goed bij doen, 
maar ik kies voor lamshaas. 
Waarbij ik natuurlijk nieuws-
gierig ben of de wijn anders 
smaakt bij het gerecht dan 
als aperitief. De combinatie 
lam-wijn of wijn-lam is 
prachtig en vult elkaar fraai 
aan. Ik besluit tegen mijn 
gewoonte in nog wat van de 
fles te bewaren. De volgende 
dag heeft hij zelfs nóg meer 
diepgang gekregen! 

Op de tafel

Wijnig nieuws

2021 Tavel rosé ‘La Dame 
Rousse’, Dom. de la Mordorée
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €19,95 €21,50
Doos van 6: €19,25 per fles

2021 Pouilly-Fumé
Domaine Jean Pierre Bailly
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €16,30 €17,50
Doos van 6: €15,75 per fles

2020 Godeval blanco 
Valdeorras, Bodegas Godeval
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €13,95 €15,20
Doos van 6: €13,70 per fles

2018 Spätburgunder trocken 
Rheingau, Weingut Altenkirch
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €13,95 €15,20
Doos van 6: €13,70 per fles 
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Welke fles zetten onze klanten het liefst op tafel?



Riesling
Voor u weggelegd

0-5 jaar

3-10 jaar

5-20 jaar

Bewaartip: Minstens even belangrijk als de bewaartemperatuur is de 
constante ervan. Bewaar uw wijn op een plek waar de temperatuur 
het hele jaar min of meer hetzelfde is.
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uur wordt vaak verkeerd begrepen als het 
over wijn gaat. Bij het horen van het woord 
denken velen direct aan de schrale maag-
zuurwijnen die helaas op veel terrassen 

nog steeds worden geschonken. Daardoor bestaat 
het idee dat ‘zuur’ iets is om algeheel te vermijden. 
Er is echter een onderscheid tussen harde zuren 
en verfijnde zuren. Mensen die slechte ervaringen 
hebben met eerstgenoemde categorie blijken vaak 
wel dol te zijn op sancerre, chablis, of riesling: 
allemaal wijnen met een relatief hoge zuurgraad. 
Het verschil zit hem in de kwaliteit. Mooie zuren 
geven een wijn frisheid, gestalte, balans en karak-
ter. Bovendien kan een wijn met goede zuren in 
sommige gevallen heel mooi ouderen, omdat zuur 
een natuurlijk conserveringsmiddel is. 

Het aromatische profiel en de geconcentreerde 
structuur van riesling maken hem zeer herkenbaar. 
Daarnaast is het een favoriet onder wijnmakers 
omdat hij het zeldzame talent heeft om de karak-
teristieken van een gebied of zelfs een specifieke 
wijngaard (zoals de bodem en het microklimaat) 
overtuigend weer te geven. Een beroemd wijnma-
ker zei ooit: ‘riesling is geen druif, maar een lens 

waar we onze terroir doorheen laten zien.’ Riesling 
houdt van een lang rijpingsseizoen om complexe 
smaken te kunnen ontwikkelen. Daarom zien we 
dat hij de voorkeur heeft voor een koel klimaat. 
Het grootste deel vinden we in Duitsland, maar 
ook in Oostenrijk, Nederland en zelfs koele delen
van Chili worden er erg mooie wijnen van ge-
maakt. Een leuke bijkomstigheid van de koelte is 
dat riesling bijna altijd laag is in alcohol.

Wat gebeurt er met een wijn op basis van riesling 
naarmate hij rijpt? In zijn jeugd heeft hij vaak aro-
ma’s van citrus, perzik en mineraliteit. Het speciale 
is dat deze aroma’s na een langdurige rijping niet 
verdwijnen. Integendeel, ze worden juist verrijkt 
door etherische geuren en smaken van dennen-
naalden, honing, bijenwas, bloesem, gember, en 
de beroemde ‘goût de petrol’ (een benzineachtige 
geur) die zo uniek is voor deze druif. 

En de zuren? Een jonge riesling is fruitig en heeft 
een goede spanning dankzij de zuren. Die zuren 
blijven in de beste gevallen zelfs na tientallen jaren 
perfect behouden en geven geouderde riesling een 
onwaarschijnlijke lengte met de gefocuste precisie 
van een laserstraal. 

2017 Bastei GG trocken – Nahe 
Gut Hermannsberg
Deze Grosses Gewächs (de Duitse equivalent van een 
grand cru) is een typisch voorbeeld van rieslings vermo-
gen om de terroir weer te geven. De wijngaard is ruig, de 
bodem is vulkanisch. Vanwege de hoge concentratie van het 
sap rijpt de wijn twee jaar op hout. Dit verleent de Bastei 
een mate van complexiteit die zich pas na jaren flesrijping 
in optima forma zal etaleren. Veel fruit en mineraliteit.
Op dronk: tussen nu en 2030+
Nu per fles: €53,50 €57,50 
Bij doos van 6: €51,00 per fles

2020 Riesling Stein Schieferterrassen, Weingut 
Stadt Krems 
Oostenrijk is het land van de grüner veltliner, maar 
ook riesling doet het hier erg goed. Fritz Miesbauer 
van Stadt Krems reserveert een deel van de zonnigste 
wijngaarden voor deze druif. De Stein profiteert tevens 
van het temperende effect dat de Donau heeft; zo worden 
de druiven perfect rijp. De balans tussen fruitigheid en 
complexe rijpingstonen is na een paar jaar in de kelder 
verbluffend.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €16,30 €17,50
Bij doos van 6: €15,75 per fles

2020 Riesling trocken – Rheingau, Jasper-Franz
Jasper is een echte ambachtsman die bijna alles zelf doet. 
Hij maakt zijn wijnen met veel aandacht en in zeer bep-
erkte oplagen. Dankzij de steile hellingen is de zoninval 
optimaal, wat de rijping bevordert. Deze riesling heeft een 
mooie minerale expressie, maar het is vooral het fruit dat 
hier schittert. Citroen en limoen in de neus, daarnaast ook 
iets kruidigs. Een riesling om jong te drinken.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €13,25 €14,20  
Bij doos van 6: €12,80 per fles

Z

De koning van Duitse wijn dankt zijn reputatie mede aan zijn zuren. Deze geven 
hem lengte, focus en bewaarpotentieel. 

“Riesling is geen druif, maar 
een lens waar we onze terroir 
doorheen laten zien”

k zit aan tafel met de grappigste man ter 
wereld, de beroemde komiek Leslie Nielsen 
(God hebbe zijn ziel en wat zullen die twee 
een lol hebben in de hemel). We zitten al vijf 

avonden aan dezelfde tafel in hetzelfde Amster-
damse Toscanini en we drinken uiteraard dezelfde 
wijn. Leslie – u kent hem wel van de Naked Gun 
films – blijkt een man van gewoontes. Vino Nobile 
di Montepulciano van Boscarelli. Why change if 
you like it, lacht Leslie terwijl hij zijn hand op-
steekt voor een nieuwe fles. 

Dan springt hij op van tafel en acteert of hij net 
iemand vermoord heeft op een hotelkamer en niet 
weet waar hij het pistool moet verstoppen. In de 
achtergrond horen we de politiesirenes aanzwel-
len. Under the matress? No, that’s stupid, in the 
drawer? That’s too easy. Ten einde raad verbergt 
Leslie de imaginaire revolver achter zijn broek-

band, waar het wapen per ongeluk omlaag begint 
te glijden. Wild met zijn been trekkend probeert 
Leslie het pistool naar beneden te werken door 
zijn smalle broekspijp terwijl we de politieagenten 
argwanend de hotellift in zien stappen. Na deze 
gratis masterclass humor, ploft de grote meester 
neer op zijn Thonet stoel en neemt hij vergenoegd 
een slok van zijn wijn. God this is good stuff! 

Ik leer die avond drie dingen: dat ik nooit zo 
grappig zal zijn als deze voormalig Shakespeare 
acteur, dat het publiek in Toscanini nergens van 

In de wolken
In de wijn gedoopt

2020 Chianti Colli Senesi – Fontalpino
Een Toscaanse topper vol zwoele aroma’s van kersen, 
bosaardbeitjes en bramen, een aangename kruidigheid en 
wat lichte aardse tonen in de afdronk. Sangiovese zoals 
het bedoeld is: soepel, verleidelijk en bijzonder genereus.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €14,60 €15,75
Bij doos van 6: €14,20 per fles

I
Aad Kuijper 
is ex-wijnboer 

(Mas des Dames)
reclameschrijver 

en romancier. Zijn 
tweede boek 

‘Genadebrood’ 
verschijnt deze 

zomer.
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Dit is geen grap, deze Chainti.

opkijkt en dat je altijd dezelfde wijn moet drinken 
als je gelukkig wilt zijn. Dat laatste heb ik tot motto 
verheven. Wijn is als een relatie, je kunt vluchten 
in telkens weer nieuwe avontuurtjes, maar in echte 
liefde ontdek je zoveel meer. Boscarelli dus. 

Pas nu Leslie zelf hoog in de hemel aan een 

glaasje lacrima christi zit voel ik me vrij om ook 
eens iets anders ‘Italiaans’ te drinken. Zo ontdekte 
ik laatst Mastrojanni (niet van Okhuysen en toch 
fraai) en het krankzinnig lekkere en betaalbare 
Cantina LaSelva (wel van de firma). 

Deze week proefde ik een wonderschone chianti 
van Fontalpino en dat zou zomaar eens een nieuwe 
liefde kunnen worden. Fontalpino is een spoed-
cursus Italiaans: de sangiovese geeft je meteen dat 
zonnige levensgevoel en blijft elegant zoals alleen 
Italianen dat kunnen zijn: Fontalpino is een chianti 
van de juiste soort, geen pizza en mandflessen maar 
de verfijnde Italiaanse keuken, geen huilende voet-
ballers met gouden kettingen maar blote voeten 
in leren instappers, een luchtig linnen jasje boven 
een klassiek gesneden pantalone, het is Mastroian-
ni in La dolce vita, mooi, ingetogen en nergens te 
aanwezig, een fresco van Piero della Francesca. 
Don’t get ahead of yourself, hoor ik de grote 
komiek grappen. Maar toch, Chianti Colli Senesi 
van Fontalpino, daar zou Leslie ook wel een doosje 
van gewild hebben.

Wijn is als een relatie, je kunt 
vluchten in telkens weer nieu-
we avontuurtjes, maar in echte 
liefde ontdek je zoveel meer



e wijnkelder van Terre des 
Dames heeft er nog nooit zo 
tiptop bij gelegen. Er is in 
de afgelopen jaren dan ook 

keihard gewerkt aan de professionali-
sering van het vinificatieproces. Waar 
ooit wiebelende ladders stonden, prijkt 
nu een loopbrug, van waaraf Lidewij de 
boel veilig in de gaten kan houden. Nu 
ook het bijna tweehonderd jaar oude 
dak is vervangen, is de kelder klaar voor 
minstens nóg eens twintig jaar. 

Maar Lidewijs grootste investering 
in de toekomst zijn misschien toch wel 
haar drie dochters, die van jongs af aan 
meehelpen op het Zuid-Franse wijndo-
mein van hun moeder. Twintig jaar later 
zijn de meisjes van toen inmiddels goed 

Okhuysen klassiekers
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opgeleide jonge vrouwen en voegen ze 
elk vanuit hun eigen expertise waarde 
toe aan het domein. Waar de oudste, 
Marijn, zich helemaal verdiept heeft in 
duurzaam wijngaardbeheer, wordt Fiene, 
de middelste dochter, klaargestoomd 

om op termijn de nieuwe wijnmaakster 
van het domein te worden. Jongste 
dochter Laartje verzorgt de vormgeving. 
Zij was het die op het idee kwam om de 
verschillende kleine percelen – die zo 

D
Elke gebottelde fles 
bevat wel een vinger-
afdruk van een van 
mijn dochters

Lidewij van Wilgen viert dit jaar haar twintigjarig jubileum. Hoewel zo’n mijlpaal uit-
nodigt tot achteromkijken, richt zij de blik vooruit en blijft ze investeren in het bedrijf 
dat ze met zo veel liefde heeft opgebouwd. Het resultaat proeven we terug in 
haar wijnen, die nog elk jaar beter lijken te worden. 

Terre des Dames wordt 
eigenlijk alleen maar beter

Terre des Dames werkt met groot res-
pect voor de natuurlijke balans in de 
wijngaarden. Sinds 2009 is het domein 
volledig biologisch gecertificeerd.

kenmerkend zijn voor Terre des Dames 
– in reliëf op de etiketten te laten terug-
komen. Zoals we het Lidewij zelf on-
langs hoorden zeggen: “Elke gebottelde
fles bevat wel een vingerafdruk van één 
van mijn dochters.” 

Dat Lidewij voorlopig nog niet klaar 
is met Terre des Dames, moge duidelijk 
zijn. En gelukkig maar, want elk jaar ver-
heugen we ons weer op de komst van 
deze prijswinnende wijnen, die wij 
al vanaf 2002 importeren en die elk 
jaar lovende recensies ontvangen van 
vooraanstaande wijnschrijvers als Jancis 
Robinson. Gelukkig voor u is de jongste 
jaargang weer bij ons binnengekomen.
En we verzekeren u: Terre des Dames 
wordt eigenlijk alleen maar beter!

2021 Diva Blanche – Vin de France 
Terre des Dames 
Deze witte topcuvée van Lidewij wordt gemaakt van haar oudste 
aanplant grenache blanc. De wijn rijpt op houten zeshonderdliterva-
ten van topkwaliteit. De grenachedruif staat bekend om haar florale 
karakter en aangename bitters. De houtopvoeding geeft deze wijn 
rondeur en complexiteit. Een grote witte wijn die nog heel wat jaartjes 
mee kan!
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €20,95 €22,50  
Bij doos van 6: €19,95 per fles

2019 La Dame rouge – Languedoc
Terre des Dames 
Assemblage van grenache (50%), carignan van zeventig jaar oude 
stokken (30%) en syrah (20%). In de neus tonen van verse tijm en 
rozemarijn, kreupelhout en rijp rood fruit. De smaak is puur en in-
tens, zit vol sappig fruit en eindigt in een opmerkelijk frisse, elegante 
afdronk. Heerlijk bij vele vleessoorten, stoofschotels, Provençaalse 
gerechten of bij een stukje pittige kaas.
Op dronk: tussen nu en 2026 
Nu per fles: €11,95 €12,80  
Bij doos van 6: €11,50 per fles
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De wijnen staan 
inmiddels op de kaart 

bij het beroemde Franse 
drie sterren restaurant 

Les Prés d’Eugenie  

De wijngaard van Terre des 
Dames is verdeeld in 25 
afzonderlijke kleine percelen, 
elk met een eigen karakter. 
De oudste wijngaard is meer 
dan 100 jaar.



etriggerd door het gebrek aan een leu-
ke plek om te lunchen in Amsterdam 
begon Floor in 1980 samen met een 
compagnon Brasserie van Baerle. 42 

jaar later is dat nog altijd een heerlijke plek in de 
hoofdstad. Lunch en diner, het zit altijd vol. 
Floor: “We waren midden twintig en gewoon 
heel eigenwijs, the sky was the limit. Door ons werk 
als KLM-stewardess zagen we dat er elders in de 
wereld – vooral in New York – fantastische plekken 
waren om uit eten te gaan. Van ontbijt tot en met 

souper. Ons eigen Amsterdam miste dat, en daar 
gingen wij wel even verandering in brengen. Er 
was geen vooropgezet plan, het liep gewoon zo. Ik 
heb een blauwe maandag als aardrijkskunde lerares 
voor de klas gestaan, maar dat was toch niets voor 
mij. Mijn bijbaan in de horeca vond ik leuker, en 
ik wilde iets voor mezelf gaan beginnen. De Bras-
serie sloeg meteen aan, en inmiddels ben ik bijna 
een heel leven verder.” 

