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Deze Vin de Pays de Vaucluse
WEET IEDEREEN TE VERLEIDEN!

Een geliefde stop op weg naar mijn 
vakantie in het zonnige zuiden is een 

bezoek aan de hartverwarmende familie 
Boutière van Domaine du Pesquier, gele-
gen in de zuidelijke Rhône. We lunchen met 
maar liefst vier (!) generaties. Verrukkelijke 
Franse paté met pain de campagne, lams-
koteletjes op de barbecue en flessen (licht 
gekoelde) Vaucluse op tafel, maken het 
bezoek weer onvergetelijk!

2016 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier
Wijnmaker Guy Boutière beplantte een 
klein perceel met de merlotdruif, die 
zijn bekendheid dankt aan de grote wijn 
Pétrus. De wijn die hij ervan maakte, 
noemde hij dan ook grappend “mon petit 
Pétrus”. Aan de assemblage wordt ook wat 
syrah en marselan toegevoegd. De geur is 
licht aards en heeft tonen van donker fruit, 
peper en laurier. De smaak is fruitig, biedt 
veel sap, bezit een aangename kruidig-
heid, een uitstekende concentratie en een 
intense afdronk. Onweerstaanbaar!
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 12: € 6,75 per fles €7,45

In Vinée Vineuse 2 van dit jaar was het centrale thema De invloed van klimaat op wijn. Een 
vooruitziende blik: ik kan me niet herinneren dat er eerder een jaar is geweest waarin er 
zoveel over het klimaat is gesproken als het huidige. In Nederland begon het mooie weer in 

april en dit hield maandenlang aan. 
Droogte werd in Nederland opeens een probleem. Hoe anders was het in het zuiden van Europa. Hier 

leek de zomer maar niet te willen beginnen. Na jaren van te weinig neerslag konden ze hier best wat 

regen gebruiken en daarom werden de eerste buien dan ook met gejuich ontvangen. Het goede humeur 

verdween toen het niet meer stopte. Met de zeer natte omstandigheden kregen schimmelziektes als 

meeldauw vrij spel. Er moest dus behandeld worden. 

Maar omdat de regen steeds weer terugkwam, was het effect beperkt. Vooral de ‘bioboeren’ kregen 

het voor hun kiezen. Zij gebruiken voor de bestrijding van meeldauw veelal Bouillie Bordelaise (een 

mengsel van kopersulfaat en gebluste kalk), een zogenaamd biologisch contactmiddel dat door regen 

helaas makkelijk wordt weggespoeld waardoor de boer weer opnieuw kan beginnen. De drassig 

geworden wijngaarden waren bovendien voor tractoren nauwelijks meer toegankelijk. Op Domaine La 

Soufrandière van de broers Bret trok men daarom lopend de wijngaard in om te behandelen. Een hels 

karwei! Op bezoek in de Languedoc sprak ik boeren die nog nooit eerder meeldauw in hun wijngaarden 

hadden aangetroffen en nu de helft van de oogst verloren. Na de regen in het voorjaar en het begin van de 

zomer, kwam in juli toch het mooie zomerweer. Het werd warm. Heel warm. Maar ook droog. En ook hier 

hadden sommige wijngaarden onder te lijden. De belangrijke augustusmaand bracht een gevarieerder 

weerbeeld, met iets koeler zomerweer en lokale neerslag. Voor veel wijnboeren in Europa was 2018 een 

jaar vol uitdagingen, wat zal leiden tot een kleinere oogst. We hopen nu vooral dat de kwaliteit van de 

druiven goed zal zijn en er mooie wijnen gemaakt kunnen worden. Voor iedere wijnboer is dit weer de 

spannendste tijd van het jaar. De meesten halen opgelucht adem als alle druiven geplukt 

en verwerkt zijn en de vergisting goed op gang is gekomen. Als u benieuwd 

bent hoe het onze wijnboeren in 2018 is vergaan, raad ik u aan om 

op 12 en 13 oktober naar Proeven tussen de Stellingen te komen 

om van henzelf de verhalen te horen over de oogst en het 

wijnmaken (en direct hun prachtige wijnen te proeven). 

Ook op onze website kunt u verschillende oogstblogs 

lezen. Omdat het taalgebruik rondom de vinificatie 

(vinifiwat?) niet altijd even begrijpelijk is, vindt 

u op pagina 6 van deze Vinée Vineuse een 

beknopte begrippenlijst waarin we enkele 

veelgebruikte termen nader toelichten. 

Wat u wellicht op zal vallen is 

dat alle wijnen per heden (met 

uitzondering van de huiswijnen) ook 

een aanbiedingsprijs per fles hebben 

gekregen. Zo kunt u lekker variëren en 

proberen en profiteert u tegelijkertijd 

van een scherpe aanbiedingsprijs. Wij 

hopen ons aanbod daarmee voor u 

nog aantrekkelijker te maken!

Xavier Kat

Het is weer oogsttijd!
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Dat had Daniel García-Pita voor ogen toen hij in 
een beeldschoon natuurgebied besloot een top-
wijn te maken. Zo’n zestig kilometer ten zuiden 

van Madrid vinden we de door olijfbomen omringde 
wijngaarden van El Regajal. In een prachtig natuur-
gebied in de DO Madrid nabij Aranjuez startte Daniel 
García-Pita, van origine advocaat, in 1998 een nieuw 
familieproject. Hij was ervan overtuigd dat in deze 
uitzonderlijke omgeving een ‘grote wijn uit Madrid’ 
kon worden gemaakt. Met de aanplant van veertien 
hectare wijngaard, een biodynamische aanpak en de 
expertise van wijnmakers Jérôme Bougnaud en de 
befaamde Peter Sisseck (Pingus) verwierf El Regajal 
in korte tijd een ware cultstatus. De wijnen zijn zeer 
in trek bij lokale restaurants en wijnbars. Slechts een 
beperkt aantal flessen wordt geëxporteerd. 
Inmiddels heeft vader García-Pita het stokje 
grotendeels overgedragen aan zoon (en 
naamgenoot) Daniel en zien we eenzelfde 
bevlogenheid. In de bodega, die met 
respect voor de natuur vrijwel geheel 
onder de grond is gebouwd, proeven 
we het oogstjaar 2016 Las Retamas. 
Wat een wijn! Dit kleine broertje van 
El Regajal kenmerkt zich door een 
elegante stijl en een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding. Wees er snel 
bij, want ook in Nederland kent Las 
Retamas vele fans.