Xavier: Hoe hou je het na veertig jaar voor jezelf, 
je personeel en je gasten interessant?
Floor: “Omdat ik zelf nog steeds enorm geniet van 
een goed lopend restaurant. Voor mij is het een 
soort theaterstuk, met het restaurant als toneel en 
het personeel als acteurs. Iedereen moet op elkaar 
ingespeeld zijn: als het aan de voorkant niet goed 
gaat, loopt het ook mis aan de achterkant. En dan 
de details. Het moet lekker ruiken, het licht en de 
muziek moeten kloppen. Het mag niet te warm 
zijn en niet te koud. Daar let ik allemaal op en 
dat verveelt me nooit. Net als goed theater nooit 
verveelt. Ik denk dat dat voor de gasten net zo is.
Ik ben wel een beetje een veelvraat op culinair 
gebied. Ik kom even graag bij klassiekers als 
Balthazar in New York en Chez George in Parijs als 
bij al die nieuwe hippe neo-bistro’s in Frankrijk, 
waar de onvolprezen gids Le Fooding ons naar toe 
leidt. Lyon kan ik echt niet passeren zonder een 
bezoek aan Les Halles de Paul Bocuse, en recent at 
ik bij het nieuwe toprestaurant Zilte in Antwerpen. 
Maar het hoeven echt niet allemaal sterren te zijn. 
Ik kan intens genieten van een eenvoudige fruits de 
mer op de steiger van een van de oesterboeren in 
Bouziques. Vaste prik tijdens onze vakanties. Met 
een lekkere picpoul erbij is dat ultiem genieten. Al 
die culinaire tripjes en al die wijnreizen houden 
me scherp en gemotiveerd om zelf ook door te 
gaan met de Brasserie. Dat gaat eigenlijk vanzelf.”
Xavier: En jullie hebben daarnaast nog wat restau-
rants naast de Brasserie gehad.
Floor: “Ja, vier stuks. Soms dacht ik wel eens: 
ik heb m’n eigen gevangenis gecreëerd. Al die 
werknemers… het waren er op een gegeven mo-
ment wel honderd. Maar inhoudelijk was het 
vooral heel leuk, die diversiteit in zaken. Restau-
rant Zabar’s was geïnspireerd op het mediterrane 
gevoel van een delicatessenwinkel in New York. Le 
Zinc-et-Les-Dames op onze ervaring bij een bekende 
Franse brasserie, waar prachtige streekgerechten 
werden geserveerd, met een wat stoerder, boerse 
look. !Zest was een van de eerste restaurants in 
Amsterdam met als thema east meets west. Een meer 
eclectische fusion keuken, waarbij we ook een 
beetje van al het vlees af wilden. Restaurant Zabar’s 
vormden we vervolgens om tot l’Entrecôte-et-les-
Dames. Dankzij die diverse restaurants konden 
we ook al dat goede personeel dat op ons afkwam 
vasthouden en verantwoordelijkheid geven.”
Xavier: Hoe konden jullie al jullie zaken met zijn 
tweeën managen? 
Floor: “In die toptijd draaide het voor ons maar 
om twee dingen: personeelsbeleid en kwaliteitsbe-

De kelder van

G
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Floor van Ede
Onlangs werd zij nog genomineerd voor 
Wijnvrouw van het Jaar. De eigenaresse van 
Brasserie van Baerle is al veertig jaar succesvol 
restaurateur, wijnexpert en lid van menig 
proefclub. Wij zijn benieuwd wat ze in haar 
kelder heeft liggen.

Naast het vele 
proeven, maakt 
Floor minstens 
eenmaal per 
jaar een reis 
met haar eigen 
proefgroep, 
waarmee zij 
diverse wijngaar-
den bezoekt. 

Floor’s mooiste 
wijnherinnering
Een goede 
vriend maakte 
voor mij een 
prachtig gerecht 
met coquilles en 
schonk daarbij 
een 2000 Châ-
teau de Beau-
castel roussanne 
vieilles vignes. 
Het samenspel 
van geuren en 
smaken was ver-
pletterend mooi.

Twee van Floor’s favorieten

2020 Chignin-Bergeron ‘Le Grand Blanc’
Vin de Savoie, Domaine Genoux
Een wijn gemaakt van 100% roussanne die in de Savoie 
een heel eigen karakter ontwikkelt. De druiven worden 
in verschillende plukrondes met perfecte rijpheid geoogst. 
Le Grand Blanc toont aroma’s van bloesem, rijpe 
abrikoos 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
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €18,50 €19,95
Bij doos van 6: €17,95 per fles

2018 Barbaresco – Ceretto
De Ceretto’s kunnen gezien worden als de grondleggers van 
de huidige barolo’s en barbaresco’s. De nebbiolodruif ligt 
aan de basis ligt van hun wijnen en is een spiegel van de 
terroir. Dit is een klassieke barbaresco. Een assemblage van 
verschillende wijngaarden, met daarin frisheid enerzijds en 
volume en rijpheid anderzijds. Ingetogen in de neus, heer-
lijk bloemig met zacht rood fruit en frisse tanninen.
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2028
Nu per fles: €50,90 €54,95
Bij doos van 6: €48,90 per fles
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waking. Iedere dag gingen we langs bij één van de 
zaken om de lopende dingen te bespreken. Belde 
er een op een andere dag met een vraag of een 
probleem, dan zeiden we: nee morgen is jullie dag, 
niet vandaag. De dag erna was het probleem vaak 
alweer opgelost. Zo werden ze heel zelfstandig. 
We gaven ze alleen vooraf duidelijke spelregels 
mee, met als belangrijke regel dat het huis warm 
moest zijn en goed ruiken – tocht en vieze geurtjes 
zijn uit den boze.”
Xavier: Is er in al die jaren veel veranderd in de 
Brasserie? 
Floor: “Niet heel veel. Er is het nodige vernieuwd 
en anders ingericht, maar altijd in de combinatie 
van klassiek en eigentijds die onze gasten zo appre-
ciëren. En de menu- en wijnkaart evolueert natuur-
lijk mee met de tijd. Ik probeer de trends van de 
hypes te onderscheiden. Rond 2010 zijn mijn 
compagnon en ik uit elkaar gegaan: we waren denk 
ik allebei een beetje veranderd. Soms is het net 
een huwelijk. Zij ging door met L’Entrecôte, ik met 
de Brasserie.” 
Xavier: En qua wijn? Is daar veel veranderd?
Floor: “Ik zit al twintig jaar in het proefteam van 
Ronald de Groot van het blad Perswijn, daar heb ik 
veel geleerd. Daarnaast zit ik bij de Wijnwijfjes – 
die zijn goed joh! – en dan heb ik sinds de tijd van 
de Wijnacademie m’n eigen proefgroep Van Baerle 

waarmee ik elk jaar op reis ga. Binnenkort naar 
Priorat. Ik proef dus veel en blijf op de hoogte van 
wat er gebeurt. In de Brasserie hebben we altijd ge-
kozen voor de Oude wereld, met name Frankrijk, 
Italië en Spanje. Maar wel met uitstapjes naar bij-
zondere wijnstreken als bijvoorbeeld de Beka-vallei 
in Libanon en Swartland in Zuid-Afrika. Oostenrijk 
en Duitsland staan er inmiddels natuurlijk ook op. 
Maar mijn wijnkaart bestaat nog altijd maar uit twee 
A4-tjes. Ik wil het overzichtelijk en toegankelijk 
houden voor de gast. Voor de juiste samenstelling 
kijk ik naar de ontwikkelingen in de wijnmarkt 

en naar wat de gast wil, als dat maar wel past bij 
de menukaart en bij mijn eigen smaak. Een dikke, 
op hout opgevoede chardonnay zal er niet snel 
komen… Verder moeten de open wijnen goed zijn, 
want die zijn je visitekaartje. Samen moeten die 
een representatief palet vormen en de gast op elk 
niveau bedienen. Voor de wijnen ‘erboven’ geldt 
eigenlijk hetzelfde.”
Xavier: En hoe zit het met jouw eigen wijnkelder?
Floor: “Ik had een fikse kelder in mijn huis in 
Zuid-Frankrijk, dat ik twintig jaar heb gehad, met 
een eigen wijngaard erbij. Dat was af en toe flink 
sjouwen van Sablet naar Amsterdam. Inmiddels 
heb ik de voorraad afgebouwd; het gevaar is dat je 
het nooit meer opgedronken krijgt. In Amsterdam 
heb ik een kleine kelder en een aantal wijnkasten 
met mooie bewaarwijnen. En natuurlijk altijd een 
paar goede flessen champagne. Klassiek heeft mijn 
voorkeur, maar dan wel modern gemaakt. Ik zoek 
wijnen met balans; niet van dat heftige. Verder ben 
ik gek op zowel witte als noordelijke Rhônewijnen. 
En natuurlijk Italiaanse wijnen, omdat ik dol ben 
op dat land. Met riesling heb ik minder. Ik weet dat 
deze druif eindeloze mogelijkheden heeft en dat 
het misschien wel de meest complexe druif is, maar 
toch hou ik niet zo van die zuren, die ruggengraat.”
Xavier: Heb je nog een tip voor mensen die een 
kelder willen starten?
Floor: “Leg er vooral niet te veel in en al helemaal 
niet enkel wijnen uit Bordeaux, de Bourgogne en 
Barolo. Proef eerst veel en probeer je smaak te 
ontwikkelen. En kies dan niet voor de ‘net niet’-
wijnen, zoals een goedkope en dus matige 
sancerre, maar laat je adviseren door een goede 
importeur. De mensen die ik zelf opleid, laat ik 
eerst de verschillende druiven echt goed kennen 
en vervolgens de variaties daarop. Die geuren en 
smaken moeten ze eerst in hun geheugen opslaan. 
Dan kun je daarna goede keuzes maken.”
Xavier: Heb je nog plannen voor een nieuwe 
zaak? 
Floor: “Voor Corona had ik dat, maar dat is sinds-
dien echt veranderd. Nu wil ik vooral de Brasserie 
vitaal houden en privé nog een paar mooie reizen 
maken, naar Japan en Nieuw-Zeeland onder meer. 
Daar ben ik een keer eerder geweest, maar dat 
vraagt om herhaling!”

Een restaurant is voor mij als 
een toneelstuk met de zaal als 
bühne en het personeel als 
acteurs – alles moet kloppen



n het najaar van 2021 werden we door een 
goede relatie getipt. In de Valle d’Aosta zou 
zich een bijzonder domein bevinden, genaamd 
Les Crêtes. Al verschillende malen hadden we 

op weg naar Piëmonte en Lombardije door deze 
kleine en onbekende streek gereisd. We waren 
iedere keer weer diep onder de indruk van de 
adembenemende schoonheid van de omgeving 
en de spectaculaire ligging van de wijngaarden. 
Wijnbouw is hier, zoals eigenlijk alles, kleinschalig 
en vindt plaats op steile wijngaarden en kleine ter-
rassen. Deze tip moesten we nader onderzoeken!    

Het Aostadal is gelegen in het noordwesten van 
Italië op de grens met Frankrijk en Zwitserland. 
Het wordt omringd door de vier grote bergen: de 
Mont Blanc, de Matterhorn, de Monte Rosa en de 
Gran Paradiso. Met zijn ligging in het hart van de 
Alpen is dit de kleinste wijnregio van Italië. Tege-
lijkertijd zijn het de hoogst gelegen wijngaarden 
van heel Europa! 

Op het moment dat we contact zochten was 
reizen lastig. Het eerste contact was dan ook een 
telefoontje met de charmante Elena Charrère. Ze 
wilde graag wat meer informatie over Okhuysen 
ontvangen. Na enkele dagen liet ze ons weten dat 

Petite arvine
Het Aostadal fun-
geert al eeuwen 
als handelsroute 
door de Alpen. Uit 
de nabij gelegen 
streken als Bour-
gogne, Rhône, 
Savoie (Frank-
rijk), maar ook 
Piëmonte (Italië) en 
Valais (Zwitserland) 
werden druiven-
soorten meege-
nomen. Zo staan 
er in Het Aostadal 
nu syrah, pinot noir, 
nebbiolo, pinot 
gris, chardonnay 
en petite arvine 
aangeplant.

I
Les Crêtes is zo geliefd in Italië dat het tot vandaag niet geëxporteerd werd.

ze zorgvuldig onderzoek naar ons had gedaan en 
dat ze blij was dat we dezelfde liefde voor wijn 
delen. Al snel kregen we een brede selectie proef-
flessen binnen. De wijnen werden zonder verdere 
toelichting op de proeftafel gezet voor het proef-
panel. Nieuwsgierig en vol aandacht sloegen ze aan 
het proeven. Het was de drukste tijd van het jaar, 
toch ging alle aandacht even naar de wijnen van 
Les Crêtes: het enthousiasme was groot. Unaniem 
concludeerden we dat dit een geweldige aanwinst 
voor ons assortiment zou zijn!   

Liefde voor een bijzondere streek
Les Crêtes is al meer dan tweehonderd jaar in het 
bezit van de familie Charrère. Bernardin Charrère, 
oorspronkelijk uit Frankrijk (Haute Savoie) ver-
huisde rond het midden van de achttiende eeuw 
naar Aosta. Hij kocht wat land bij het dorpje Ayma-
villes aan de rivier Dora Baltea en bouwde een 
watermolen. In 1810 werden de eerste twee hec-
tare druiven aangeplant. Direct lag de nadruk op 
het maken van kwaliteitswijnen van de inheemse 
druiven uit de Valle d’Aosta. 

Tegenwoordig bestieren Constantino en zijn 
vrouw Imelda het domein, samen met hun dochters 
Elena en Eleonora. Gedreven door zijn wens om 
topwijnen te maken moderniseerde Constantino 
de wijnkelders en bouwde hij een schitterend 
vormgegeven ontvangstruimte genaamd ‘Il Rifugio 
del Vino’. 

Voor de familie Charrère staan authenticiteit en 
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Nieuw domein Les Crêtes

Het Aostadal ligt in het hart 
van de Alpen en is de kleinste 
– en hoogstgelegen – wijnregio 
in Italië

De wijn die Italië 
normaal niet uitkomt

1

traditie voorop. Ze werken dan ook met veel res-
pect voor de terroir en voor de natuur. Daarnaast 
hebben ze zeldzame inheemse vinifera-variëteiten 
geselecteerd, zoals prié rouge, fumin, cornalin, 
mayolet en premetta, die daarmee van uitsterven 
zijn gered. Langzaam wisten ze het wijngaardareaal 
uit te breiden naar de huidige 25 hectare. De wijn-
gaarden zijn verdeeld over zes verschillende dor-
pen; Saint-Pierre, Aymavilles, Gressan, Sarre, Aosta
en Saint-Christophe. In de wijngaard die het do-
mein omringt staat de fotogenieke 16e-eeuwse Cô-
teau la Tour, de toren die het symbool is geworden 
van Les Crêtes.

De ligging van de wijngaarden zorgt voor een 
alpien klimaat en dankzij de bergachtige geografie 
rondom de kleine dorpen vind je daarbinnen veel 
verschillende microklimaten. Door de eeuwen-
lange werking van gletsjers en rivieren bestaan de 
arme morene bodems veelal uit losse componenten 
van kalkrijke stenen en zand. De plantdichtheid 
van de wijnstokken in de wijngaarden is hoog en 
al het werk vindt hier met de hand plaats, wat de 
kwaliteit ten goede komt. Door de hoge ligging 
is er een lang groeiseizoen voor de druiven, wat 
zorgt voor rijpheid, concentratie en tegelijk ook 
behoud van frisheid.

Ook in de kelder wordt met heel veel aandacht 
en precisie gewerkt. Naast de getypeerde cépage-
wijnen is er ook een aantal schitterende assembla-
gewijnen. In de internationale pers ontvangt Les 
Crêtes steeds meer aandacht en scoren de wijnen 
indrukwekkend hoge punten. Les Crêtes is daar-
mee dé toonaangevende producent uit deze kleine 
kwaliteitsregio. Een geweldige nieuwe aanwinst in 
ons assortiment!

1. De beroemde 
La Tour wijngaard 
bij het dorp 
Aymavilles biedt 
een spectaculair 
uitzicht op de om-
liggende bergen.
2. Voor de familie 
Charrère staan 
authenticiteit en 
traditie voorop.

2019 Torrette Superiore
Valle d’Aosta
Een specialiteit van de streek, die bestaat uit 
een assemblage van de lokale druiven van 
de ‘Les Toules’ wijngaard in Sarre. 70% 
petit rouge en daarnaast mayolet, cornalin 
en fumin. Een vergisting en opvoeding op 
roestvrijstalen vaten. Een intense kleur met 
diepe paarse tonen. In de geur iets floraals 
en rijpe zwarte kersen. In de smaak prachtig 
fris met wederom het elegante, levendige, 
donkere fruit. Zeer goed en bijzonder!
Op dronk: tussen nu en 2029
Nu per fles: €26,50 €28,50
Bij doos van 6: €25,50 per fles

2018 Syrah La Tour – Valle d’Aosta
De syrah komt van de beroemde ‘La Tour’ 
wijngaard in Aymavilles, gelegen op 650 
meter. Syrah ontwikkelt hier veel kleurinten-
siteit en het kruidige karakter met tonen van 
specerijen en zwarte bessen komt prachtig op 
de voorgrond. Zuiver, krachtig en gelaagd, 
met grote lengte in de afdronk. 
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 
2030
Nu per fles: €28,50 €30,90  
Bij doos van 6: €27,50 per fles 

Mon Blanc
Een bijzondere cuvée, die bestaat uit 
verschillende oogstjaren en verschillende 
druiven zoals petite arvine, chardonnay,
müller-thurgau en pinot grigio van wijn-
gaarden rondom het dorp Aymavilles. 
Origineel en boordevol spanning! Mineraal 
met rijkdom, rijp geel fruit en subtiele zilte 
tonen in de lange afdronk.  
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €14,25 €15,40 
Bij doos van 6: €13,90 per fles

2021 Petite Arvine – Valle d’Aosta
Petit arvine is een van de traditionele 
druiven van de streek, ook bekend uit 
Zwitserland, die laat rijp is. De druiven 
komen van de wijngaarden Champorettes en 
Bufferia bij Aymavilles op een hoogte tussen 
de 550 en 750 meter. Geen opvoeding op 
hout. Een pure wijn met florale tonen en 
citrusfruit op de neus. De smaak is kruidig 
en mondvullend, gevolgd door een lange en 
zuivere afdronk.  
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €21,90 €23,50
Bij doos van 6: €20,95 per fles

Les Crêtes
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Historie van het Aostadal
Al in de oudheid werd het Aostadal bewoond. Het kent een lange 
geschiedenis van wijnbouw. De Romeinen veroverden het dal op de 
Salassi in het jaar 25 voor Christus en noemden het Augusta Prætoria 
Salassorum, wat vertaald kan worden als vallei van Augustus. In de 
11e eeuw viel het gebied toe aan de hertogen van Savoie. Al sinds de 
eenwording in 1861 is het onderdeel van Italië. Door de afgelegen 
ligging heeft de streek nog steeds een heel eigen karakter met een 
cultuur, architectuur en taal (Valdostaans) die meer overeenkomsten 
heeft met Frans dan met Italiaans. Sinds 1944 is het een van de vijf 
autonome regio’s in Italië. 