2016 Las Retamas del Regajal
Viñas de El Regajal
Met de titel tweede wijn doen we Las 
Retamas te kort. Gemaakt van tempra-
nillo, cabernet-sauvignon en syrah is 
dit een Spaanse volbloed met karak-
ter en stijl. Na een zorgvuldige selectie 
van het fruit volgde een periode van 
weking, waarbij balans en elegantie 
vooropstonden. De wijn rijpte negen 
tot elf maanden op houten barriques 
van Frans eiken, waarbij de puurheid 
van de wijn intact bleef.
Proefnotitie: Prachtige kersenrode kleur 
met paarse hints. In de neus aroma’s 
van rijp rood en zwart fruit, spece-
rijen, balsamico en een lichte toast. De 
smaak is heerlijk zwoel en rond, mooi 
in balans met enerzijds verleidelijke 
fruittonen maar ook een aantrekkelijke 
frisheid. De afdronk ten slotte is lang 
met soepele, smeuïge tanninen. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 11,30 € 12,10
Bij doos van 6: € 10,90

Puro como una mariposa
Zo puur en zuiver als een vlinder…
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BARRIQUE: Klein eikenhouten vat 
van 225 (Bordeaux) tot 228 (Bour-
gogne) liter. Dit kleinere type vat 
wordt wereldwijd veel gebruikt.

BÂTONNAGE: Naar het Franse woord 
bâton, oftewel stok. Het doorroe-
ren van de fijne gistsporen om meer 
contact tussen wijn en gistsporen te 
hebben. De wijn ‘voedt’ zich door het 
contact met deze sporen en wint aan 
vet, structuur en complexiteit. 

FILTEREN: Methode om moge-
lijk ‘schadelijke’ gisten, bacteriën 
en (eventuele) additieven uit de wijn 
te halen en de wijn te stabiliseren. 
Boeren die tegen filteren zijn, vrezen 
dat er bij het filteren ook geur- en 
smaakkarakteristieken verloren gaan. 

FOUDRE: Een groot eikenhouten vat 
van 45 hectoliter of een veelvoud 
hiervan. Bij dergelijk grote vaten is de 
smaakafgifte van het hout op de wijn 
beperkt, maar profiteert de wijn wel 
van de micro-oxidatie via de poriën 
van het hout.

KLAREN: Door een klaringsmiddel 
(eiwitten of bentoniet) toe te voegen 
aan de rijpende wijn worden grote(re) 
onoplosbare delen aangetrokken en 
slaan neer als sediment. Dit sediment 
wordt van de wijn gescheiden vooraf 
aan of tijdens het bottelen.

KOUDE SCHILWEKING: Normaliter 
worden bij witte wijn de druiven direct 
na het oogsten geperst. Om wat 
meer aroma, complexiteit en struc-
tuur te verkrijgen kan een producent 

de schillen van de (gekneusde) witte 
druiven kort meeweken (inweken) 
voordat de gisting plaatsvindt. Dit 
gebeurt op lage temperatuur om te 
voorkomen dat de vergisting al begint.

MALOLACTISCHE GISTING: Melk-
zuurbacteriën zetten de scherpere 
appelzuren om in de zachtere melk-
zuren. Alle rode druiven ondergaan 
deze ‘tweede’ gisting, en sommige 
witte druiven ook, zoals chardonnay 
in de meeste gevallen. Omdat de wijn 
aan zuurgraad en daarmee frisheid 
verliest, willen veel producenten van 
witte wijn deze gisting voorkomen.

MOST: Het onvergiste of gistende 
sap van druiven (ongeklaard en 
ongefilterd). 

OPVOEDING: Een term die gebruikt 
wordt voor de tijd die de wijn na 
afloop van de vinificatie (het wijn-
maakproces) op vat doorbrengt om 
verder te verbeteren. Deze opvoeding 
kan op verschillende soorten vaten 
plaatsvinden en zelfs na de botteling 
op fles.

RIJPING ‘SUR LIE’: Een rijping op de 
fijne gistsporen. Het verlengde con-
tact tussen de wijn en de gistsporen 
geeft extra smaak, een rijkere textuur 
en vergroot het bewaarpotentieel.

VINIFICATIE: Het wijnmaakproces. 
Zodra de druiven zijn geoogst begint 
de vinificatie. Het sap uit de druiven 
moet worden getransformeerd tot 
wijn. Aan het eind van de vinificatie 
begint de ‘opvoeding’.

De temperaturen lopen weer op in de diverse wijngebieden. 
Op het moment van schrijven hangen de trossen nog rustig 
te rijpen aan de wijnstok. Op het moment van lezen is een 

deel geplukt en verwerkt en worden in de gistingtanks suikers 
omgezet in alcohol; de alcoholische vergisting noemen we dit, 
waarbij de most verwordt tot wijn. In Vinée Vineuse komen er 
te pas en te onpas vele verschillende wijntermen voorbij. Best 
interessant, maar niet altijd begrijpelijk. Op deze pagina lichten 
we graag enkele belangrijke termen rondom de vinificatie toe. 
Vinificatie? Wat is dat toch?

BEGRIPPENLIJST 
WIJNTERMEN

RELATIEGESCHENKEN

Van één enkele fles tot 
geschenken voor al uw relaties!
Een met zorg uitgekozen wijncadeau, voorzien van een persoonlijke wens, 
blijft voor veel mensen een heerlijke attentie om te ontvangen.
Wij kunnen uw geschenk extra persoonlijk maken door uw 
eigen wens of boodschap bij te voegen, de deksel van de 
wijnkistjes te bedrukken of een cadeau of kaart toe te voegen. 
De wijnselectie nemen wij graag op ons, maar u bent ook van 
harte welkom om zelf uw wijnen te komen selecteren. Neem 
vrijblijvend contact met ons op om uw wensen te bespreken. 

IN HET NIEUWS:

‘Grand Cru’-status voor Casa Marín!
Deze zomer heeft Lo Abarca, een wijngaard volledig in handen van het Chileense 
Casa Marín, een speciale DO-status gekregen (Denominación de Origen). Chili 
hanteert een geklasseerde herkomstbenaming voor streken, substreken, zones 
en gebieden. Dat het minuscule Lo Abarca de erkenning krijgt van een speciale 
D.O. op gebiedsniveau, vergelijkbaar met een Grand Cru-status is exceptioneel 
en een grote eer. Een beloning voor María Luz Marín en haar zoon Félipe, die op 
deze bijzondere wijngaard enkele van Chili’s grootste wijnen weten te produce-
ren. Casa Marín, van harte gefeliciteerd!

Proeven tussen de Stellingen
Een proeffestijn waar we u graag voor uitnodigen! 

Aanmelden via okhuysen.nl/agenda, vineus@okhuysen.nl of 023-5312240

12 oktober van 12:00 tot 19:30 uur  

13 oktober van 10:30 tot 17:00 uur   

Küppersweg 19, Haarlem 

• 200 fantastische wijnen op de proeftafels

• Wijnmakers die ernaar uitkijken u te 
ontmoeten

• Volop nieuwe wijnen en nieuwe oogstjaren

• 10% proeverijkorting op uw bestelling

• Tombola met kans op de meest begeerde 

wijn ter wereld: Pétrus!
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Milton Verseput werd door Gault Millau uitgeroepen tot Meest Talentvolle Sommelier van Nederland 2015. Hij 
begon zijn carrière in de Nederlandse gastronomie bij Restaurant de Bokkedoorns in Overveen (M**), waar hij 
onder de vleugels van Peter Bruins werd ingewijd in het vak van sommelier. Na zes jaar bij de Bokkedoorns 
werd Milton hoofdsommelier bij De vrienden van Jacob (M*), verantwoordelijk voor de wijnselectie. Milton is 
tegenwoordig sommelier van Olivijn in Haarlem, het nieuwe restaurant van topchef Menno Post.

Noem het een verborgen schat in ons assortiment: 
Domaine de La Rectorie. De wijngaarden liggen verstopt 
in Banyuls-sur-Mer in de Roussillon, een klein maar 
adembenemend mooi hoekje van Frankrijk. De Roussillon 
wordt vaak in een adem genoemd met de Languedoc, 
maar heeft een heel eigen karakter.

Het dorpje Banyuls-sur-Mer heeft zijn naam gegeven 
aan de beroemde versterkte wijnen, waar Domaine de 
la Rectorie ook bekend om staat. De droge rode, witte 
en rosé wijnen uit dit zuidelijkste deel van Frankrijk 
zijn vernoemd naar het nabij gelegen dorpje Collioure. 
De druiven komen van de zwarte leistenen hellingen 
en terrassen bij beide dorpen. Voor de mensen die 
op die steile hellingen druiven moeten oogsten is het 
hard werken. Gelukkig maakt het schitterende uitzicht 
over de Middellandse Zee, de kleine vissersdorpjes en 
romantische haventjes een hoop goed! 

De wijnen van de broers Marc en Thierry Parcé zijn een 
regelrechte assemblage van hun artistieke karakters en de 
perfecte weergave van de beste terroirs die de appellation 
Collioure te bieden heeft. Het werk in de wijngaarden 
en de verzorging van de veelal oude stokken grenache 
blanc, gris en noir gebeurt met de grootste precisie en 
aandacht. Daarnaast hebben zij de typische zuidelijke 
druivenrassen carignan en syrah, en als buitenbeentje 
zelfs wat counoise uit Châteauneuf-Du-Pape, aangeplant 
staan.

De verbondenheid van de eigenzinnige familie Parcé 
en hun terroirs brengt unieke wijnen voort. Ondanks 
het warme klimaat en de arme bodems lukt het hun 
door het juiste oogstmoment te kiezen en dankzij 
uitgekiende assemblages met andere druiven om met 
de grenachedruif levendige wijnen met fraîcheur en 
spanning te maken. 

Je wordt aangenaam verrast door de complexiteit als 
je deze wijnen de tijd geeft. Ga eens rustig zitten met een 
glas collioure wit, rood of zelfs rosé. Steek je neus diep 
in het glas en ruik, wals het glas goed en ruik nog eens, 
proef een slok en laat de wijn door je mond rollen terwijl 
je wat lucht aanzuigt. Als je dit meerdere malen doet, 
ontdek je steeds nieuwe smaken en aroma’s. Naarmate 
de tijd verstrijkt wordt de wijn ook spannender, dieper en 
grootser. Puur genieten!

 JOOSSE ON THE JOB

2016 L'Argile blanc – Collioure
Deze Argile is een unieke wijn vanwege zijn 
frisheid en mineraliteit. Deze komt voort uit 
de combinatie van druiven (90% grenache 
gris, aangevuld met grenache blanc) die op 
een heel arme, leistenen bodem staan aange-
plant. Maar ook de aanwezigheid van de koelte 
brengende zee, de altijd aanwezige wind en 
het vroeg oogsten spelen een belangrijke rol. 
De druiven ondergaan een koude weking van 
een nacht en worden dan zacht geperst. De 
vinificatie vindt plaats op eikenhouten vaten. 
Ongekend veelzijdig bij stevigere mediterrane 
gerechten met gevogelte, wit vlees en gerijpte 
kazen.
Op dronk: tussen nu en 2021 
Nu per fles: € 26,25 € 29,25
Bij doos van 6: € 25,50  per fles 

2017 Côté Mer rosé – Collioure
De assemblage voor de Côté Mer rosé bestaat 
uit 60% grenache noir, 30% syrah en 10% carig-
nan. De vergisting vindt plaats op barriques 
gevolgd door een opvoeding van zeven maan-
den ‘sur lie’ met bâtonnage. Een mooie stevige 
‘eetrosé’ met op de neus rood fruit als fram-
bozen. De smaak is krachtig en complex, met 
kruidigheid en balans door de frisse zuren. De 
afdronk is lang met een zilte toets. Deze wijn 
komt perfect tot zijn recht aan tafel met de 
lokale specialiteit anchoïade (een pikante dip 
van ansjovis met crudités, gekookte eieren en 
toast), maar ook bij geroosterde tonijnsteak en 
mediterrane visgerechten.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 17,50 € 19,25
Bij doos van 6: € 16,95 per fles 