2

Wilt u kennis maken met deze wijnen? 
Ga dan voor het introductiepakket naar onze 
website okhuysen.nl



raag een Italiaan naar zijn 
favoriete mousserende wijn, 
en dikke kans dat zijn ant-
woord zal luiden: ‘Fran-

ciacorta, naturalmente!’. Dit herkomst-
gebied, in het heuvelachtige hart van 
Lombardije, brengt zeer karaktervolle, 
verfijnde wijnen voort die het hart van 
menig wijnliefhebber sneller doen 
kloppen. Met dankzij de Alpen en het 
nabijgelegen Iseomeer een koel klimaat 
en een bodem rijk aan kalksteen en 

Il Mosnel

Mythische wijn

2016 Franciacorta Extra Brut ‘EBB’, 
Il Mosnel*
Deze aristocratische ‘millesimato’ (wijn 
uit één oogstjaar) wordt alleen gemaakt 
van het puurste sap afkomstig van de 
eerste persing van handgeplukte chardon-
nay-druiven. Na de vergisting verblijft 
de wijn vijf maanden op eikenhout, om 
daarna drie jaar een tweede vergisting 
op fles te ondergaan. Daarom heeft de 
EBB een zijdezachte mousse en een 
romige afdronk met tonen van amandel, 
peer en brioche.
Op dronk: tussen nu en 2029
Nu per fles: €53,50 €57,50

Ook heel bijzonder: 
2017 Franciacorta Brut Satèn, Il 
Mosnel
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €34,00 €36,95 
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mineralen, zijn de omstandigheden 
ideaal voor de productie van mousse-
rende wijn. Tel daarbij op dat de regel-
geving één van de strengste is van Italië, 
en je hebt alle ingrediënten voor een 
legendarische wijn. Een middelmatige 
franciacorta bestaat eigenlijk niet.

En tóch is de ene franciacorta de an-
dere niet. Neem Il Mosnel, dat al sinds 
1836 bestaat en aanvankelijk rode wijn 
maakte. Zelfs in een gebied met zo’n 
klinkende reputatie weet dit familie-

bedrijf zich al vijf generaties te onder-
scheiden. Emanuela Barzanò Barboglio, 
vierde generatie, veranderde koers in de 
jaren zestig van de vorige eeuw. Voortaan 
zou Il Mosnel zich in plaats van op rode 
wijn uitsluitend toeleggen op de vervaar-
diging van mousserende wijn. Volgens 
de traditionele methode, welteverstaan, 
met tweede vergisting op fles. Toen 
Emanuela in 2007 overleed besloten 
haar kinderen, Giulio en Lucia, een top-
cuvée te maken ter ere van hun moeder: 
‘EBB’, naar haar initialen. De wijn rijpt 
maar liefst 36 maanden en is ‘extra brut’: 

strakdroog. Dankzij enige houtrijping 
heeft de wijn geen hoge ‘dosage’ nodig 
om tegelijkertijd rijk en toch zeer sierlijk 
te zijn. Er worden jaarlijks zevenduizend 
flessen gemaakt, waarvan slechts tien 
procent wordt geëxporteerd.

Het toonaangevende Italiaanse culi-
naire tijdschrift Gambero Rosso beloont 
de EBB met de hoogste score: drie 
rode bekertjes. Ook de internationale 
wijnpers, waaronder Decanter en Robert 
Parker, laten steevast hun grote waar-
dering voor Il Mosnel blijken. Wij zijn 
dan ook erg trots op de (zeer beperkte) 
allocatie die wij jaarlijks krijgen van deze 
mythische wijn.

Wijnen die je eens in je leven 
gedronken moet hebben.

V

In Italië is ‘3 Bicchieri’ de 
hoogste onderscheiding 
die een wijn kan krijgen

*3 
bicchieri 
Gambero 

rosso

e betoverend mooie streek Maremma 
ligt in het zuiden van Toscane, langs de 
Tyrreense zee. Een gebied met bergen, 
tufstenendorpjes die uit de rotsen lijken 

opgerezen, wonderschone zonsondergangen en
de breedste stranden van heel Toscane. Niet 
vreemd dat onze koninklijke familie haar vakanties 
jarenlang in de kustplaats Porte Ercole doorbracht 
in de door Prins Bernhard gebouwde villa De 
Gelukkige Olifant, die inmiddels al weer tien jaar 
geleden is gesloopt. In deze prachtige regio kom je 
de vermentinodruif veel tegen – net als op Sardinië 
en in Ligurië. En net zo prachtig is de biologische 
wijn die ze op Cantina LaSelva in Poderone, Magli-
ano van deze verleidelijke druif maken. 

Op Cantina LaSelva maken ze al meer dan 
veertig jaar biologische wijn. Het is zelfs een van 
de eerste gecertificeerde biologische wijnmakeri-
jen buiten Duitsland, geboorteland van oprichter 
Karl Egger, die hier in 1980 een oude boerderij 

met zeven hectare grond kocht. Inmiddels wordt 
hier over een gebied van 800 hectare niet alleen 
wijn geproduceerd, maar maken ze er ook lokale 
specialitei-
ten als fruit en groente in. Het lage gebouw van de 
Cantina lijkt vloeiend op te gaan in de landelijke 
omgeving omdat het merendeel van de productie 
ondergronds plaatsvindt in de geconstrueerde 
kelders. Het zandstenen gebouw met groen dak 
garandeert op deze manier een constante tempera-
tuur en luchtvochtigheid. De zonnepanelen leve-
ren de benodigde energie. Vanaf half september
worden de vermentinodruiven met de hand 
geplukt. De wijn (DOC) die hier naast biologisch 
ook vegan geproduceerd wordt, rijpt zes maanden 
in stalen vaten en daarna nog drie maanden op fles. 

Nou klinkt dit allemaal zakelijk en droog en dat 

is nou net wat deze wijn níet is. De Vermentino La-
Selva is fris en toegankelijk, licht strogeel van kleur 
en heeft geurige en bloemige aroma’s van citrus en 
perzik. Maar het is vooral de smaak die mij enorm 
het dolce-vitagevoel geeft. Fris met fruitige tonen 
en een aciditeit die volkomen in balans is. Een 
‘mooie’ wijn. Maar vergis je niet! Deze Italiaanse 
is zwoel en verleidelijk, en zeker geen niemendal-
letje. Ze staat namelijk stevig in haar schoenen met 
een alcoholpercentage van 13,5%. 

Voor dat échte Italiaanse gevoel vormt deze 
Vermentino een perfecte combinatie met een pasta 
vongole, risotto met gebakken scampi, gepocheer-
de of zacht gebakken vis met venkel, of bijvoor-
beeld kalfsoester met oregano of rozemarijn. Ook 
bij vegetarische gerechten als gegrilde groente, 
aubergine met ricotta of mozzarella harmonieert 
de wijn, net als bij geroosterde asperges met 
gebruineerde amandelen en kappertjes. Nóg een 
perfecte combinatie: de stoere krachtige smaak van 
radicchio, gegrild en besprenkeld met olijfolie en 
balsamicoazijn en vervolgens bestrooid met ge-
schaafde pecorino en geroosterde pijnboompitten. 
Of als salade met gegrilde vijgen, burrata, wat olijf-
olie, peper en honing. Het enige wat dan nog rest 
is even je ogen te sluiten en je op een Italiaans ter-
ras wanen. En trouwens, over terrassen gesproken, 
had ik al gezegd dat de Vermentino het als aperitief 
ook heel goed doet met wat coppa di parma, een 
stukje brokkelige parmezaan en wat olijven?

Tip: serveer de wijn niet té koud. 10-12 graden is 
ideaal, dat past bij het op en top Italiaanse karakter.

Het verrukkelijke 
van vermentino

Masterclass

2021 Vermentino – Maremma Toscana
Cantina LaSelva
Expressieve aroma’s van rijp geel fruit, is rijk van 
smaak en heeft een zeer aantrekkelijke frisheid in de 
afdronk. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €12,25 €13,25
Bij doos van 6: €11,95 per fles

D
Janny van der 

Heijden 
is culinair recen-

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

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

Bakt.
Vermentino combineert 
geweldig goed met... hebt u 
even 
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2021 Grüner Veltliner Lössterrassen 
Weingut Stadt Krems
De terraswijngaarden uit het Kremstal 
geven druiven van topkwaliteit. Het 
continentale klimaat met zijn koude winters 
en zonnige, lange zomers dragen bij aan 
een optimale rijping van de druiven. Deze 
2021 is prachtig, met tonen van wit en geel 
fruit en bloesem, vol sap, knisperende zuren 
en een klein pepertje. Sprankelend fris en 
veelzijdig inzetbaar, van aperitief tot aan 
tafel, heerlijk!
Smaaktype: fruitig en toegankelijk
Op dronk tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €8,40 per fles €9,30 

18  Okhuysen Vinée Vineuse

eingut Stadt Krems is een 
van de best bewaarde 
geheimen van Oostenrijk, 
met een historie die meer 

dan 550 jaar teruggaat. Eigenaar van 
het veertig hectare wijngaard tellende 
domein is de gemeente Krems. Vanaf de 
terrasvormige wijngaarden is het uitzicht 
op de stad Krems en de rivier de Donau 
fenomenaal. De geliefde grüner veltli-
ner wordt hier het meest verbouwd, 
naast riesling.

Met de aanstelling van topwijnmaker 
Fritz Miesbauer in 2003 slaat Stadt Krems 
een nieuwe weg in. Fritz krijgt carte 
blanche, maar moet wel beloven dat 
de wijnen voor de inwoners van Krems 
bereikbaar blijven. Hij houdt woord en 
maakt al jaren een geweldige, betaalbare 
(basis)cuvée met de naam Lössterrassen, 
vernoemd naar de gelijknamige löss-
grond waar de grüner veltliner zich zo 
thuis voelt. De zanderige löss is 300.000 
jaar geleden vanuit de Alpen naar het 

Kremstal gereisd en vormt samen met 
verweerd oergesteente zoals gneis en 
schist de basis voor de unieke terroir.

Het moge duidelijk zijn dat onder 
Fritz’ leiding Weingut Stadt Krems een 
enorme vooruitgang in kwaliteit heeft 
geboekt. Hij weet als geen ander de 

geografische en klimatologische omstan-
digheden optimaal te benutten en heeft 
maar een doel: het creëren van karak-
tervolle terroirwijnen in het Kremstal. 
Volgens zijn filosofie zijn zuiverheid en 
frisheid in de wijn altijd leidend. Het 
toonaangevende Oostenrijkse (wijn)
blad Falstaff roept Fritz in 2020 uit tot 
wijnmaker van het jaar, een kroon op 
zijn werk! 

Fritz laat de grüner 
veltliner op de zuidelijke 
lösshellingen in Krems
schitteren

W

Huiswijnen WIT

Bijzondere wijnen voor 
minder dan tien euro

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

De filosofie van Fritz Miesbauer 
wijnmaker van het jaar

Falstaff over zijn benoeming als wijnmaker van het jaar: Zijn handtekening is 
duidelijk te zien in al Fritz’ wijnen: ze zijn precies, terroir geïnspireerd en expressief. 

Bij doos 
van zes 
€8,40

Foto: Rafaela Proell

2021 Le Petit Gascoûn blanc – Côtes 
de Gascogne, Les Frères Laffitte
De broers Sébastien en Christophe Laffitte 
koesteren de frisheid in hun wijnen. Zij 
oogsten dan ook ’s nachts en kiezen voor 
opvoeding ‘sur lie’ op rvs-tanks en op lage 
temperatuur. Het resultaat is verrukkelijk; 
een frisse, uitgesproken neus van citrus, wit 
fruit en iets van kruiden. De smaakaanzet is 
strak met expressieve tonen van citroen, witte 
bloesem, perzik en exotisch fruit. Perfect als 
aperitief, of in combinatie met een zomerse 
tapasplank.
Smaaktype: fris en levendig
Op dronk tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,30 per fles €6,95

2021 Chardonnay – Pays d’Oc 
L’Orangeraie de Pennautier 
Het befaamde Château de Pennautier is nog 
altijd in handen van dezelfde adellijke fam-
ilie. Zij maken koninklijke wijnen die ten 
tijde van Lodewijk XIII werden geschonken 
aan het hof van Versailles. 
Deze chardonnay vergistte op roestvrijstalen 
tanks om frisheid te behouden. Maar hij 
bezit ook een prachtige rijkdom met tonen 
van grapefruit, ananas en citrus, en een hint 
van hazelnoot. Lekker als aperitief of bij 
gerookte zalm.
Smaaktype: vol en rijk
Op dronk tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €7,20 per fles €7,95 

2021 Sauvignon blanc – Jumilla 
Hoffman
In het hart van de DO Jumilla vinden we 
Bodegas Alceño, een familiedomein met een 
rijke historie. Al sinds 1870 wordt hier wijn 
gemaakt. Een van de hoger gelegen percelen, 
naast het huis van de familie Hoffman, 
is aangeplant met sauvignon blanc. De 
druiven worden in de vroege ochtend geplukt 
en op lage temperatuur gevinifieerd. Een 
heerlijke, expressieve stijl sauvignon met 
aroma’s van bloemen, tropisch fruit en iets 
van honing. 
Smaaktype: fris en levendig
Op dronk tussen nu en zomer 2023
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,40

2021 Colagón verdejo – Rueda
Palacio de Bornos 
Staat al jaren boven aan onze top 3 als 
meest geliefde witte wijn! Velen van u zijn 
dol op de verdejodruif die garant staat voor 
tropisch fruit, bloesem en een knisperende 
frisheid. Bovendien vol van smaak en met 
een lekkere bite. De makers voegden aan de 
verdejo een klein deel viura toe: die zorgt 
naast de goede zuren en exotische aroma’s 
van verdejo voor een soepele fruitigheid. De 
Colagón is prachtig in balans en verveelt 
nooit.
Smaaktype: fruitig en toegankelijk
Op dronk tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,40 

2021 Faune chardonnay-viognier – 
Pays d’Hérault, Moulin de 
Gassac 
De familie Guibert, van het befaamde Mas 
de Daumas Gassac, maakt in de Languedoc 
niet alleen een geweldige cru maar ook fijne 
wijnen voor ‘alledag’. Voor deze Faune selec-
teerden ze oude stokken chardonnay en viog-
nier, afkomstig van een stenige en kalkrijke 
kleigrond. Heerlijke neus met aroma’s van 
abrikoos, peer en witte bloemen. De smaak is 
mooi in balans, lekker sappig, en eindigt in 
een lange, exotische afdronk.  
Smaaktype: vol en rijk
Op dronk tussen nu en 2024 
Bij doos van 6: €8,80 per fles €9,75

2021 Grillo – Sicilia
Molino a Vento 
Grillo is dé witte inheemse druif van Sicilië. 
In het westen van het eiland, in de provincie 
Trapani, bieden de wijngaarden van de 
familie Di Maria een fantastisch uitzicht op 
de zee en de zoutvelden. De grillo-
druiven profiteren hier optimaal van de 
verkoelende zeebries. Heerlijke aroma’s van 
tropisch fruit, mediterrane citrus en iets van 
bloesem. In de smaak lekker veel sap, een 
mooie droogheid en een knisperende frisheid. 
Salute!
Smaaktype: fris en levendig
Op dronk tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €7,10 per fles €7,90
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2021 Pêché de Vignes rosé – Pays 
d’Oc, Collovray & Terrier
Vrienden Christian Collovray en Jean-Luc 
Terrier begonnen in de Bourgogne met wijn-
maken. Vele jaren later viel hun oog op een 
paar mooie percelen in de Languedoc. De 
heren zijn getrouwd met twee zussen en mo-
menteel werken er al weer zes familieleden 
binnen dit bedrijf. Als familiemens zie ik het 
tafereel voor mij terwijl ik deze rosé proef. 
Bleek zalmroze, aardbeien, een vegetale 
toets en subtiele kruiden, zoals lavendel met 
een mooi bittertje in de afdronk. Perfect in 
balans met voldoende structuur. Dat gun je 
je familie!
Smaaktype: fruitig en sappig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €7,00 €7,80 per fles
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lazien, wil jij onze rosé 
huiswijnen onder de €10,00 
selecteren voor onze volgen-
de editie? Zo’n vriendelijk 

verzoek van Xavier Kat kan ik natuur-
lijk niet afslaan. Rosé? Ja, ik ben een 
liefhebber van rosé, weliswaar op zijn 
tijd. Een goed glas kan mij bekoren 
zodra de zon schijnt, de temperatuur 
omhoog gaat en de terrassen open gaan. 
Een klein geluksmomentje, heel cliché. 
Ik weet het. Tijdens mijn periode als 
opleidingsmanager van de Wijnacade-
mie, waar ook de vinologenopleiding 
onder valt, heb ik Xavier als docent 
leren kennen. Meer dan een decennium 
hebben we samengewerkt en zodoende 
heb ik kennisgemaakt met de wijnen uit 
het assortiment Okhuysen. Ik kom er nu 
zelfs achter dat Xavier al meer dan twin-
tig jaar lesgeeft bij de Wijnacademie! 
Op wijnstudiereis met de studenten 
heb ik verschillende wijnbedrijven uit 
het portfolio van Okhuysen bezocht. In 
gesprek gaan met de wijnboer, ter plaat-
se de terroir ervaren, de wijngaarden 

in en het vinificatieproces in de kelders 
volgen…Het geeft zoveel diepgang! 