2016 Côté Mer rouge – Collioure
Coté Mer rouge bestaat voor 50% uit syrah, 
40% grenache noir en 10% carignan. Zoals 
de naam al aangeeft staan de druiven aan-
geplant op de hellingen met uitzicht op de 
Middellandse Zee. De neus biedt veel rood en 
zwart fruit, zoethout en subtiele specerijen. 
De smaak is rond met stevige, maar mooie 
soepele tanninen. De afdronk heeft heerlijk 
fris fruit, zilte tonen en een immense lengte, 
prachtig! Het bewaarpotentieel is uitstekend, 
maar de wijn is nu ook al heerlijk toegankelijk. 
Lekker bij rood vlees, wild en paddenstoelen. 
Komt ook geweldig tot zijn recht bij gerijpte 
harde kazen.
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2025+
Nu per fles: € 16,20 € 17,95
Bij doos van 6: € 15,50 per fles 

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

In 2015 heb ik Maine en Jean-Marie Guffens-
Heynen voor het eerst ontmoet, tijdens een 
masterclass in Amsterdam. En wat voor een 

masterclass: het was een combinatie van een 
sublieme proeverij en een monoloog doorspekt 
met Cruijffiaanse oneliners en een flinke dosis 
humor. De als acteur opgeleide Jean-Marie voelt 
zich thuis voor een publiek en kan meesterlijk 
vertellen. Op de bewering van Robert Parker 
tijdens een interview met het Vlaamse dagblad 
Het Nieuwsblad dat Guffens de beste wijnmaker 
is van de Bourgogne, reageert hij gevat: ‘Onzin, 
de anderen zijn gewoon slechter.’ Het valt mij 
die middag op dat zijn vrouw om vrijwel al zijn 
grappen lacht. Het is voor mij een teken dat 
de familie Guffens-Heynen echt een team is. 
Want hoewel het vaak alleen over Jean-Marie 
lijkt te gaan, omdat hij verantwoordelijk is 
voor het vinificatieproces, is het juist de 
twee-eenheid die hun succes mede heeft 
bepaald. 
In 1976 besluiten Jean-Marie en Maine 
het Vlaamse land achter zich te laten 
voor een avontuur in de Bourgogne. 
Jean-Marie studeert viticultuur en 
landbouwkunde in Davayé terwijl 
Maine ervaring opdoet bij lokale 
wijnboeren. 1979 breekt aan en het 
stel koopt een aantal wijngaarden 
in Pierreclos (Mâcon) en the rest 
is history. Met het in 1987 opge-
richte Maison Verget boeken de 
Guffens ook succes met de cru’s 
uit de Côte d’Or (die hij in recen-
tere jaren weer de rug toekeert). 
De opmerking van Robert Parker 
is zo gek nog niet. Want na ruim 
veertig jaar geniet Guffens het 
respect van wijnliefhebbers en 
–recensenten in de Bourgogne, 
Frankrijk en ver daarbuiten. De 
constante kwaliteit en goede 

prijs-kwaliteitverhoudingen zijn een verademing in de 
doorgaans zo grillige Bourgogne. Guffens heeft zich nooit 
laten leiden door de hang naar succes, maar door de drang 
om met liefde goede wijnen te maken in veel verschil-
lende stijlen en prijscategorieën.

Okhuysen heeft al jarenlang een speciale band met de 
familie Guffens en hun wijnen. Het is dan ook niet heel 
verrassend dat Guffens een van de wijnmakers is die spe-
ciaal voor het 150-jarig bestaan van Okhuysen een jubile-
umwijn maakte. Voor die wijn verlaten we de Bourgogne 
en gaan we naar het zuiden waar de familie in 1997 Château 
des Tourettes aankoopt. Món Désir is een heerlijke assem-
blage van 35% chardonnay aangevuld met marsanne, 
roussanne en een klein deel viognier. In de geur zijn de 
zuidelijke invloeden van de Rhône duidelijk merkbaar: 
die is bloemig, een hint van perzik en gedroogd steen-
fruit stijgt op uit het glas. Je proeft dat de wijn gemaakt is 
door een wijnmaker die eerst de zuren op de tekentafel 
heeft neergelegd als basis: fris en ragfijn. De druivenras-
sen hebben allen een opvoeding op hout gehad. Zonder te 
domineren geeft het hout breedte en rijkdom in het glas. 
Zoals het een ‘Guffenswijn’ betaamt, is de wijn intens van 
karakter maar nooit log of zwaar. De zachte bitters die in 
de afdronk te proeven zijn, geven de wijn een aantrekke-
lijk ‘randje’ en bieden een zekere spanning.

Deze wijn kan veel aan. Mooie gegrilde witvis zoals tong 
of heilbot, bijvoorbeeld. Of denk aan een rauwe salade 
van venkel, koolrabi en andere zacht zoete koolsoorten 
als garnituur. Er mag zeker citrus worden gebruikt, ook 
groentes als paprika en tomaat doen het goed als begelei-
ding. Houd het allemaal fris/zoet. Het is boven de dertig 
graden Celsius op het moment van schrijven. Wellicht 
lusten de mussen die van het dak vallen ook een klein 
slokje ‘Mon Désir’. Ik voel mij er tenminste een stuk frisser 
door.

2015 Mon Désir - Pays de Vaucluse
Maine et Jean Marie Guffens-Heynen
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 12,95 € 14,50
Bij doos van 6: € 12,50 per fles

PROEVEN MET TOPSOMMELIER
MILTON VERSEPUT

Geweldige 
Guffens

La Rectorie 
Is Collioure!
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2017 Côtes de Gascogne blanc
Maison Lalanne

De bevlogen wijnmaker Damiens Sartori weet 
een knisperend frisse Gascogne te maken van de 
druiven colombard, gros manseng en ugni blanc. 
Het parfum biedt tonen van exotisch fruit en een 

hint van kruiden. De smaakaanzet is fris, met 
verder veel sap en aangename zuren. De afdronk 

is verfijnd en droog. Dit is een wijn met karakter en 
spanning, een perfect aperitief!

Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 5,50 per fles € 6,00

De lekkerste wijnen onder de € 7,00

2017 Chardonnay - Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier

De familie De Lorgeril maakt in Carcassonne, 
in de Languedoc, met veel toewijding deze 

voortreffelijke chardonnay. Hun geheim? De 
koude schilweking, die smaak- en geurstoffen 

optimaal naar voren laat komen en de wijn een 
mooie frisheid geeft. We ruiken rijp geel fruit en 

veldbloemen. De wijn biedt een aangenaam vetje 
en een zalige finale.

Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 6,40 per fles €7,10

2017 Grillo - Sicilia
Molino a Vento

De grillodruif is echt een klassieke Siciliaanse varië-
teit. De wijngaarden bevinden zich op zo’n twee-

honderd meter hoogte in de noordoostelijk gelegen 
Belicevallei. Om frisheid te behouden worden de 
druiven op lage temperatuur vergist en volgt een 

korte opvoeding in roestvrijstalen tanks.  Aroma’s 
van tropisch fruit en citrus. Een lichte kruidigheid 

en aangenaam frisse zuren in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2020

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

2017 Guilhem Rosé - Pays de l'Hérault
Moulin de Gassac

Deze saignée-rosé (gemaakt van het eerste weggelo-
pen sap) is een assemblage van gelijke delen syrah 

en carignan. We ruiken rode bloemen, kersen en 
bessen en proeven rode appel en perzik. De finale is 

uiterst fris. Deze rosé is breed in te zetten; hij com-
bineert perfect met rijk gevulde salades, groente-

schotels en Provençaalse visgerechten. Ook niet te 
versmaden bij gegrilde tonijn. 

Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 5,95 per fles €6,65

2015 Hommage au Musicien Saint-Saëns 
Pays d’Oc

Domaine de la Gineste
Speciaal voor Okhuysen maakt Henri Fabre Luce 

op de grens van het beroemde wijndorp Saint- 
Chinian in de Languedoc deze heerlijke, gulle 

merlot. De wijn geurt naar bramen, bessen,  
laurier, kruiden en iets van leer. De smaak is zacht 

en soepel maar tegelijkertijd pittig, en biedt een 
goede concentratie en heel puur fruit. De afdronk 

is kruidig en fris.
Op dronk: tussen nu en 2020

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

2017 Guilhem Rouge - Pays de l'Hérault
Moulin de Gassac

Het vermaarde Mas de Daumas Gassac maakt ook 
deze schitterende én zeer betaalbare wijn op basis 

van syrah, carignan en grenache. De vergisting 
geschiedt op lage temperatuur op inoxtanks. Met 

zijn neus rijk aan donker fruit en specerijen en 
zijn smaak die doet denken aan kersenjam, frisse 

bessen en garrigue, biedt de Guilhem een en al 
verleiding. Verrukkelijk!

Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 5,95 per fles € 6,65

2017 Nero d’Avola - Terre Siciliane
Molino a Vento

De nero d’avola is de meest aangeplante druif van 
Sicilië. Hij houdt van de warmte en ontwikkelt hier 

aroma’s van pruimen en iets aards, mooie frisse 
zuren en goede tanninen. Deze nero d’avola krijgt 

een korte houtopvoeding voor extra complexit-
eit. Onze tip: schenk de wijn iets gekoeld bij ‘pasta 

con la sarde’ (een Siciliaanse pasta met sardines, 
tomatensaus en krenten).

Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 6,40 per fles € 7,10

2017 Merlot - Pays d'Oc
L'Orangeraie de Pennautier

Wat een heerlijke wijn! Dit is nu wat men noemt ‘op 
fruit gemaakt’. De wijn is vergist en opgevoed op 

inox en daardoor blijft het puurste fruit behouden. 
Schitterende paarse kleur en verleidelijke aroma’s 

van verse bramen, aardbeien en kersen. In de 
mond sappig en subtiel, met vriendelijke tanninen 

en zeer elegante zuren. 
Op dronk: tussen nu en 2020

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

Wij presenteren u hier de seizoensfavorieten uit de Okhuysen 
Huisselectie. Ons gehele aanbod met de lekkerste betaalbare 

wijnen voor elke dag is te vinden op okhuysen.nl/huiswijnen. 

Nu
€ 5,50

Nu
€ 6,40

Nu
€ 6,40

Nu
€ 5,95

Nu
€ 6,30

Nu
€ 5,95

Nu
€ 6,40

Nu
€ 6,20
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2016 La Vigne de Papa - Côtes du Rhône
Deze cuvée van syrah en grenache is een hom-
mage aan hun vader die zijn zoons de liefde voor 
wijn en het belang van een optimale balans in de 
natuur bijbracht. Een wijn met heerlijk rijp fruit 
van bramen en frambozen, levendig en com-
plex, met de voor de zuidelijke Rhône zo typische 
neus van wilde kruiden als tijm en rozemarijn. 
De wijn heeft naast concentratie ook een heer-
lijke fraîcheur en spanning die het best tot uiting 
komen wanneer de wijn net iets koeler wordt 
geserveerd op 15°C. Gezien de grote belangstelling 
voor het vorige oogstjaar, een nu al niet meer weg 
te denken nieuwe loot aan de ‘Oratoire’-stam.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 11,50 € 12,30
Bij doos van 6: € 10,95 per fles 

Van vaders wijngaard 
smaakt het best
Beeldschoon rood van 
Domaine Oratoire Saint Martin!

We kunnen er niets aan doen. We zijn stapelgek op Domaine Oratoire Saint 
Martin uit Cairanne. De kwaliteit van de wijnen van de broers Alary uit de 
zuidelijke Rhône is ongeëvenaard en ze lijken jaarlijks zelfs beter te worden. 

François en Frédéric zijn ervan overtuigd dat je de wijn in de wijngaard moet maken. 
Het hele jaar door zijn de broers hard aan het werk in hun wijngaarden om gezond en 
rijp fruit te kunnen oogsten. Zuiverheid, elegantie, concentratie en balans kenmerken 
hun wijnen die uitsluitend uit biologisch wijngaardbeheer voortkomen. 
De druiven zijn afkomstig van oude wijnstokken van soms meer dan honderd jaar 
oud, liggend op de beste côteaux rond Cairanne. Ideale omstandigheden en puur vak-
manschap: het levert wijnen op van ongekende klasse! Deze ‘Vigne de Papa’ beleeft 
officieel pas zijn tweede jaargang, maar bestaat in deze familie in feite al meer dan 
driehonderd jaar. 