Bijna iedereen binnen het bedrijf is
vinoloog en er is zelfs een Magister 
Vini! Dat er heel goed geproefd werd 
wist ik al, maar het is mij nog weer extra 
duidelijk geworden na het proeven van 
deze huiswijnen. Ik ben verbaasd over 
de enorme verscheidenheid en kwali-

teit onder de tien euro. Niet alleen de 
bekende en geliefde roséwijnen uit het 
zuiden van Frankrijk, maar ook rosés 
van bijzondere druivenrassen zoals de 
nerello mascalese. Traditionele wijnma-
kers versus eigenzinnige wijnmakers, 
toepassing van verschillende vinifica-
tietechnieken, alles tussen klassiek en 
hip en modern in. Ik blijf een leven lang 
leren. 

Dat er bij Okhuysen 
goed wordt geproefd, 
werd mij na deze proe-
verij weer extra duidelijk

K

Huiswijnen ROSÉ

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

Bij doos 
van zes 
€7,00

‘In wijn ben je nooit uitgeleerd. 
Dat is het mooie’

Klazien Vermeer is registervinoloog en 
wijndocent aan de Wijnschool in Nijkerk, 
waar zij tevens de eigenaar van is. 

2021 Rosé – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
De wijngaarden van L’Orangerie zijn 
gelegen nabij Carcassonne. Het wijnhuis is 
opgericht in 1620 door een adellijke familie. 
Nu wordt het wijnbedrijf gerund door de 
tiende generatie. Ik woon zelf in een stads-
boerderij uit 1784 en ik hou van historie en 
familiegeschiedenissen. De wijn is bleekroze, 
licht geurig, eenvoudig zonder poespas. Qua 
neus rijpe aardbeien, perzik, bloemig met de 
herkenbare kruidigheid uit deze streek. Fijne 
en doordrinkbare rosé.
Smaaktype: bloemig en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,80 €7,60 per fles

2021 Hasenhaide rosé, Weingut 
Ingrid Groiss
Een rosé gemaakt van pinot noir en 
zweigelt. Loepzuiver en geurig. Framboos, 
kersen, pompelmoes, limoen, perzik, witte 
bloemen en een pepertje. Een lichtzoete 
aanzet, spritzig en verfrissend. Echt een ele-
gant glas met karakter. De rosé is biologisch 
gemaakt door de talentvolle wijnmaakster 
Ingrid Groiss. Het etiket verrast mij met 
tekeningen van wilde aardbeien, kersen en 
een Angel’s Kiss. “Onze handen zijn het 
werktuig, onze bodem is de oorsprong”. 
Smaaktype: fruitig en sappig
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €11,95 €13,25 per fles

2021 Nerello Mascalese Rosato
Terre Siciliane, Molino a Vento
Een zalmroze wijn uit Sicilië met een zacht 
oranje gloed. Enorm geurig, spannend, fris 
en rijk geparfumeerd. Framboos, bosaard-
beien, perzik, floraal, vegetaal en een tik-
keltje mineraal en ziltig. De nerello masca-
lese is een aromatisch druivenras, ook veel 
aangeplant op de vulkanische bodems van de 
Etna. Deze rosé met mooie zuren komt uit 
het achterland van Trapani van een bodem 
van slib en klei. Elegant, mooie zuren, danst 
op de tong. 
Smaaktype: fruitig en sappig 
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €7,20 €7,95 per fles

2021 Belle Rosée – Bordeaux rosé, 
Château de Fontenille
Stéphane Defraine verliet België, ging naar 
Bordeaux en kon in 1989 het Château de 
Fontanille overnemen, een unieke terroir. De 
zalmkleurige rosé is bij aanvang ingetogen, 
maar geeft zich na een tijdje bloot, met een 
geur van kersen, gele paprika, laurier en 
drop. Een eetrosé om op te kauwen, vol van 
smaak, met lichte tanninen en een zachte 
afdronk. De rosé is gemaakt van de klassieke 
druiven die in Bordeaux voorkomen: caber-
net franc, merlot en cabernet-sauvignon. 
Smaaktype: bloemig en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €9,90 €10,95 per fles

2021 Guilhem Rosé – Pays de 
l’Hérault, Moulin de Gassac
De gerenommeerde rode wijnen van de fa-
milie Guibert van Mas de Daumas Gassac 
heb ik leren kennen bij de Wijnacademie. 
Deze stijlvolle rosé uit de Pays de l’Hérault, 
één van Frankrijks oudste wijngebieden, heeft 
een geur van aardbei, framboos, bes, rode 
grapefruit en is heerlijk kruidig en floraal. 
Opwekkende zuren, energiek met een mooi 
bittertje en een minerale toets. Een fijn aperi-
tief, gemaakt van de druivenrassen cinsault, 
carignan en grenache. Schenk maar bij!
Smaaktype: fruitig en sappig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,50 €7,20 per fles

2021 Campana rosé – Corbières, 
Château Beauregard Mirouze
Wauw….dat is even wat anders. Een 
wilde ongetemde rosé boordevol rood fruit. 
Rozerood van kleur, aromatisch, veel kersen, 
snoepjes, cassis, kruidig, medicinaal met 
witte peper in de afdronk. Een wijn met 
een ‘bite’ om op te kauwen en te herkauwen 
tijdens een gesprek met wijnliefhebbers en 
-fanaten. Het is een vin nature, biodyna-
misch, met weinig sulfiet, natuurlijk depot en 
een spontane vergisting van de druivenrassen 
cinsault, syrah en grenache.
Smaaktype: bloemig en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €9,90 €10,95 per fles
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2018 Bordeaux rouge
Château Turcaud
Een deel van de wijn (dit jaar 65% merlot, 
30% cabernet-sauvignon en 5% cabernet 
franc) rijpt op houten vaten voor extra 
kracht en complexiteit. De rest verblijft op 
rvs tanks voor het behoud van de fruitigheid 
en frisheid in de wijn. Heerlijke aroma’s 
van zwarte bessen en kruiden, in de mond 
rond en soepel en met een levendige, lange 
afdronk en een zachte tanninenstructuur. 
Heerlijk bij Franse kaasjes of pot-au-feu. 
Smaaktype: sappig en fruitig 
Op dronk: tussen nu en 2025
Bij doos van 6: €8,95 per fles €9,95 
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ud-directeur Louis Kat stuit-
te bij toeval op de wijnen 
van Château Turcaud. Hij 
was in Parijs voor een grote 

wijnbeurs en zijn hotel bleek vlak bij het 
chique sterrenrestaurant Taillevent te 
liggen, met daarnaast de bijbehorende 
wijnwinkel en -kelder. Louis proefde 
daar de witte huiswijn van het restaurant 
en was aangenaam verrast. De wijn: 
Entre-Deux-Mers van Château Turcaud. 
Thuis in Haarlem werd contact gezocht 
met de eigenaren en sindsdien koes-
teren wij nog altijd warme banden met 
de familie Robert. Uiteraard werd ook 
de rode wijn van het château geproefd 
en die verraste even positief. 

Nog altijd zijn de wijnen van Turcaud 
zeer geliefd en niet in de laatste plaats 
vanwege de uitstekende prijs-kwaliteit-
verhouding. Want dat je voor een goede 
bordeaux niet flink in de buidel hoeft 
te tasten, laat de nieuwe generatie en 

huidige eigenaren Isabelle en Stéphane 
maar weer eens zien. In 2009 namen zij 
het stokje over van Isabelles vader Mau-
rice Robert, de man die in de tijd van 
Louis’ bezoek een goede vriend van de 
sommelier van Taillevent bleek te zijn. 

In totaal hebben Isabelle en Stéphane 
nu vijftig hectare wijngaard, waarvan 24 
is beplant met rode wijnstokken. Twee 
derde merlot en een derde cabernet
sauvignon; ook grofweg de verhouding 
van hun Bordeaux rouge. De awards en 
hoge scores in de pers vliegen ze om de 
oren, maar het stel blijft er bescheiden 
onder. Hard werken, jarenlange ervaring 
en een neus voor kwaliteit zijn zomaar 
wat ingrediënten achter het geheim én 
succes van Château Turcaud.

Een klassieke Bordeaux 
waarvoor je niet diep in 
de buidel hoeft te tasten

O

Huiswijnen ROOD

Bijzondere rode wijnen 
voor minder dan tien euro

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

Een wijn als Turcaud vind je bijna 
niet meer in Bordeaux

Stéphane le May

Bij doos 
van zes 
€8,95

2021 Le Petit Gascoûn rouge – 
Côtes de Gascogne, Les Frères 
Laffitte
De broers Christophe en Sébastien Laffitte 
komen uit een echte wijnmakersfamilie uit 
Ayzieu, aan de rand van de Gascogne. 
Dit gebied wordt door het heuvelachtige en 
diverse landschap ook wel ‘klein Toscane’ 
genoemd. Hun rode wijn wordt gemaakt van 
100% marselan en is soepel, fruitig, met 
heerlijke aroma’s van bessen en rijp rood 
fruit. Veel finesse in de smaak, waarin de 
tanninen versmelten met het pure fruit. 
Smaaktype: sappig en fruitig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,60 per fles €7,30 

2020 Guilhem Rouge – Pays de 
l’Hérault, Moulin de Gassac
Een vaste waarde in ons assortiment zijn de 
Guilhemwijnen van de familie Guibert. De 
wijngaarden liggen nabij het schilderachtige 
dorpje Saint-Guilhem-le-Désert. Lokale 
wijnboeren zorgen voor de perfecte syrah-, 
grenache- en carignandruiven, waarna de 
broers Guibert er hun magie op loslaten. Re-
spect voor de natuur én terroir staat bij hen 
hoog in het vaandel. Hun Guilhem Rouge 
is een heerlijke, sappige wijn met lekker veel 
rijp rood en zwart fruit. 
Smaaktype: Soepel en rond
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,20

2020 Garnacha tinto – Campo de 
Borja, Legado del Moncayo
Het Moncayogebergte, hét geografische 
herkenningspunt in het Spaanse Campo 
de Borjadistrict, biedt volgens wijnmaker 
Isaac Fernandez de juiste, unieke karak-
teristieken voor de garnachadruif. De zeer 
oude wijnstokken op een stenige en kalkrijke 
bodem zorgen voor prachtig geconcentreerd 
fruit. Impressies van bosvruchten, cacao en 
rode bloemen. Een wijn die indruk maakt, 
zeker voor deze prijs. Vol souplesse en met 
een lange afdronk. 
Smaaktype: Zwoel en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,95 per fles €7,75

2021 Nerello Mascalese – Terre 
Siciliane, Molino a Vento
De wijnbouw op Sicilië gaat al duizenden 
jaren terug. Het waren de oude Grieken die 
hier de eerste wijnranken aanplantten. De 
ontwikkelingen hebben niet stilgestaan en 
vandaag de dag worden er heerlijke wijnen 
gemaakt. Zoals deze nerello mascalese, 
waarvan het sap na vergisting kort op deels 
hout en deels inox verblijft. De wijn wint 
hierdoor aan kracht en complexiteit met 
tonen van donker fruit, lauriermoet iets 
anders zijn! 
Smaaktype: Zwoel en kruidig 
Op dronk: tussen nu en 2025
Bij doos van 6: €7,20 per fles €7,95

2019 Orot – Toro, Bodegas Toresanas
Toresanas heeft twintig hectare eigen 
wijngaard aangeplant met Tinta de Toro 
(tempranillo), die meer dan vijftien jaar 
oud is. Het gebied ligt ten zuidoosten van 
de Spaanse provincie Zamora, op een hoogte 
van zevenhonderd meter. De grond is hier 
kleiachtig met zandsteen- en kalksteenaf-
zettingen en ideaal voor de teelt van deze 
druif die enorm profiteert van de arme, droge 
bodems. De Orot – Toro zit vol levendig 
bosfruit, iets bloemigs en heeft een zachte, 
elegante afdronk. 
Smaaktype: Sappig en fruitig 
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,40

2019 Mar Y Luz Carmenère
Colchagua, Viña Casa Marín
Het is een feestelijk jaar op Viña Casa 
Marín, zij vieren namelijk het twintigste 
oogstjaar én oprichtster María Luz Marín 
werd uitgeroepen tot ‘Business Woman of the 
Year’. Voor de carmenère week het team uit 
naar het warmere Colchagua, omdat deze 
druif daar nu eenmaal het best gedijt. De 
kleine trossen geven de wijn smaakintensiteit, 
kracht en kleur, met tonen van zwarte bes, 
bloemen, laurier en iets van vanille van het 
hout. 
Smaaktype: Zwoel en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €8,50 per fles €9,40
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it moet iets te maken hebben met de 
menselijke kant achter dit type bedrijf. 
Ze krijgen letterlijk een gezicht. Het feit 
dat de verschillende generaties elkaar 

opvolgen, van elkaar leren en zich iedere keer 
moeiteloos lijken aan te passen aan veranderende 
tijden is ronduit inspirerend. De foto’s uit de oude 
doos, de anekdotes over het verleden, ze dragen 
hier allemaal aan bij.

Ik blader weer eens door de zwart-witfoto’s in 
het archief van Okhuysen en zie oude heren in 
keurig driedelig pak gekleed, hoeden hangen aan 
de kapstok, in de ene hand een wijnglas en in de 
andere een pijp of sigaret. Met Herman Okhuysen 
als stralend middelpunt. Het zijn foto’s van de 
feestelijkheden rondom ons honderdjarig bestaan, 
precies 55 jaar geleden.

Herman was de vierde en laatste generatie 
Okhuysen, maar had geen opvolging. Gelukkig 
werd het bedrijf voortgezet en bleef de familiale 
sfeer behouden. Met mezelf als tweede generatie 
Kat, al voel ik me op dit soort momenten ook een 
klein beetje een Okhuysen. Dat ik het bedrijf van 
mijn vader overnam, daar zat geen enkele druk ach-
ter. Het overkwam me. Maar om me heen merk ik 
dat mensen nu al bezig zijn met wie het bedrijf na 
mij gaat voortzetten. Wie van de drie kinderen die 
wij hebben, zal deze taak op zich nemen? Tijdens 
Proeven tussen de Stellingen beginnen, schijnbaar 
uit het niets, verschillende mensen er tegen me 
over. Een zeer gewaardeerde oude klant heeft 
drie van zijn kinderen meegenomen om te komen 
proeven. “De vierde generatie Houtzagers,” laat hij 

me weten. “Mijn omie was hier al een heel goede 
klant!” Maar vooral mijn vader, die natuurlijk even
is komen buurten om producenten en oude klan-
ten te spreken, krijgt de vraag meerdere malen. 
“Louis, zijn er al kleinkinderen die interesse in het 
bedrijf tonen?” Ik ben nog jong genoeg en ben zelf 
nauwelijks met die vraag bezig. En nog belang-
rijker: ik wil vooral dat mijn kinderen geen druk er-
varen en zich tot niets verplicht voelen. Natuurlijk

zou ik het leuk vinden, maar ze moeten vooral 
eerst zelf uitvinden wat ze willen worden als ze 
groot zijn. Druk werkt in mijn ogen sowieso niet. 

Grote schoenen om te vullen
Maar hoe zit dat als je sinds 1481 van vader op 
zoon al wijn maakt, zoals dit bij de familie Chave 
uit Hermitage het geval is? Dan is het toch vol-
strekt onmogelijk om niet je vader op de volgen? 
En wat als de nieuwe generatie geen zoon is maar 
een dochter? Gelukkig zien we tegenwoordig vele 
dochters hun vader opvolgen. Maar een dikke der-
tig jaar geleden werden de Côte-Rôtiewijngaarden 
van Dervieux nog overgedaan aan schoonzoon 
René Rostaing en Ludivine Cadé bracht recenter als 
bruidsschat een mooi aantal hectare prachtige wijn-
gaarden in bij de familie Dirler in de Elzas. Even 
terugkomend bij Chave, Jean-Louis wel te verstaan. 
Deze begon al voor z’n dertigste verjaardag aan
een levenswerk. Hij herstelde een verlaten, over-
woekerde wijngaard, op een van de mooiste plek-
jes van Saint-Joseph, in oude glorie. Steen voor 
steen werden nieuwe terrassen aangelegd en wijn-
gaardjes aangeplant. Hij was er samen met een 
groot team van werklui meer dan vijfentwintig 
jaar mee bezig. De investering moet gigantisch 
zijn geweest. Maar Chave vindt dat iedere gene-
ratie een belangrijk project moet oppakken voor 
de generaties erna. Dat Jean-Louis ook nog eens 
jaren bezig is geweest met het vergroten van zijn 
ondergrondse vatenkelder en een geheel nieuwe 
vinificatiekelder, zouden we bijna vergeten. Maar 
hij laat dus heel wat na voor de kleine Louis of 
wellicht voor zijn dochter. Het zijn grote schoenen 
om te vullen en iets van druk is er waarschijnlijk 
over enkele jaren toch echt wel voelbaar. 

Een sterk gevoel van heimat
Met Katharina Wechsler heb ik het er ook over. Zij 
ervoer helemaal geen druk. Haar ouders hadden 
een gemengd bedrijf, met daarbij ook wijngaarden. 
Prachtige wijngaarden zelfs, in Rheinhessen in 
Duitsland. Maar haar ouders waren meer gefo-
cust op de andere gewassen, zoals suikerbiet. De 
wijn die ze produceerden werd in bulk verkocht. 
Haar vader was een lastige man om mee samen te 
werken en ook haar oudere broer en zus verlieten 

Vignerons de père et fils 
betekent steeds vaker van 
vader op dochter 

D

Generaties in wijn
Familiebedrijven, ze hebben eeuwigheidswaarde 
en toch zijn ze continu in beweging. Hoe nieuwe 

generaties het (wijn)stokje overnemen van hun ouders. 
Tekst: Xavier Kat

Running in the 
family
1. Alain Jougla 
met zijn dochter 
Laurence die 
inmiddels de pipet 
van vader heeft 
overgenomen.
2. Pierre Luneau 
en Monique Papin 
zien in hun zoon 
Pierre-Marie en 
hun schoondoch-
ter, Marie, de 
ideale opvolgers 
van hun domein.
3. Katharina 
Wechsler laat aan 
haar vader zien 
dat zij haar man-
netje staat. 
4. Birgit Braunstein 
heeft in haar 
zoons twee stoere 
opvolgers.
 5. Applaus voor 
drie generaties 
Clape.



het bedrijf. Katharina studeerde politicologie 
en sociale wetenschappen en kwam uiteindelijk 
terecht in de tv-wereld. Maar het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan en na enkele jaren begon het 
toch te kriebelen. Ze omschrijft het als een sterk 
gevoel van heimat. Haar familie bezat het bedrijf
immers al tweehonderd jaar en ook haar opa ver-
kocht vroeger de wijn op fles, rechtstreeks aan 
particuliere klanten. Haar vader zag haar ideeën 
eigenlijk niet zitten, maar Katharina deed een stu-
die wijnbouw, en liep verschillende wijnstages. Op 
het familiedomein mocht ze in 2009 haar eigen 
tweeduizend liter vinifiëren. Een hoeveelheid van 
niets, maar ze kon in ieder geval laten zien wat ze 
in haar mars had en welke kant ze op wilde. Omdat 
er nog helemaal geen etiket bestond, kon ze hele-
maal haar eigen plan trekken en haar eigen smaak 
volgen. Ook was er nog geen sprake van klanten 
dus bedacht ze haar eigen marketing en promotie 
om de wijnen onder de aandacht te brengen. Zo 
gingen er veel flessen richting pers en journalisten,
die heel positief op haar wijnen reageerden. Deze 
erkenning zorgde er ook voor dat haar vader wat 
meer open begon te staan voor wat zijn dochter 
deed. Toch moest ze meerdere jaren aan hem 
bewijzen dat ze een succesvol wijndomein kon 

leiden. In 2017 werd het Weingut dan toch einde-
lijk aan haar overgedaan. Geheel volgens de Duitse 
traditie bleven haar ouders op het domein wonen 
en betaalt zij hen een maandelijks bedrag. Maar 
vanaf dat moment kon ze eindelijk echt haar eigen 
koers gaan varen en ze stapte dan ook meteen over 
op een biologische en duurzame productie. 

Viergangenlunch van oma
Ludivine Dirler vertelde me tijdens Proeven tussen 

de Stellingen dat haar schoonouders, inmiddels 
beiden in de tachtig, nog altijd op het domein 
wonen en het heerlijk vinden om een kleine rol op 
zich te nemen. Zo kookt haar schoonmoeder dage-
lijks een viergangenlunch voor het gezin, die zij 
met elkaar gebruiken. En schoonvader Jean-Pierre, 
die zelf vooral tuiniert, springt nog altijd graag bij 
waar nodig. Met veranderingen hebben ze vaak 
wel wat moeite; zo vonden ze de nieuwe etiketten, 
die Ludivine me vol trots laat zien, maar niets. Zelf 
woont Ludivine met haar gezin op enige afstand 
van het domein: “Het is belangrijk om ook zo nu 
en dan wat privacy met elkaar te hebben.”

Kerst na de oorlog
Birgit Braunstein uit het Neusiedlerseegebied in het 
Oostenrijks Burgenland heeft het vierhonderd jaar 
oude familiedomein al enige tijd geleden overge-
nomen. Haar voorvaderen hadden een gemengd 
bedrijf met dieren, fruitbomen, graan en wijn-
stokken. Ze waren geheel zelfvoorzienend. Birgit 
herinnert zich uit haar jeugd dat de kersenoogst
altijd de eerste bron van inkomsten was van het 
jaar, daarna kwam het graan en uiteindelijk de 
druiven. Maar de wijnproductie was ook toen 
al het belangrijkste onderdeel. Haar grootvader 
verkocht zijn wijn aan de restaurants in de omge-
ving. Hij vertelde haar eens een verhaal. Het was 
kerst, vlak na de oorlog. Het was een zware tijd en 
er was geen geld. Kerst zou niet gevierd kunnen 
worden, dus er waren ook geen cadeautjes voor de 
kinderen. Tot er een restaurateur met zijn paard 
en wagen, met daarop een leeg wijnvat, kwam 
voorrijden. Hij proefde de Blaufränkisch, die hij 
goed bevond en liet het vat vullen. Dit betekende 
inkomen voor enkele maanden én een kerstviering. 
“Het was een levenslesje van hem om mij te laten 
weten dat er altijd moeilijke tijden zullen zijn, 
maar dat er ook altijd een oplossing zal zijn, als je 
erin blijft geloven.” Haar grootvader werd 95 jaar 
oud, net als zijn vrouw. Zij zag haar man en twee 
zoons tijdens de oorlog naar het front vertrekken 
en moest het domein draaiende houden en ervoor 
zorgen dat er voldoende geld en eten was. Birgit: 
“Ze werd een voorbeeld voor onze familie en 
het zijn deze dingen die onze band met elkaar 
zo hecht maken. Nog altijd werken we als familie 
intensief samen. Zo hebben we naast het wijndo-
mein dat ik run, ook een restaurant en een hotel, 
die door mijn familie worden gedraaid. We helpen 
elkaar allemaal.”
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Generaties in wijn

1. Bij de familie 
Graillot stroomt 
wijn door de 
aderen 
2. Tijdens onze 
laatste wijnreis 
bezochten we de 
wijngaarden die 
Jean-Louis Chave 
geplant heeft 
voor de volgende 
generatie.
3. Louis Kat op 
bezoek bij Ro-
manée-Conti met 
vader en dochter 
Bize-Leroy begin 
jaren 60.

1 2

Bij Chave werkt iedere 
generatie bewust aan de 
toekomst van de volgende 
generatie wijnmakers

3

Een gevoel van verantwoordelijkheid 
Birgit benadrukt dat een wijndomein een kapitaal-
intensieve activiteit is, waarvoor je veel grote inve-
steringen moet doen met het oog op de toekomst. 
“We dragen een verantwoordelijkheid voor de 
volgende generatie. Op de korte termijn denken
heeft geen zin. Als ik besluit een wijngaard op-
nieuw aan te planten, kost het jaren voordat je 
deze in gebruik kan nemen. De nieuwe generatie 
plukt daar letterlijk pas de vruchten van. Ook in de 
kelder zijn er regelmatig grote investeringen nodig, 
die over vele jaren afgeschreven moeten worden. 
Daarnaast hebben we in deze tijden te maken met 
een extra risico: de natuur. De klimaatverandering 
wordt ons allergrootste probleem in de toekomst. 
Aan de ene kant hebben we steeds meer te maken 
met droogte en aan de andere kant met hagel en 
overstromingen. Dat vraagt om een verandering in 

ons gedrag en dat begint bij jezelf. Daarom heb ik 
persoonlijk in 2006 gekozen voor biodynamische 
wijnbouw, omdat het de natuur in balans brengt en 
de opwarming tegengaat. Alleen op deze wijze kan 
ik ervoor proberen te zorgen iets voor de volgende 
generaties achter te laten wat bijdraagt aan hun 
toekomst.”

Sociale werkplaats
Birgit prijst zichzelf zeer gelukkig dat ze twee 
zoons heeft die het wijndomein van haar gaan 
overnemen. Die bovendien een zelfde toekomst 
voor wijnbouw zien als zij. Inmiddels gaan ze met 
elkaar zelfs een stapje verder. Ze willen van het do-
mein een sociale werkplaats maken, waar gehandi-
capten, werklozen en jonge mensen een werkplek 
kunnen krijgen. Ze deed hiervoor een opleiding 
tot Green CarTeacher, waarmee ze een certificaat 
voor het wijndomein kreeg voor Green Care 
Garden Farm. Hiermee start de toekomst voor haar 
en haar zoons eigenlijk pas echt. Daarnaast vindt 
Birgit het belangrijk dat ook haar partners voor 
een duurzame wereld staan en daar een serieuze 
bijdrage aan leveren. 

Een ander bijzonder plekje is het Domaine des
Jougla in het dorpje Prades sur Vernazobre, onder-
deel van het herkomstgebied Saint-Chinian. Een 
dromerig plaatsje waar de tijd al enkele eeuwen 
stil lijkt te staan. Alexandre Jougla verzekert ons dat 
dit niet zo is. “Iedere generatie heeft te maken met 
zijn eigen uitdagingen. Onze familie maakt op deze 
zelfde plek al meer dan vier eeuwen wijn. Ook 
onze voorouders hebben zware tijden gekend. In 
het begin van de twintigste eeuw bijvoorbeeld, 
toen de druifluis alle wijngaarden in Frankrijk 
en andere Europese landen verwoestte. Daarna 
kwamen de crisisjaren en een wereldoorlog, wat 
zich daarna herhaalde. Hele pijnlijke tijden waren 
dat, met grote armoede. Toch is het domein 
blijven bestaan. Dat zal veel van onze voorouders 
hebben gevergd, maar tegelijkertijd leefden we 

In feite zijn deze families 
onderdeel van de terroir
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van het land. Het is prachtig om je te realiseren 
dat de olijven die we jaarlijks oogsten, komen van 
olijfbomen die door vele generaties voor ons ook 
zijn gebruikt. Het geeft ons een bepaald gevoel 
van dankbaarheid, maar ook nederigheid. Het 
maakt dat we met extra veel respect met het land 
omgaan en graag oude tradities in ere houden. 
Tegelijkertijd proberen we een modern wijnbedrijf 
te zijn en mee te gaan met de tijd. Zowel in de 
wijngaard, waar we nu volledig biologisch werken, 
als in de kelder, waar we meer zoeken naar 
elegantie in plaats van kracht. Mijn zus is echt in 
de voetsporen van mijn vader getreden en is onze 
wijnmaakster. Dat doet ze geweldig. Zelf wilde ik 
in eerste instantie niet op het domein werken. Ik 
wilde mezelf ontplooien en ging andere dingen 
doen. Maar toch kwam ook bij mij opeens die 
behoefte om bij m’n familie te zijn en een bijdrage 
te leveren aan het succesvol voortzetten van onze 
lange familiehistorie. De uitdagingen waar wij mee 
te maken hebben? Dat is toch echt als allereerste 
de klimaatverandering. We hebben de laatste jaren 
keer op keer te lijden gehad van dingen als hagel, 
vorst – en dat in Zuid-Frankrijk! – en droogte. Het 
baart ons grote zorgen. En dan was er natuurlijk 
het fenomeen COVID, waardoor we vaak mind-
er personeel hadden, niet naar beurzen konden 
en restaurants dicht waren. De verkoop liep fors 
terug. Maar net als onze voorouders zullen we ook 
hier doorheen komen en richten we ons vooral op 
de toekomst!” 

Naast de eigen kinderen, zijn er natuurlijk ook 
de schoondochters en -zonen. Ook die spelen een 
rol in de toekomst van het bedrijf. Zo ruilde Marie 
Chartier een bruisend bestaan in Nantes in voor 
een leven in Muscadet. Met al haar energie bracht 
ze een nieuwe dynamiek binnen het familiedomein 
Luneau-Papin, dat sindsdien furore maakt.

Het is prachtig en ook interessant om te zien en 
te voelen hoezeer al deze producenten hechten 
aan de plek waar ze bijna letterlijk geworteld zijn. 
Feitelijk zijn ze onderdeel van de terroir. Een 
belangrijk onderdeel zelfs. Door al die jaren van 
samenwerken, ontstaan er ook intense vriendschap-
pen en oprechte interesse in elkaars bezigheden. 
Niet voor niets wordt er bij veel van onze bezoe-
ken allereerst gevraagd hoe het met mijn ouders 
gaat en met mijn eigen gezin. De oude en nieuwe 
generaties komen altijd even een kijkje nemen en 
handen schudden. Het geeft een warm gevoel en is 
een van de mooiste onderdelen van mijn vak.

4. Veel wijnmakers 
laten zich tijdens 
Proeven tussen de 
stellingen onder-  
steunen door hun 
kinderen. Hier 
Cécile Dirler met 
haar moeder
Ludivine.
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2021 Riesling trocken – Rheinhessen
Weingut Katharina Wechsler
Katharina’s prachtige basis riesling gemaakt van 
druiven van de wijngaarden Benn en Kirchspiel in 
Westhofen. De vergisting vindt plaats op cuve met 
een deels spontane vergisting voor extra complexite-
it. Aantrekkelijke aroma’s van bloemen, steenfruit 
en ook iets tropisch fruit. De smaak is krachtig en 
zuiver met een fijne balans tussen de frisse zuren en 
het rijpe fruit. De afdronk is lang, vol frisheid en 
met een complexe minerale toets.
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €13,95 €14,95
Bij doos van 6: €13,50 per fles 

2020 Tuileries blanc – Saint-Chinian
Domaine des Jougla
Een beeldschone assemblage van grenache blanc, 
vermentino en viognier, afkomstig van de koelste 
percelen van het domein. De frisheid van de druiv-
en blijft behouden door bij het krieken van de dag 
te oogsten, direct te persen en op lage temperatuur te 
vergisten. De wijn blijft tot botteling op rvs vaten. 
Expressieve aroma’s met licht tropische tonen, witte 
perzik en steenvruchten. De smaak is rijk en breed, 
maar behoudt een heerlijke frisheid. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €11,15 €11,95
Bij doos van 6: €10,80 per fles  

2021 Pinot Blanc, Weingut Birgit Braunstein
Deze high-class pinot blanc, of weissburgunder 
zoals de Oostenrijkers zelf zeggen, is een frivole 
krachtpatser. De balans en intensiteit in de wijn 
zijn spot-on. Aan de ene kant proeven we volop 
zwoel fruit, zoals peer, meloen en mango, maar 
daarnaast vinden we ook mooie frisse zuren en een 
minerale toets in de ellenlange afdronk. Dit alles 
tezamen resulteert in een loepzuivere wijn, die aan 
tafel breed inzetbaar is.
Op dronk nu tot 2025
Nu per fles: €13,50 €14,50 
Bij doos van 6: €12,95 per fles 

Het domein van Birgit Braunstein vinden we in het meest 
oostelijke puntje van Oostenrijk, het Neusiedlerseegebied in 
Burgenland. Hier vindt al duizenden jaren wijnbouw plaats. Het 
wijngoed zelf is al vierhonderd jaar in handen van dezelfde fa-
milie, die op dezelfde plek ook een hotel met restaurant uitbaat. 
Birgit runt al bijna twintig jaar het wijnbedrijf, terzijde gestaan 
door haar tweelingzoons Felix en Max, de Braunstein brothers. 
Birgit is fervent pleitbezorgster van de biodynamie en werkt met 
het grootste respect voor de natuur. Zowel in de wijngaard als in 
de kelder wordt zo min mogelijk ingegrepen in het natuurlijke
proces. Haar wijnen hebben een prachtige balans en een zinde-
rende frisheid.

In 1982 ontdekte Louis Kat de schoonheid van Domaine des 
Jougla in het hart van de appellatie Saint-Chinian in de Coteaux 
du Languedoc. Het klimaat is hier ideaal; de bergen van het 
Massif Central in het noorden beschermen de wijngaarden te-
gen koude stromingen en de Atlantische storingen zorgen voor 
regen. Jougla is een echt familiedomein dat al 400 jaar in de 
familie zit en waar nu Alexandre Jougla samen met zijn zus Lau-
rence aan het roer staan. Laurence is een wijnmaakster met een 
perfect gevoel voor timing met oogsten en Alexandre doet de 
commercie. Rondom het pittoreske dorpje Prades-sur-Vernazo-
bre liggen de wijngaarden waar voornamelijk syrah, grenache en 
mourvèdre staat aangeplant op schist- en kalkrijke kleibodems. 