De verleiding 
uit Le Marche 
Zo oud als de weg naar Rome…

Ga voor meer info naar okhuysen.nl/buscareto

2017 Verdicchio dei Castelli di Jesi 
Conti di Buscareto
Een heerlijk pure verdicchio! Fris, frui-
tig, vol sap, bloemig en licht kruidig. 
Verrukkelijk als aperitief, bij salades en 
lichte voorgerechten.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 8,90 € 9,40
Bij doos van 6: € 8,50 per fles 

2017 Lacrima di Morro d'Alba 
Conti di Buscareto
Een uitbundige neus van viooltjes, 
bramen, specerijen en zachte tanni-
nen. Italiaans rood met pit voor op tafel 
of als avondwijn bij een stukje kaas.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 9,95 € 10,80
Bij doos van 6: € 9,70 per fles 

2017 Rosso Piceno 
Conti di Buscareto
Kers, pruim, milde kruiden, mooi in 
balans, soepel maar vol van smaak.
Sappig, verleidelijk rood om mee te 
starten of aan tafel door te schenken.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 8,90 € 9,40
Bij doos van 6: € 8,50 per fles 
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De chenin blanc dankt zijn populariteit aan zijn grote veelzijdigheid. Van strak droge mousserende wijnen, tot de edelzoete 
wijnen gemaakt van door botrytis cinerea aangetaste druiven: geen andere druif presteert zo goed in zo veel verschillende 

stijlen wijn. De chenin blanc is verwant aan savagnin, beroemd uit de Jura, en waarschijnlijk een zusje van sauvignon blanc. 
De jonge droge witte wijnen, van vroeger geoogste druiven, kunnen een fris en expressief karakter hebben dat gelijkenissen 
vertoont met sauvignon blanc, alhoewel iets meer ingetogen op de neus. Wat rijper geoogst kan chenin blanc ook wat weg 
hebben van de rondeur die de wijnen van chardonnaydruiven laten zien. Hoe later de chenindruiven geoogst worden hoe 
weelderiger de wijnen worden.

Droge witte wijnen met bewaarpotentieel 
De chenindruif wordt op steeds meer plekken in de wereld 
aangeplant, maar de De Loire blijft het echte thuis van de 
chenin blanc. Met name tussen de steden Angers en Tours 
speelt chenin blanc een zeer belangrijke rol voor de witte 
wijnen in al hun verschillende stijlen. Omdat de Loire een 
noordelijke ligging heeft, behouden de wijnen hun frisse 
zuren. Dit geeft ze fraîcheur, maakt ze goed doordrinkbaar 
en draagt in belangrijke mate bij aan het uitzonderlijke 
bewaarpotentieel. 

De gastronomische veelzijdigheid van droge chenin
Dankzij zijn unieke en vooral veelzijdige karakter is chenin 
blanc culinair gezien enorm breed inzetbaar. Ook nu komt 
de frisse zuurgraad van pas. Rijke en vooral wat vettere 
gerechten krijgen balans door de frisse zuren die tegenwicht 
geven. Karakteristieke smaken voor chenin blanc zijn 
hooi, honing, appels en ook een bepaalde aardsheid. De 
traditionele Franse keuken past perfect bij deze smaken, 
maar ook oriëntaalse invloeden als gember, specerijen en 
pittige kruiden combineren prachtig met chenin. 

De meest veelzijdige druif 
ter wereld!  4 X CHENIN BLANC OP EEN RIJ

2017 Saumur blanc Elégance
Domaine du Vieux Pressoir
Ten zuiden van de mooie stad Saumur 
liggen de wijngaarden van Vieux 
Pressoir. De wijnstokken voor deze 
cuvée zijn 25 tot dertig jaar oud. De 
opvoeding gebeurt op cuve met een wat 
langere rijping ‘sur lie’ voor structuur. 
Het oogstjaar 2017 biedt rijp en sappig 
geel fruit met florale tonen op de neus. 
De smaak is geconcentreerd met mooie 
frisse zuren en rondeur. Heerlijk! 
Heel verrassend bij een poké bowl 
met verse zalm, avocado, mango en 
sesamdressing.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 9,10 € 9,75

2015 Vouvray sec
Vignobles Brisebarre
De vinificatie van de rijp geoogste 
druiven gebeurt puur traditioneel en 
de wijn rijpt daarna bijna een jaar op 
oude vaten diep in de kelders, uitgehakt 
in rotsen van tufsteen.
De complexe neus biedt minerale 
tonen, voorjaarsbloemen, rijp geel fruit 

en iets aards. In de mond herkennen 
we peer, noten en vers brood. Een wijn 
die slok na slok blijft intrigeren.
Dungesneden rode bietjes met verse 
geitenkaas, walnoten en een Franse 
mosterdvinaigrette.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 10,90 € 11,70

2016 Savennières sec
Château d'Epiré
Luc Bizard koos voor een assemblage 
van chenin blanc afkomstig van drie 
verschillende terroirs. Hierdoor wint 
de wijn aan complexiteit. De wijn wordt 
opgevoed op barriques.
Delicaat parfum van wit fruit, bloesem 
en vuursteen. De smaak is intens met 
sappig wit fruit, iets ziltigs en heeft 
aangenaam frisse zuren in de finale. 
Pure en gastronomische wijn!
Buikspek gemarineerd met Chinese 
five spice en krokant gebakken in de 
oven met daarbij een frisse salade van 
rauwe witlof en pompelmoes.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 15,80 € 16,95

2016 Saumur blanc l'Insolite
Domaine des Roches Neuves
De vinificatie vond plaats op grote 
Oostenrijkse ovalen eikenhouten vaten 
en de opvoeding gedurende twaalf 
maanden op eikenhouten barriques 
van één, twee en drie jaar oud.
De neus is krachtig, fris en mooi 
complex, met zowel florale tonen, 
als mineralen, wit en geel fruit, iets 
exotisch en wat citrusfruit. In de mond 
veel kracht, maar ook souplesse, rijp 
fruit en mineraliteit.
Geweldig bij blanquette de veau; een 
klassiek Frans gerecht van zachtjes 
gestoofd kalfsvlees afgemaakt met 
room, geserveerd met in de oven 
geroosterde vergeten groenten. 
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: € 22,50 € 24,80
 

Bij doos van 6:

€ 8,75 
per fles

Bij doos van 6:

€ 10,50 
per fles

Bij doos van 6:

€ 15,25 
per fles

Bij doos van 6:

€ 21,90 
per fles
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2017  Almodí petit white 
Terra Alta
Altavins
Een even verrassende als  
aantrekkelijke assemblage 
van garnatxa blanca, 
chardonnay en sauvignon 
blanc, afkomstig van de 
hoogste percelen, waar 
het net iets koeler is en de 
druiven een perfecte balans 
bezitten. De druiven worden 
in kleine bakjes geoogst en 
ondergaan hierna een koude 
schil weking van enkele 
uren. Na een zachte persing 
vergist het sap op lage 
temperatuur voor behoud 
van fraîcheur.
Proefnotitie: Heerlijke 
neus met tonen van appel, 
citrusfruit en perzik. De 
smaak is gul, biedt sappig 
geel fruit als abrikozen en 
perziken, een klein vetje en 
verfrissende zuren in de 
afdronk. Ideaal als aperitief, 
bij romige kazen of bij 
diverse vissoorten, zoals 
heilbot.
Op dronk: tussen nu en 2020
Prijs per fles: € 7,70 € 8,25

2017 Ilercavonia white 
Terra Alta
Altavins
Deze bijzondere witte 
wijn van 100% garnatxa 
blanca is vernoemd naar 
de Iberiërs die van 600 tot 
100 voor Christus in dit 
gebied woonden en een 
rijke cultuur achterlieten. De 
druiven zijn afkomstig van 
een geselecteerde wijngaard 
met vijftig jaar oude stokken 
en werden met de hand in 
kleine bakjes geoogst. Na 
vergisting rijpte de wijn 
nog enige tijd ‘sur lie’ (op de 
fijne gistsporen) voor extra 
complexiteit. 
Proefnotitie: Een intense 
neus met aroma’s van 
mango, ananas en abrikoos. 
De smaak is breed met 
wederom veel sap, iets 
bloemigs, een filmende 
structuur, milde kruiden 
en eindigt in een lang 
aanhoudende finale. Heerlijk 
bij gevogelte, (vette) vis en 
ook oosterse gerechten.
Op dronk: tussen nu en 2021
Prijs per fles: € 11,20 € 11,95

2017 Almodí petit red 
Terra Alta
Altavins
Net als de 'petit white' is 
deze wijn een assemblage 
van autochtone en inter-
nationale druivensoorten.
Gemaakt van 50% garnatxa 
negra aangevuld met syrah, 
merlot en carignan, is dit 
een heerlijke, fruitige wijn 
met veel elegantie. De wijn 
ziet dan ook geen spaander 
hout. De vergisting vindt 
plaats op roestvrijstalen 
tanks en verblijft daarna 
nog zo’n vier maanden ‘sur 
lie’.
Proefnotitie: Het parfum 
geurt naar rode vruchtjes 
en specerijen. De smaak 
biedt opnieuw een gul fruit, 
met veel sap en een zachte, 
ronde structuur. De aange-
naam frisse afdronk doet 
verlangen naar de volgende 
slok. Uitermate geschikt als 
aperitief met diverse tapa’s, 
bij wit vlees of kruidige vega 
gerechten.
Op dronk: tussen nu en 2021
Prijs per fles: € 7,70 € 8,25

2017 Almodí negre
Terra Alta
Altavins
Almodí verwijst naar het 
woord voor alle sociale en 
culturele uitwisselingen op 
en rond de markt zoals de 
Moren dit tijdens de middel-
eeuwen introduceerden, een 
traditie die nog altijd voort-
leeft. Ook de inheemse druif 
garnatxa borruda kent een 
rijke historie en is de enige 
druif in deze heerlijke cuvée. 
Na de weking en alcoholi-
sche vergisting rijpte de wijn 
nog vier maanden op Franse 
eikenhouten vaten.
Proefnotitie: Een complex 
bouquet van bosvruchten, 
bramen en ook tonen van 
zoethout. De smaak is mooi 
in balans, biedt zwoele fruit-
tonen, bloemen, specerijen, 
een hint van laurier en vol-
doende fraîcheur. De Almodí 
negre combineert uitste-
kend met rood vlees, (truffel)
risotto’s en is heerlijk bij een 
stukje kaas.
Op dronk: tussen nu en 2022
Prijs per fles: € 11,20 € 11,95

Het spectaculaire landschap van de DO Terra Alta zou niet misstaan als filmdecor: 
glooiende hellingen, middeleeuwse dorpjes, imposante rotspartijen en bosscha-

ges wisselen elkaar af. Hier in het zuidwesten van Catalonië maakt Joan Arrufí Peig 
pure wijnen die zich kenmerken door elegantie, complexiteit en lengte. Geen wijnen 
zoals we ze van oudsher uit Spanje kennen – met veel concentraat en houtinvloed 
– wel het type wijnen waar we blij van worden. Het gebied wordt geroemd om de 
garnatxa blanca, ofwel de grenache blanc. Deze autochtone druif gedijt goed in de 
Catalaanse warmte en brengt verrukkelijke, aromatische wijnen voort. Maar ook 
druiven als garnatxa negra, carignan en syrah weten ons in Terra Alta te bekoren en 
staan garant voor fruitig en karaktervol rood.

De wijngaarden van Altavins zijn boven de vierhonderd meter gelegen en profite-
ren van maar liefst twee verkoelende winden; de libeccio vanuit zee en de bekende 
mistral vanaf het land. In combinatie met de grote temperatuurverschillen tussen 
dag en nacht, de kalkrijke, stenige grond, de oude stokken (tot negentig jaar oud) en 
de precisie van Joan Arrufí zijn hier alle voorwaarden aanwezig om prachtwijnen 
te maken. Het oogstjaar 2017 kenmerkt zich door een uitstekende balans tussen 
rijkdom en elegantie. Oordeelt u zelf!