Katharina groeide op tussen de wijngaarden in het dorpje 
Westhofen, in het zuiden van Rheinhessen. Na haar studie 
Politicologie en Sociale Wetenschappen en daarna een baan bij 
een televisieproducent in Berlijn, besloot ze terug te keren naar 
haar roots. Ze deed bij diverse stages kennis en ervaring op om 
in 2012 op goed geluk met twee kleine vaten riesling en silvaner 
te starten. Al snel werden lovende artikelen over haar wijnen 
geschreven en kwamen de eerste klanten aan de deur. Katharina 
kiest voor handwerk in de wijngaard, het terugbrengen van het 
aantal druivensoorten en inmiddels een biodynamische werk-
wijze. Het is haar filosofie om authentieke en levendige wijnen 
te maken, waar elegantie en frisheid voorop staat.
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Voor u geselecteerd

Generaties in wijn

Drie domeinen met een lange historie waarbij iedere generatie erin geslaagd is 
de wijnen nog weer verder te verbeteren. 

Birgit Braunstein – Burgenland

Domaine Jougla – Saint-Chinian

Katharina Wechsler – Rheinhessen
2019 Alte Reben Silvaner Westhofen
Rheinhessen, Weingut Katharina Wechsler 
De stokken silvaner uit de ommuurde wijngaard 
Steingrube zijn meer dan 35 jaar oud en heb-
ben van nature lage rendementen. Het speciale 
microklimaat in deze wijngaard zorgt ervoor dat 
de druiven laat geoogst kunnen worden en veel 
concentratie bezitten. Expressief met fris citrusfruit, 
witte peper en veel intensiteit. Een wijn vol kracht 
en complexiteit, precies en perfect in balans.
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €19,10 €20,50 
Bij doos van 6: €18,40 per fles

2021 Scheurebe trocken – Rheinhessen
Weingut Katharina Wechsler 
Katharina’s Scheurebe imponeert met zijn heldere en 
elegante fruit. Aroma’s van grapefruit en kruisbes en 
exotisch fruit. De verfrissende zuurgraad harmonieert 
prachtig als tegenhanger. In de pers: “Een prachtige 
wijn” – Stephan Reinhardt voor Robert Parker. “Ver-
fijnde neus van gele grapefruit met serieuze complex-
iteit in de mond, gevolgd door een zeer schone, lange 
afdronk, dit is bijna té goed voor een ‘basis’ wijn!’’ 
– Stuart Pigott voor James Suckling.
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €13,95 €14,95
Bij doos van 6: €13,50 per fles

2020 Initiale rouge – Saint-Chinian 
Domaine des Jougla
Laurence heeft hier een verrukkelijke assemblage 
neergezet van syrah, grenache, carignan en 
mourvèdre. De druiven worden apart geoogst en 
gevinifieerd en pas later geassembleerd. De oude 
wijnstokken geven maar weinig druiven, die 
daardoor prachtig geconcentreerd zijn. Aroma’s van 
bramen en zwarte kersen, peper en iets van getoast 
brood. De smaak is gul en vriendelijk, met een 
mooie vulling en frisse tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €10,70 €11,50 
Bij doos van 6: €10,25 per fles  

2021 Initiale rosé – Saint-Chinian
Domaine des Jougla
Deze mild kruidige rosé is een assemblage van de 
druiven syrah, grenache en mourvèdre, hoofdzakeli-
jk afkomstig van percelen met een bodem van schist. 
De druiven rijpen alle drie in een ander tempo 
en worden dan ook in drie plukrondes geoogst. 
Delicaat en fris, maar tegelijkertijd gul met tonen 
van wilde aardbei en framboos. In de mond heerlijk 
sappig, licht kruidig, met knisperende zuren en een 
lange, frisdroge afdronk. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €10,50 €11,25   
Bij doos van 6: €9,95 per fles

2019 Blaufränkisch Heide
Weingut Birgit Braunstein
Blaufränkisch is met recht dé rode kwaliteitsdruif 
van Oostenrijk. Birgit gebruikt voor deze cuvée 
alleen druiven afkomstig uit de Heide wijngaard. 
De wijn is zowel sappig en fruitig als krachtig en 
complex met een fijn pepertje in de afdronk. De wijn 
krijgt een jaar houtopvoeding, wat resulteert in 
zijdezachte tanninen. De wijn licht koelen voor ge-
bruik is aan te raden. Zo komt het fruitige karakter 
van de wijn het best naar voren.
Op dronk nu tot 2026
Nu fles: €12,95 €13,95
Bij doos van 6: €12,50 per fles

2019 Chardonnay Leithaberg
Weingut Birgit Braunstein
Een van Birgits absolute topcuvées. De kalkstenen 
bodems op de Leithaberg, waar de druiven voor 
deze premium wijn vandaan komen, zorgen voor 
het fijne minerale karakter in deze chardonnay in 
Bourgondische stijl. Zeer complex, met een mooie 
balans tussen finesse en romigheid. Maar wat wil 
je ook met een 10-maanden lange rijping sur lie. 
Verder veel exotisch fruit als ananas en papaya en 
een afdronk waar je U tegen zegt.
Op dronk nu tot 2027+
Nu per fles: €23,20 €24,90 
Bij doos van 6: €22,40 per fles
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Oudere generaties leven voort in de flessen 
die in hun kelders liggen te rijpen
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e jongste generatie Van den Berg werkt 
sinds kort ook in de horeca. Zo zijn wij 
zelf ook begonnen.” Michiels opa was 
een van negen zoons in een katholiek 

gezin met achttien kinderen. Voor iedere zoon was 
er een slagerij. Ook voor de volgende generatie 
lagen er slagerijen in het verschiet, maar de vader 
van Michiel en Martijn wilde liever studeren: 
accountancy, oftewel boekhouden. Als bijbaantje 
ging hij in de horeca werken en van het een kwam 
het ander. Hij startte een zelfservice-restaurant en 
even later een cateringbedrijf, waar-mee hij ook 
het restaurant van de Noordwijkse golf draaide.

Michiel: “Toen ik tien à elf jaar oud was begon 
ik mijn vader al te helpen bij de catering; afwassen, 
flessen sorteren, dat soort dingen. Toen ik net acht-
tien was, werd mijn vader door de burgemeester 
benaderd om een strandpaviljoen over te nemen. 
In die tijd waren dat selfserviceloketten. Ik kan me 
het telefoongesprek nog goed herinneren. Mijn 
vader hield de boot af, omdat hij het al druk ge-
noeg had. Maar mij leek het fantastisch en ik over-

D

Al op zijn tiende deed hij klusjes in het restaurant van zijn vader. Inmiddels is hij di-
verse zaken verder in binnen- en buitenland en een boel ervaring rijker. Portret van 
een horeca-ondernemer met een passie voor wijn.

Aan tafel met 

Michiel van den Berg

tuigde mijn vader de tent door mij te laten draaien. 
Ik moest hem beloven mijn havo af te maken, wat 
ik deed, gevolgd door de Hoge Hotelschool. De 
directeur uit Noordwijk, die we kenden, gaf me 
de uitzonderlijke mogelijkheid om in de zomer de 
strandtent te draaien en daaromheen m’n studie te 
doen. 

Die strandtent was heel eenvoudig van opzet, 
aldus Michiel. “We waren vijf maanden in het jaar 
geopend, met verkooploket en zelfserviceterrasje 
op het strand. We verkochten ijsjes, blikjes en 
broodjes kroket. Ik draaide het samen met mijn 
beste vriendje van school, Dito Thomàs, een Span-
jaard. Zijn vader bedacht de treffende naam: Los 
Tios, de maatjes. Dito en ik zaten vol plannen, wij 
gingen de dingen weleens eventjes anders doen. 
We begonnen te bedienen op het terras, vervingen 
de plastic stoeltjes en tafels door rotan, serveerden 
koffie uit een kopje met schotel en bleven na 
19.00 uur open en serveerden dan de lekkere gam-
baatjes. Behoorlijk revolutionair allemaal, begin 
jaren negentig in Noordwijk. Mijn vader hielp ons 

Eigen keuze
Het horecabloed 
lijkt ook bij onze 
kinderen door de 
aderen te stromen, 
maar ze moeten 
vooral zelf beslis-
sen wat ze later 
willen doen.

Martijn (l.) en Michiel in de bar van Hotel Vesper, het kloppende hart van het bedrijf.

met de financiering. Dito ging na een jaar wat an-
ders doen, maar ik ging door. In 1997 kwam mijn 
broertje, Martijn, erbij.”

In datzelfde jaar kwam het Zuiderbad beschik-
baar. Niet meer dan een ‘half afgebrand hok’ in die 
tijd, maar wel een plek en een naam met historie. 
Als afstudeeronderzoek voor de Hoge Hotelschool 
voerde Michiel een haalbaarheidsstudie uit: zou 
een vast restaurant in de duinen, dat het jaar rond 
open is, levensvatbaar kunnen zijn? Conclusie: ja! 
Dus ging Michiel de nieuwe zaak runnen, stortte 
Martijn zich op Los Tios en werden ze na ver-
loop van tijd officieel zakenpartners. Jong en vol 
energie stapten ze daarna ook nog eens in Mambo 
Beach op Curaçao, begonnen twee zaken in de 
Zwitserse bergen en een kookstudio. Michiel: “Het 

was allemaal veel te veel, maar we zochten avon-
tuur. Dure lessen waren het: we verdienden niets, 
maar uiteindelijk werden we wel betere onder-
nemers. In 2008 besloten we, geïnspireerd door al 
onze buitenlandse ervaringen, op de plek van Los 
Tios een grote beachclub te laten bouwen, tijdloos 
maar met internationale allure. Goede vriend en
succesvol architect Bart Akkerhuis ging het tekenen. 
Een giga project met dito investering was het, dat 
iets moest worden wat aan de Nederlandse kust 
nog niet bestond. Met een stoere, maar warme 
uitstraling, passend in het landschap, mooi vanaf 
het strand én vanaf de boulevard, en geschikt om 
ieder jaar afgebroken en daarna weer opgebouwd 
te worden. Of het ons naar de bol was gestegen, 
vroegen mensen onze ouders regelmatig. Maar 
het werd meteen een succes, ondanks de crisis. 
Mijn vrouw Daniëlle bedacht de naam: Bries. Stoer, 
Nederlands, kort en krachtig, past bij het strand en 
heeft in het Engels eenzelfde betekenis. Vanaf het 
begin gingen we door het dak! En dat inspireerde 
andere ondernemers op het strand om ook groter 
te denken. Inmiddels zijn er nog veel meer mooie 
strandtenten bijgekomen in Noordwijk. Ik weet 
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1. Zodra het weer 
het maar even 
toelaat, zitten de 
mensen hier heer-
lijk op het terras.
2. Zowel bij Bries 
als bij Vesper wordt 
gekozen voor 
kwaliteit, dus ook 
als het gaat om 
wijn.
3. Vesper is 
prachtig gelegen 
aan de boulevard 
en bijna iedere 
kamer biedt daar-
om een uitzicht op 
zee.

zeker dat dit elkaar alleen maar versterkt. Het trekt 
mensen aan van verder weg.”
Xavier: In het buitenland zijn jullie nu niet meer 
actief, maar in Noordwijk des te meer. Bij het grote 
avontuur met Bries hield het namelijk niet op…
Michiel: “Hahaha, ja dat klopt, maar we zijn een 
stuk minder… laten we zeggen, onrustig. Die 
buitenlandse avonturen hebben ons financieel 
dus niets opgeleverd, maar we hebben er wel veel 
ervaring mee opgedaan. Bovendien deden ze ons 
inzien hoe sterk we kunnen zijn in onze eigen 
geboorteplaats, Noordwijk. En zo is in 2013 – 
wederom tijdens de crisis – het idee ontstaan om 
een driehoek te creëren, met een hotel op de bou-
levard erbij. We wilden een boetiekhotel met een 
hele levendige lobby, die tevens bar en restaurant 
zou zijn; een ontmoetingsplek. Met kamers met 
ieder een eigen karakter, designmeubels en mooie 
kunst aan de muur, en zoveel mogelijk met uitzicht 
op zee. We gingen zwaar over budget, maar we 
hadden iets van: dat zien we later wel. In november 
kochten we het hotel, kort daarop waren Bart Ak-
kerhuis’ eerste schetsen klaar, in december gingen 
we slopen en in januari begon de bouw. En in juni 
gingen we open. We hadden geen keuze, want 
dat was het moment dat we de reserveringen open 
hadden gezet. Het was knallen tot het allerlaatste 
uur, maar op de dag van opening was alles gereed; 
27 kamers, bar, restaurant en terras.”
Xavier: Voor naam kozen jullie dit keer niet voor 
iets Nederlands…
Michiel: “We wilden een internationale uitstra-
ling. Daarom moest het een naam zijn die in vele 
talen uit te spreken is en het liefst ook hetzelfde 
betekent. Zo kwamen we bij het Latijn. Vespera 
is het moment dat de zon ondergaat en de dag in 
de nacht overgaat. De lucht krijg dan een paarse 
gloed. De Vesper Martini is ook gebaseerd op 
dit moment; het ideale moment om een mooie 
cocktail te drinken. De violet hour. Er hangt veel 
om dit moment heen. Vesper werd de naam en het 
bijbehorende paars de themakleur.”
Xavier: Inmiddels is het Zuiderbad verkocht. Vind 
je dat jammer? 
Michiel: “Nee hoor, het Zuiderbad blijft een 
prachtige plek en is gelukkig door leuke mensen 
op een goede manier voortgezet. Maar de verkoop 

’We verdienden niets, maar 
werden uiteindelijk wel betere 
ondernemers. Dat leidde tot 
onze droom Vesper’
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Aan tafel met

2020 Chardonnay – California, Cannonball
Aantrekkelijke geur van perzik, vanille, kamperfoelie en 
verse boter. In de smaak mooi vet, perzik, citrusfruit en 
verfrissende zuren. Een mooie fraîcheur in de afdronk, 
die de wijn een mooie spanning en lengte geeft. 
Cannonball laat zien dat Californische wijnen ook 
finesse bezitten.  
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €16,30 €17,50
Bij doos van 6: €15,75

2021 Verdejo Fermentado en Barrica – Rueda
Palacio de Bornos
Voor deze cuvée worden de net wat rijpere druiven ge-
bruikt. Uitbundige neus met tonen van rijp tropisch 
fruit, kruiden en een vleug je vanille. De smaak is breed 
en zit vol sappig, gul fruit. De afdronk is intens, waar-
bij het hout mooi is versmolten met de frisse structuur 
van de verdejo.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,10 €11,90
Bij doos van 6: €10,75 per fles 

2018 Crianza – Rioja, Lagar de Bornos
Deze crianza (100% tempranillo) uit Rioja rijpte maar 
liefst twaalf maanden op eikenhouten vaten en daarna 
minimaal 24 maanden op fles. Kracht en elegantie gaan 
hier hand in hand. De wijn zit barstensvol sappig, 
rijp, rood fruit, bezit een goede structuur en een lange, 
kruidige finale. 
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €10,95 €11,80
Bij doos van 6: €10,60 per fles

2021 Pinot Grigio – Friuli
Matteo Braidot
Doe je ogen dicht en je proeft de zuivere berglucht. 
Matteo Braidot is een van de smaakmakers in Friuli. 
Heerlijke neus met volop wit fruit, iets van bloesem en 
ook wat honing en kruiden. De smaak biedt rijpe, zwoele 
fruittonen, bezit een goede structuur en eindigt in een 
lange, frisse, zuivere finale.
Op dronk: tussen nu en zomer 2023
Nu per fles: €9,25 €9,95
Bij doos van 6: €8,95 per fles

Okhuysen wijnen op de wijnkaart bij Bries

Horeca-bio 
Michiel

Favoriete wijn 
Puligny Montrachet 
(1er cru)
Waarvoor mogen 
we je wakker 
maken?
Asperges Flaman-
des
Gaafste 
restaurant
Hakkasan London
Mooiste wijn-spijs
Oesters & chablis

stelde ons in staat het hotel uit te breiden van 27 
naar 35 kamers. Bovendien hadden we zonder 
het Zuiderbad nooit Bries kunnen realiseren. We 
hebben nu verdeeld over beide bedrijven 150 man 
werken, dus het is ook wel mooi zo. Ik ben geen 
25 meer en de balans tussen werk en privé is nu 
eindelijk ook wat beter.”
Xavier: Het is prachtig wat jullie met elkaar hebben 
bereikt! Waar ligt de sleutel tot dit succes?
Michiel: “Dat is maar een ding: kwaliteit. Dat be-
gint bij het personeel, dat heel gemotiveerd moet 
zijn, trots op het feit dat ze bij je werken en met 
gastvrijheid en servicegerichtheid als belangrijkste 
eigenschappen. Niemand wordt hier aangenomen 
omdat ze met acht borden kunnen lopen. Dat is
namelijk niet belangrijk. Het leuk vinden om men-
sen in de watten te leggen, dat moet in je zitten. 
Het is superleuk om te zien hoe bepaalde jonge 

mensen zich hier ontwikkelen. Je ziet ze verande-
ren, ze krijgen zelfvertrouwen en leren wat werken 
is. Regelmatig krijg ik ouders over de vloer die 
thuis opeens een heel ander kind zien. Daar doen 
we ook veel aan; ze worden getraind, opgeleid, 

en we vinden het belangrijk ze te laten groeien 
in plaats van ze te remmen. Dat lukt alleen maar 
door ze verantwoordelijkheid te geven. Maar we 
luisteren ook naar hun behoeften. We willen een 
goede werkgever zijn. Mensen in de zomer vragen 
om zeven dagen in de week te werken, is niet meer 
van deze tijd. Daarnaast moet het personeelseten 
lekker zijn en mag er na het harde werk best hard 
worden gefeest. Want ja, het is óók hard werken, 
en ook dat moet in je zitten. Zet niet te veel bu-
reaus neer, adviseerde mijn vader mij toen ik net 
begon. Want zodra je ergens een bureau neerzet, 
gaat er iemand zitten…

Naast de kwaliteit van het personeel, gaat het om 
de kwaliteit van het product dat we leveren, met 
aandacht voor details. Neem ons wijnaanbod. Niet 
voor niets werken we vanaf het allereerste moment 
met Okhuysen en met niemand anders. Er is hier 
geen plek voor middelmatigheid. Onze gasten zien 
dit en waarderen het. Daar komen ze iedere keer 
weer voor terug. En natuurlijk voor jullie Colagón 
(zie p.19) en alle andere fantastische wijnen. Wat 
geestig is: persoonlijk hou ik helemaal niet van die 
stijl, hij is me wat te fris en te zuur. Maar hij zal 
hier voor altijd blijven; het is een begrip in Noord-
wijk en meerdere generaties zijn er groot fan van!”

Vesper wijnkelder Culinair eten op het strand

Je moet het leuk vinden om 
mensen in de watten te leg-
gen. Dat moet echt in je zitten

ekscherend zei ik afgelopen weekend 
dat als wij ooit failliet gaan, dat komt 
omdat we niet alleen van lekker eten 
houden, maar de laatste jaren ook de 

daarbij passende wijnen drinken. Ik kom niet uit 
een gezin waar we bekend waren met exclusieve 
wijn. Mijn ouders hadden een huis op Mallorca 
van mijn oma geërfd, waar we de zomervakanties 
doorbrachten. Mijn eerste herinneringen aan wijn 
zijn die van twee-liter colaflessen waarin we voor 
vijftig peseta (ongeveer 0,30 euro) per liter uit 
grote houten vaten wijn tapten bij een van de vele 

Proosten 
op het leven

Gastcolumn

G
Barbara Barend 
is sportjournaliste, 
presentatrice en 
medeoprichter 

van het magazine 
Helden. Ze woont 
samen met haar 
vrouw en twee 
kinderen naast 

Xavier Kat. 
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Buurman, kan ik misschien een kopje wijn lenen?

lokale wijnwinkels. Mijn ouders waren meer van 
een cola-tic, en af en toe een glaasje bubbels als er 
wat te vieren was.

Een goede bourgogne, een lekkere bordeaux, 
een mooie rioja, het was mij allemaal niet bekend. 
Maar dat is inmiddels verleden tijd. Ons dorp op 
Mallorca is tegenwoordig een episch centrum van 

Mijn ouders waren meer 
van de cola-tic en af en 
toe bubbels als er iets te 
vieren was

de Mallorquinse wijn; een van onze lokale vrien-
den heeft zelfs zijn eigen merk Blue Wine. De 
grote vaten wijn waaruit je kunt tappen zijn er nog 
steeds. Maar daarnaast zijn er nu ook exclusieve 
lokale gebottelde wijnen, zoals onze favoriet Pren-
sal Blanc van het wijnhuis Nonat in Binigrau vlak 
achter ons huis.  

Ik heb in de loop der jaren wijn leren drinken 
en dan vooral in combinatie met eten. Ik vind 
niets leuker dan naar de sommelier luisteren om te 
horen welke wijn bij welk gerecht past. En daarom 
ging bij ons thuis de vlag uit toen Xavier Kat naast 
ons kwam wonen. Al snel begrepen we dat de 

Kat van wijnhuis Okhuysen, de beste wijninkoper 
van Nederland, onze nieuwe buurman was. Arme 
buurman, het eerste half jaar nadat hij was verhuisd 
moest hij bij ieder gerecht dat wij kookten een 
bijpassende wijn leveren met uitleg. Maar inmid-
dels weten mijn vrouw en ik steeds beter welke 
wijn past bij onze gerechten. We hebben de buur-
man zelfs een keer overtoept toen we een oude 
partij op de kop tikten en wij hém ineens konden 
laten proeven.

Diezelfde buurman belde ik, toen ik ruim een 
jaar geleden afscheid zou nemen van een vriendin 
die stervende was en van wijn hield. Ik vroeg hem 
welke rode en witte wijn hij me adviseerde om 
mee te nemen. Of we wat te vieren hadden, vroeg 
hij. ‘Het leven,’ antwoordde ik. Toen die vriendin 
een paar weken later overleed, stond onze favorie-
te fles mersault voor de deur met een kaartje erop. 
‘Lieve buufjes, deze is voor jullie en proost op het 
leven. Liefs, de buren’. 



e Loirestreek spreekt al vele eeuwen tot 
de verbeelding van schrijvers en dich-
ters. Op enig moment was de Loire het 
toneel van Richard Leeuwenhart, Jeanne 

d’Arc, François Rabelais, kardinaal de Richelieu en 
de talrijke telgen uit het huis van Bourbon. Langs 
de rivier en zijn vele zijrivieren staan beroemde 
kastelen uit verschillende roerige perioden. De 
kastelen van Angers, Chinon en Saumur zijn nog 
echte vestingen en Chambord, Chenonceau en 
Azay-le-Rideau zijn schitterend uitgewerkte staal-
tjes van architectuur met stijlvolle Franse tuinen. 
Niet zelden spelen wijnen een centrale rol in de 
verhalen uit en geschiedschrijving van deze streek. 

Met iets meer dan duizend kilometer is de Loire 
de langste rivier van Frankrijk. Langs deze rivier, en 
de dalen van de talrijke zijrivieren, ligt een enorme 
diversiteit aan terroirs. Met meer dan dertig 
verschillende druivensoorten wordt een van de 
breedste gamma’s aan verschillende wijnstijlen van 
Frankrijk gemaakt. Van beendroge mousserende tot 
edelzoete witte wijnen en van speelse zwoele rosés 
tot gestructureerde rode wijnen.    

Een interessant gebied dus. Maar als je een 
liefhebber bent van wijnen uit warme klimaten met 
hun constante kwaliteit, moet je misschien even 
wennen aan de verschillen tussen de oogstjaren 
die de wijnen van de Loire zo kunnen typeren. Dat 
zegt bij de beste producenten echter niets over de 

Wat is Haute 
Valeur Environ-
nemental?
De wijn van 
Château d’Epiré 
is volgens deze 
methode ge-
maakt. Waar biolo-
gisch zich richt op 
een breed palet 
aan vraagstukken, 
van ecologie tot 
dierenwelzijn, richt 
HVE zich op de 
belasting voor 
het milieu door 
de landbouw. 
De uitstoot, van 
residuen van 
gewasbescher-
mingsmiddelen 
tot meststoffen, 
staat centraal. In 
die zin is het een 
meer gerichte, 
op wetenschap 
gebaseerde, 
methode.

D

De tweede jeugd van de 
klassieke Loire
De Loire is een van de oudste Franse wijngebieden. Door in te spelen op het 
veranderende klimaat zorgen jonge wijnmakers voor een revival van deze regio.

kwaliteit van de wijnen; het is puur en alleen de 
expressie van een specifiek oogstjaar. De moeite 
waard dus! En met de huidige trend voor wijnen 
met meer elegantie, doordrinkbaarheid en een 
lager alcoholgehalte is er voor elke voorkeur wel 
een Loirewijn te vinden.

Ondanks de noordelijke ligging, heeft ook de 
Loire te maken met de opwarming van het klimaat. 
Een jonge generatie vignerons ziet het als een 
uitdaging om hierop in te spelen en de kwaliteit 
te continueren. Zonder de oude tradities uit het 
oog te verliezen, besteden zij veel aandacht aan 
modern wijngaardbeheer en aangepaste vinifica-
tietechnieken.  

La douce France!
De Loirestreek is misschien wel een van de moo-
iste stukjes uit ‘la douce France’! De beroemdste 
wijngebieden strekken zich uit van oost naar west 
als we de stroom van de rivier volgen. We komen 
dan automatisch ook langs de beroemde grotere 
steden Orléans, Tours, Angers en Nantes. Tussen 
deze steden vinden we een ruraal, gevarieerd 
landschap, waar wijngaarden worden afgewisseld 
met bossen. landerijen met landbouw en veeteelt 
en zacht glooiende heuvels met oude boerderijen 
en authentieke kleine dorpjes. Hier wordt het vak 
van vigneron al eeuwen overgedragen van ouders 
op kinderen. 
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Het uitdagende klimaat zorgt ervoor dat de 
vignerons zich niet kunnen verschuilen achter een 
overdadige rijpheid. Hard werken in de wijngaard 
om te zorgen dat zowel de witte als de blauwe 
druiven de gewenste rijpheid behalen, is een must. 
Goed ‘loofwandbeheer’ en de juiste bodembe-
werking zorgen ervoor dat de wijngaarden gezond 
blijven en dat er kleine trossen met rijpe druiven 
geoogst kunnen worden. De jongste generatie 
wijnmakers die nu aan het roer komt, beseft dat 
gezond, rijp fruit met een goede balans de basis 
vormt voor evenwichtige wijnen met precisie 
en zuiverheid, waar minder bij hoeft te worden 
ingegrepen. Dankzij deze kwalitatieve manier van 
werken maken ze in elk oogstjaar met zijn speci-
fieke weersomstandigheden mooie wijnen met een 
duidelijke signatuur en typiciteit.    

Samen met het sterk verbeterde wijngaardbeheer 

1. Marie en haar 
man Pierre-Marie
namen het stokje
over van Pierre-
Marie’s ouders. 
2. La Revue du 
vin de France 
waardeert Thierry 
Germain met de 
maximale drie 
sterren.
3. Wijnmaker 
Kevin Fontaine 
en Anne-Char-
lotte Genet, van 
Charles Joguet.

De Loire staat voor een enor-
me diversiteit in wijnstijlen, 
van beendroog tot edelzoet 
en alles daartussen in

lijkt de opwarming van het klimaat voor de Loire 
eerder een zegen dan een probleem. Sinds oogst-
jaar 2014 zien we dan ook een aantal uitstekende 
oogstjaren op rij. Tegelijkertijd zorgt de opwarm-
ing bij de vignerons ook voor echte kopzorgen, 
zoals een grotere kans op voorjaarsvorst, zomerse 
hagelbuien, langere droogteperioden en extreme 
hittegolven. De regenval is onstuimiger en er valt 
meer water in een korte periode, wat ervoor zorgt 
dat de bodems het water minder goed kunnen 
opnemen. De weersomstandigheden zijn duidelijk 
extremer geworden in de laatste twintig jaar.

De Loire is tevens een van de bakermatten voor 
biologische en biodynamische wijnbouw. Veel van 
de topproducenten zijn biologisch of biodyna-

misch gecertificeerd, of aangesloten bij een groep 
van gelijkgestemden. Het is lastig om wetenschap-
pelijk te bewijzen of deze manier van werken de 
kwaliteit verbetert. Maar de werkzaamheden in 
de wijngaard die horen bij een duurzame, biolo-
gische of biodynamische manier van werken, lijken 
voor minder ziektes en een betere rijpheid van de 
druiven te zorgen. Wat onomstotelijk vaststaat, is 
dat met deze aandacht, overtuiging en inspiratie er 
indrukwekkende stappen zijn gezet in de Loire!

2018 Le Parc – Savennières sec, Château 
d’Epiré (Haute Valeur Environnemental*)
De oudste wijngaard van Savennières is die van het 
beroemde Château d’Epiré. Sinds de zeventiende eeuw 
is dit domein in handen van de aristocratische familie 
Bizard. Inmiddels wordt het domein geleid door de 
jonge talentvolle Paul Bizard, de zevende generatie. 
Een perceel met veel zand- en leisteen geeft een chenin 
blanc met enerzijds concentratie, textuur en complexiteit, 
maar ook een floraal karakter, frisheid en spanning. Een 
schitterende wijn! 
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €19,50 €20,95  
Bij doos van 6: €18,90 per fles 

2018 Silènes – Chinon rouge
Domaine Charles Joguet (bio-dynamisch)
Anne-Charlotte Genet heeft de dagelijkse leiding op 
het domein inmiddels overgenomen van haar vader. 
Ze werkt samen met wijnmaker Kevin Fontaine, die al 
sinds 2006 werkzaam is op het domein, het jaar dat de 
conversie naar de biologisch-dynamische werkwijze van 
start ging. Een cuvée gemaakt van cabernet franc van 
dertig jaar oude stokken, aangeplant op de kiezelhou-
dende bodem bij Beaumont-en-Véron. Kruidig met rijpe 
zwarte bessen en de typische charme van een chinon met 
iets van potloodslijpsel en een levendige frisheid. 
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030
Nu per fles: €15,95 €17,20 
Bij doos van 6: €15,50 per fles

2020 La Grange – Muscadet Sèvre et Maine
Domaine Luneau-Papin (bio-dynamisch)
Domaine Luneau-Papin komt uit het subgebied met de 
beste reputatie, Sèvre et Maine. Het domein van de 
familie Luneau gaat al negen generaties over van vader 
op zoon. Tegenwoordig wordt het domein geleid door het 
gedreven echtpaar Pierre-Marie en Marie Luneau. Van 
oude stokken melon de bourgogne van kleine percelen 
rondom Le Landreau met een bodem van micaschist. De 
wijn verbleef zeven maanden sur lie. Een prachtig rijke 
wijn, met mineraliteit, iets van citrusvruchten en tonen 
van rijp geel fruit. Een lange, elegante afdronk, met fijne 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €12,60 €13,60
Bij doos van 6: €12,25 per fles 

2020 Saumur-Champigny
Domaine des Roches Neuves (bio-dynamisch)
Het domein wordt geleid door de dynamische Thier-
ry Germain. Na internationale ervaring te hebben 
opgedaan is zijn zoon Louis sinds 2020 actief betrokken 
bij het domein. Al sinds 2000 is Domaine des Roches 
Neuves biologisch-dynamisch gecertificeerd. Rijp zwart 
fruit met tonen van kersen en zwarte bessen. De tan-
ninen zijn mooi rond en geven een goede structuur. De 
afdronk is indrukwekkend lang en prachtig complex. Dit 
is wat je mag verwachten van een grote cabernet franc!
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €17,25 €18,50 
Bij doos van 6: €16,60 per fles

Onze selectie Loire wijnen
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Moet je 
proeven

Favoriet 
van 

Perswijn



ean-Claude is een drukbezet man. Niet 
alleen is hij directeur van wijnbedrijf Delta 
Domaines, ook staat hij sinds 2011 aan het 
roer van familiebedrijf Terra Viva. Sinds 

2019 is Okhuysen de trotse importeur van l’Esprit 
de la Fontaine: een range van drie wijnen die Jean-
Claude onder de vlag van Terra Viva uitbrengt. 
Zowel de blanc, de rosé als de rouge hebben een 
fijne frisheid en een hoge doordrinkbaarheidsfac-
tor. Iets wat je wellicht niet verwacht bij wijnen uit 
het warme Franse zuiden. Hoe hij dit jaar na jaar 
voor elkaar krijgt? We vroegen het de wijnmaker 
zelf, die tussen de bedrijven door graag tijd voor 
ons vrijmaakt. We treffen Jean-Claude in een op-
perbeste stemming: hij is net opa geworden van een 
gezonde kleindochter.

Femke: Allereerst gefeliciteerd met de jongste telg 
in de Zabalia-familie. De derde generatie die straks 
in het familiebedrijf gaat werken?
Jean-Claude: Ha, wie weet! Dat zou natuurlijk 
leuk zijn, maar voorlopig kunnen haar vader – mijn 
zoon – en ik nog wel even mee. Daarbij weet je 
nooit hoe het loopt in het leven. Zo dacht ik zelf 
altijd dat ik wiskundeleraar zou worden, maar zo ver 
is het nooit gekomen. 
Femke: Zoals John Lennon zong: “Life is what 
happens to you when you are busy making other 

1. De wijngaarden 
van Cabrières 
liggen op glooiende 
heuvels omringd 
door garrigues, het 
typisch Zuid-Franse 
struikgewas.
2. De grootvader 
van Jean-Claude 
kwam vanuit Spanje 
naar Frankrijk om 
te werken op het 
land. Hij bracht de 
kleine Jean-Claude 
de liefde voor de 
natuur bij.

J

Languedoc op zijn allermooist
De Languedoc staat voor geweldige wijnen voor bescheiden prijzen, maar ook 
daarbinnen kun je uitblinken. En dat doet wijnmaker Jean-Claude Zabalia. Op 
een van de mooiste terroirs van het gebied maakt hij zijn L’Esprit de la Fontaine.

plans”. Wat kwam er bij u eigenlijk tussen? 
Jean-Claude: Tja, toch weer de liefde. Tijdens 
mijn wiskundestudie ontmoette ik het meisje dat 
later mijn vrouw zou worden. Zij komt uit Cor-
bières, een streek waar het maar om één ding 
draait: wijn. Ik begon daar in ’81 met een bijbaan-
tje in de wijngaarden om de basics te leren. Hoe 
moet je snoeien, hoe bestuur je een tractor, dat 
soort zaken. Al snel begon ik me verder te ver-
diepen in alles wat met wijnproductie te maken 
heeft. Het vinificatieproces en vooral het blenden 
vond ik fascinerend. Mijn bèta-achtergrond kwam 
daarbij natuurlijk goed van pas. Naarmate ik me 
meer verdiepte in de wijn, verdween de studie 
langzaam naar de achtergrond en in ’88 kreeg ik de 
kans om de leiding bij Château de Caraguilhes op 
me te nemen. Daarna volgde een job bij Châ-
teau de l’Etang des Colombes, ook in Corbières. 
Vervolgens ben ik twintig jaar lang directeur van 
Château St. Martin de la Garrigue geweest. Toen 
het chateau werd verkocht aan een stel rijke Rus-
sen, besloot ik dat het mooi was geweest.
Femke: En dat het tijd was om voor uzelf te 
beginnen? 
Jean-Claude: Dat was altijd al een grote droom 
van me. In 2011 kreeg ik de kans en ben ik Terra 
Viva begonnen. Inmiddels werkt mijn zoon Hugo 
ook in het familiebedrijf. 

Interview met een wijnmaker L’Esprit de la Fontaine
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Uniek terroir
Jean-Claude zat 
al ruim dertig jaar 
in het vak toen hij, 
altijd op zoek naar 
bijzondere terroirs 
in de Languedoc 
in 2011 op de 
wijngaarden van 
Cabrières stuitte. 
Die bevinden zich 
op maar liefst 
300 tot 400 meter 
hoogte en lenen 
zich uitstekend voor 
biologische wijnpro-
ductie.

In de Languedoc 
waait een verkoe-
lende wind vanuit 
zee, die de druiven 
beschermt tegen 
schimmels en 
ziekten. Dit deel 
van Frankrijk is één 
van de zonnigste 
gebieden van het 
land. De zon schijnt 
hier zo’n 220 dagen 
per jaar. Tijdens het 
groeiseizoen pro-
fiteren de druiven 
optimaal van al 
deze zonuren, wat 
resulteert in ge-
zonde, rijpe druiven. 
Het zonnige klimaat 
proef je zeker terug 
in de gulle wijnen 
van Jean-Claude.

Femke: Jullie L’Esprit de la Fontaine-wijnen ko-
men echter niet uit Corbières, maar uit Cabrières; 
een dorpje iets ten noorden van Pézenas, zo’n 
honderd kilometer verderop. Wat trok u specifiek 
aan in die streek?
Jean-Claude: Cabrières is met haar 350 hectare 
aan wijngaarden klein, maar het heeft een unieke 
terroir binnen de Languedoc. Het dorp wordt 
helemaal omringd door wijngaarden die op de 
uitlopers van de uitgedoofde vulkaan Pic de Vissou 
groeien. 
Femke: Een soort amfitheater van wijngaarden 
dus?
Jean-Claude: Precies, een cirque zeggen wij. De 
bodem in Cabrières is geologisch zeer complex 
en bestaat voor het merendeel uit schist. Dit soort 
bodem heeft een bijzonderheid, namelijk dat ze 
koolzuurhoudend is met een neutrale pH-waarde. 
Dit zorgt voor die kenmerkende frisheid in de 
wijnen uit Cabrières.
Femke: Die link moet u even uitleggen… 
Jean-Claude: Zonder al te veel in technische 
details te treden, komt het in feite hierop neer: 
hoe lager de pH-waarde van de bodem, des te 
meer zuren er behouden blijven in de druiven. 
Kort gezegd: schistbodems zorgen voor acidité en 
vivacité in de druiven en zorgen zo voor fraîcheur 
en finesse in de uiteindelijke wijn.
Femke: Nou, die fraîcheur proeven we zeker 
terug. Wat is het geheim achter het succes van 
deze wijnen?
Jean-Claude: De hoge kwaliteit van de druiven 
waarmee we werken. Als wijnmaker is het immers 
mijn taak om de terroir in de fles te laten spreken. 
Zelfs een goede wijnmaker kan van slechte druiven 

geen goede wijn maken. We passen dan ook een 
strenge selectie toe op het fruit dat we gebruiken 
voor de Fontaine-wijnen. Alle druiven worden met 
de hand geplukt en we oogsten vroeg in de och-
tend; alles om die frisse zuren te behouden. 
Femke: En die fontein in de naam, waar komt die 
precies vandaan?
Jean-Claude: De naam is een verwijzing naar 
een liedje van Georges Brassens. Ben je toevallig 
bekend met zijn werk? Hij kwam uit het kustplaats-
je Sète. Brassens leeft al veertig jaar niet meer, maar 
zijn teksten zijn nog altijd steengoed. Wel waren 
ze indertijd wat aan de controversiële kant. In 
Dans l’eau de la claire fontaine beschrijft hij hoe een 
meisje zich aan het baden is bij een bron, wanneer 
een windvlaag plots haar kleren weg waait. Een 

voorbijganger helpt haar zich te bedekken, onder 
andere met druivenranken en wijnbladeren. Van 
het één komt natuurlijk het ander… Enfin, je kunt 
je indenken waarom zijn liedjes vroeger gekuist of 
zelfs verboden werden op de Franse radio.
Femke: Ik kan me er iets bij voorstellen, ja. Nog 
even terug naar de wijn. Bent u te spreken over de 
nieuwe jaargang? 2021 was niet het makkelijkste 
jaar, to put it mildly.
Jean-Claude: We hebben inderdaad te lijden 
gehad onder voorjaarsvorst. Zo erg heb ik het in 
mijn carrière niet gezien hier in de Languedoc. 
Alle wijngaarden waren aangetast. Op kwantiteit 
hebben we dan ook flink moeten inleveren, maar 
gelukkig is de kwaliteit prima. Dit jaar is tot nu 
toe overigens een jaar uit het boekje: wat regen in 
het voorjaar en daarna een aaneenschakeling van 
warme dagen.
Femke: Tot slot Jean-Claude, waar schenken we 
uw wijnen bij?
Jean-Claude: Eigenlijk bij alle gerechten uit de 
mediterrane keuken, zoals groenteschotels met 
aubergine, courgette en tomaten. De blanc en de 
rosé doen het beide goed bij veel visgerechten en 
zeker ook bij sushi. De rouge is heerlijk bij gegrild 
vlees, een echte barbecuewijn dus.

2021 L’Esprit de la Fontaine 
blanc, Languedoc
Deze blend van grenache blanc en 
clairette is wulps en slank tegelij-
kertijd. In de neus veel tropisch 
fruit en wat witte bloemetjes. Een 
kruidig bittertje in de afdronk 
maakt hem helemaal af. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €9,50 €10,25  
Bij doos van 6: €8,95 per fles 

2020 L’Esprit de la Fontaine 
rouge, Languedoc
Dit is nou wat we noemen een gulle 
wijn. We ontdekken naast veel 
fruit- ook die typische garrigue-aro-
ma’s. Verder fluwelen tanninen en 
een klein pepertje in de afdronk. 
Prachtig in balans!
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €9,50 €10,25
Bij doos van 6: €8,95 per fles  

2021 L’Esprit de la Fontaine 
rosé, Languedoc
Cinsault vormt de basis van deze 
prachtig lichtroze rosé. Grenache 
en syrah zorgen voor een goede 
bite en een aangename kruidigheid. 
Verder één en al zomerfruit: sap-
pige bosaardbei en rode bes.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €9,50 €10,25
Bij doos van 6: €8,95 per fles

L’Esprit de la Fontaine op de proeftafel
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Als wijnmaker is het mijn taak 
om de terroir in de fles te laten 
spreken

2



ijdens mijn werk in onze winkel heb ik 
vaak te maken met misconcepties over 
rosé. Een greep: rosé drink je alleen in de 
zomer. Het is een vrouwenwijn. Rosé kun 

je nooit laten rijpen. Rosé is zoet. Alle rosé is een-
voudig. Hoe bleker de rosé is van kleur, hoe beter.

Vooral laatstgenoemde opvatting heeft bij veel 
mensen postgevat. Bij het uitzoeken van een rosé 
wordt vaak enkel naar de kleur gekeken, en dan 
gaat de voorkeur bijna altijd uit naar de meest licht-
gekleurde. Dat is typisch, want in de jaren negentig 
was het omgekeerd: toen moest rosé juist donker 
zijn van kleur. Je zou dus kunnen stellen dat de 
voorkeur voor de kleur van rosé trendgevoelig is.

Afijn. Laat ik beginnen met een pleidooi voor 
rosé in het algemeen. Rosé omvat veel meer dan 
alleen frivole terraswijn (waar ik overigens enorm 
van kan genieten). Rosé wordt al eeuwen gemaakt, 
met name in Zuid-Frankrijk. Het klimaat aldaar 
vraagt om een verfrissende wijn, maar deze moet 
omwille van de lokale keuken ook wel één en 
ander aankunnen, en dus een zekere structuur en 
intensiteit hebben. Niet gek dat veel rosés worden 
gemaakt van krachtpatsers zoals cinsault, mour-
vèdre en grenache. 

Lichtgekleurde rosé maakt men door de druiven
zacht te persen, met net genoeg kracht om de 
anthocyanen (de kleurstoffen in de schil) deels 
mee te laten komen, of door het druivensap slechts 
één nacht met de schilletjes te laten weken. Voor 
de meer donkergekleurde rosé, zoals tavel en 
bandol, weken de schillen langer mee met het 
sap. Ik vergelijk dit met het trekken van thee: hoe 

langer het zakje in de thee drijft, hoe meer kleur 
en smaak de thee krijgt. Een bandol is nog steeds 
fris, maar donkerder van kleur, intens van smaak en 
heeft zelfs wat tannine. Dit is een ideale tafelpart-
ner van veel gerechten (bouillabaisse, tonijnsteak 
of ratatouille bijvoorbeeld). Sommige rosés krijgen 

wat houtrijping mee en worden daardoor nog wat 
corpulenter en complexer. In Noord-Spanje en in 
Collioure is deze aanpak populair. Als ik zo’n wijn 
tijdens een proeverij in een zwart glas serveer (dan 
proeft men letterlijk blind, zonder vooroordelen), 
hoor ik de meest interessante, uiteenlopende be-
vindingen. Maar weet u wat ik dan bovenal hoor? 
Lof.

Zoals u ziet omvat de term ‘rosé’ diverse soorten 
wijn, uiteenlopend in kleur en smaak. Het is een 
wereld op zichzelf. Toen ik mij in wijn begon te 
verdiepen was ik schuldig aan vrijwel alle miscon-
cepties waarmee ik dit stuk opende. Maar hoe 
meer ik leer over wijn, hoe minder ik in absoluten 
spreek. Door meer te proeven ontdek je dat er 
meer is dan je dacht, en dat je ontdekking van de 
wijnwereld nooit ophoudt.

Nu drink ik het hele jaar rosé. In de herfst kies ik 
voor een bandol, in de winter voor een houtge-
rijpte collioure, in het voorjaar voor een sancerre 
rosé. En ’s zomers? Een lekker frisse dorstlesser in 
die lichtroze Provence-stijl natuurlijk!

Rosé moet je eigenlijk 
kleurenblind proeven

Vinologisch

T
Max Funcke 
is vinoloog, 

wijnadviseur bij 
Okhuysen en geeft 
in die hoedanig-

heid ook wijnproe-
verijen en -cursus-

sen.

Je zou kunnen stellen dat de 
voorkeur voor de kleur van 
rosé trendgevoelig is
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2021 Ô de Rosé – Languedoc, Château de Pennautier
De druiven worden zachtjes geperst om deze rosé een lichte kleur te geven. Steenfruit en aardbeien in de neus. 
Een heerlijk frisse structuur. Lekker in het zonnetje, eventueel met een zomerse salade.
Op dronk: tussen nu en 2024. Nu per fles: €10,50 €11,50 Bij doos van 6: €9,95 per fles 

2021 Bandol rosé, Château de Pibarnon
Misschien wel de beste rosé ter wereld. Een wijn die zowel fris als vol is. Donker van kleur, intens van smaak. 
Tonen van grapefruit, bosvruchten en Provençaalse kruiden. Lange, meanderende afdronk. Deze wijn kan 
met gemak enkele jaren rijpen. Serveer hem op zo’n twaalf graden.
Op dronk: tussen nu en 2025. Nu per fles: €27,90 €29,95 Bij doos van 6: €26,90 per fles 

2021 La Goudie rosé – Collioure, Domaine de La Rectorie
Een rosé met houtrijping? Jazeker! 100% grenache, met een diepe kleur. De verfijnde balans en indrukwek-
kende complexiteit maken dit een zeer culinaire wijn die het hele jaar door gedronken kan worden.
Op dronk: tussen nu en 2025. Nu per fles: €28,25 €30,50 Bij doos van 6: €27,40 per fles 

3 flessen
€64,50 €71,95

Max’ lespakket
Rosé

Voor u samengesteld

1x Grüner Veltliner Lössterrassen, Weingut Stadt Krems (p.18)
1x Sauvignon blanc – Jumilla, Hoffman (p.19)
1x Pêché de Vignes rosé – Pays d’Oc, Collovray & Terrier (p.20)
1x Nerello Mascalese Rosato – Molino a Vento (p.21)
1x Bordeaux rouge, Château Turcaud (p.22)
1x Garnacha tinto – Legado del Moncayo (p.23)

1x 1x Scheurebe trocken – Rheinhessen, Weingut Wechsler (p.28)
1x Riesling trocken – Rheinhessen, Weingut Wechsler (p.28)
1x Pinot Blanc, Weingut Birgit Braunstein (p.28)
1x Blaufränkisch Heide, Weingut Birgit Braunstein (p.29)
1x Initiale rouge – Saint-Chinian, Domaine des Jougla (p.29)
1x Initiale rosé – Saint-Chinian, Domaine des Jougla (p.29)

1x 1x Huerta del Rey rosado – Rueda, Palacio de Bornos (p.2)
1x Cuvée Boogie – Rheingau, Jasper-Franz (p.5)
1x Samas – Isola dei Nuraghi, Agripunica (p.6)
1x Chianti Colli Senesi, Fontalpino (p.9)
1x Vermentino – Maremma Toscana, Cantina LaSelva (p.17)
1x Pinot Nero – Venezia Giulia, Matteo Braidot (p.40)

Generaties in de wijn

Interview met een wijnmaker

Topselectie tot 10 euro

Coups de Coeur

Vijf bijzondere 
proefpakketten

€73,00

1x Franciacorta Extra Brut ‘EBB’, Il Mosnel (p.16)
1x Franciacorta Brut Satèn, Il Mosnel (p.16)
1x Franciacorta Brut, Il Mosnel

Mythische wijnen

€107,00
€119,35

€81,10
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2x Blanc – Languedoc, L’Esprit de la Fontaine (p.37)
2x Rosé – Languedoc, L’Esprit de la Fontaine (p.37)
2x Rouge – Languedoc, L’Esprit de la Fontaine (p.37)

€67,50
€75,10

€54,00
€61,50

€45,50
€50,15



Soms vol spanning en gelaagdheid, soms 
van een serene eenvoud, maar altijd met 
een prachtige elegantie. In Friuli is de 
pinot nero druif in zeer goede handen 
bij de familie Braidot, die hier al sinds 
1870 schitterende wijnen maakt. Ze 
maken enkel monocépage – wijnen 
gemaakt van één druifsoort – en doen 
dat met groot succes.

Pinot noir heet in Italië dus pinot 
nero en gedijt het best in een gematigd 
klimaat. Niet te warm, niet te koud, niet 
te nat – kans op schimmel – en dan het 
liefst ook nog een lang groeiseizoen als-
jeblieft. Veeleisend op z’n minst zou je 
kunnen zeggen, dat is waarom veel wijn-
makers zich hier ook niet aan wagen. Te 
moeilijk, bewerkelijk en tijdrovend. Bij 
Matteo Braidot gingen ze deze uitda-
ging niet uit de weg en dat resulteert in 
een heerlijk sappig glas vol uitbundig 
rood fruit, frisheid, lengte en fijne zu-
ren. De perfecte wijn voor deze zomer! 
Drink hem lichtgekoeld (tussen 12 en 
14 graden celsius) bij de barbecue of 
harde gerijpte kazen of eigenlijk elk 
moment dat je er zin in hebt. 

2021 Pinot Nero – Venezia Giulia 
Matteo Braidot
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €9,95 €10,75   
Bij doos van 6: €9,60 per fles 

Onze weersvoorspelling 
deze zomer: licht gekoeld

Afdronk

Wat ons betreft is niets 
lekkerder dan licht rood 
op een warme dag. 

Bij doos 
van zes 
€9,60
per fles