"Ik ben wijn gaan 
maken omdat 

er voor mij geen 
mooier product 

bestaat dan wijn"

Hier waait de wind 
altijd goed…
Wijnen van grote hoogte uit het zuiden van Catalonië

Bij doos van 6:

€ 7,40 
per fles

Bij doos van 6:

€ 10,80 
per fles

Bij doos van 6:

€ 10,80 
per fles

Bij doos van 6:

€ 7,40 
per fles

Joan Arrufí Peig
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Orvieto

Montepulciano

Siena

Fontalpino

2017 Salviano - Orvieto Classico Superiore
Het Classico Superiore-deel van het Orvietogebied bezit een koeler micro-
klimaat en een bodem van kalksteen en vulkanische grond. Ideaal voor 
de aanplant van witte druivenrassen. Deze heerlijke assemblage bestaat 
uit trebbiano Toscano (60%), grechetto, chardonnay en sauvignon. Alle 
druiven worden met perfecte rijpheid handmatig geplukt en individueel 
gevinifieerd, op lage temperatuur. De opvoeding op de fijne gistsporen 
neemt enkele maanden in beslag. Het resultaat: een knisperende wijn, met 
geuren van groene appel en peer, iets van citrusfruit, mineralen en witte 
bloemen. Ook in de smaak is de wijn mooi fris, in het bezit van een mooie 
intensiteit, met een licht vettige structuur en mineralen. De frisse afdronk 
heeft een aangenaam bittertje. Heerlijk bij sushi, jonge kazen en vis uit de 
oven.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 8,95 € 9,50
Bij doos van 12: € 8,60 per fles

2015 Turlò - Lago di Corbara 
Een assemblage van sangiovese, cabernet-sauvignon en merlot. De san-
giovese geeft de wijn bloemige en licht aardse tonen en de Bordelaise 
druiven zorgen voor structuur en tonen van rijp, donker fruit. De druiven 
worden bij perfecte rijpheid met de hand geoogst. Iedere druif en ieder 
perceel wordt apart gevinifieerd op kleine roestvrijstalen tanks in de 
prachtige ondergrondse kelder van het domein. Hierna rijpt de wijn op 
betonnen kuipen en eikenhouten vaten. In het glas ruiken we verleide-
lijke aroma’s van rood en zwart fruit, fijne kruiden, rode bloemen, iets van 
laurier en mokka. De smaak laat een mooie structuur zien, met een rijp 
donker fruit, een aantrekkelijke kruidigheid en verfrissende zuren in de 
afdronk. Ideaal bij een mooie pasta met vleessaus, of bij gegrild vlees en 
harde kazen.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 11,25 € 11,95
Bij doos van 6: € 10,80 per fles 

Ook in deze najaarseditie van Vinée Vineuse nemen we u mee op reis. Dit keer naar een van onze favoriete landen: La 
Bella Italia! We starten in Umbrië, in het betoverende Orvieto, om vervolgens via het pittoreske Toscaanse wijnstadje 

Montepulciano in noordwestelijke richting af te reizen naar het fameuze Chianti (Classico) gebied. 

Soms zijn er van die wijngebieden waar je nooit op uit-
gekeken raakt en plaatsen waarvoor de liefde eeuwig blijft 
bestaan. Orvieto, met een van de grootste en mooiste dom-
kerken die Italië rijk is, is zo’n geliefde plaats. Hoog gelegen 
op een plateau van vulkanische tufsteen kijkt de stad uit 
over de wijngaarden en de prachtige natuur. Vanaf de 47 
meter hoge Romaanse toren Torre del Moro reikt het uit-
zicht nog verder en zie je de intieme straatjes van Orvieto 
van bovenaf. De wijnbouw kent hier een rijke historie; al ten 
tijde van de Etrusken werd in deze regio wijn verbouwd en 
gedronken. De witte Orvieto Classico Superiore, een heer-
lijke frisse, crispy wijn, is een begrip en wordt uitbundig 
geschonken in de wijnbars in de gezellige hoofdstraat Via 
de Duomo. De unieke bodem van kalksteen en vulkanische 
grond is ideaal voor de aanplant van witte druivenrassen als 
trebbiano en grechetto. 
De wijncultuur is ook in het zuiden van Toscane niet meer 
weg te denken. De naam Montepulciano klinkt vele wijnlief-
hebbers als muziek in de oren. Je kunt met gemak een paar 
dagen in deze heerlijke stad vertoeven om de vele enote-
ca’s en restaurants, vaak met prachtige doorkijkjes naar 
de omliggende wijngaarden, te ontdekken. De Italiaanse 
dichter Francesco Redi roemde de Vino Nobile di Montep-
ulciano al in 1685, in zijn gedicht Bacchus. In 1980 ontvangt 
de Vino Nobile de DOCG- status. Tezamen met wijnen als 

Barolo, Bolgheri en Brunello wordt de Vino Nobile vaak 
genoemd in het rijtje ‘beste wijnen van Italië’. De zandrijke 
bodems en lagere ligging van de wijngaarden in vergelijking 
met het nabijgelegen Montalcino resulteren in iets zachtere, 
toegankelijkere wijnen. 
Als we via de middeleeuwse stad Siena het Chiantigebied 
in rijden en de vele cipressen in het prachtige glooiende 
landschap ons verwelkomen willen we voorlopig nog niet 
naar huis. De Chiantistreek blijft bekoren met zijn vele 
wijngaarden, charmante dorpjes en knusse trattoria’s waar 
je van de Chianti en alle lokale culinaire gerechten kunt 
genieten. Dé druif van Toscane (en Chianti) is de sangiovese. 
Deze laat rijpende druif gedijt uitstekend op de kalkrijke 
mergelgrond. De grootste uitdaging is een goede rijping van 
de suikers en de tanninen in een klimaat met vrij natte herf-
sten. Bij vooraanstaande producenten als Fontalpino lukt dat 
uitstekend, mede door een biologische aanpak. 
Ontdek deze zes parels uit Umbrië en Toscane en word 
(opnieuw) verliefd op Italië! 

Eten en wijn liggen sterk verankerd 
in de Italiaanse cultuur.

Tenuta 
Salviano
Ten oosten van de stad Orvieto, 

aan de oevers van het Corba-
rameer, ligt het schitterende 

landgoed Titignano van de markiezin 
Nerina Corsini Incisa della Rocchetta. 
Het Castello di Titignano kijkt uit over 
de omgeving en de 2000 hectare 
eigen grond. Op het landgoed staat 
ook Tenuta Salviano, een kleinscha-
lig maar vooraanstaand wijnhuis, in 
het bezit van negentig hectare wijn-
gaard in het herkomstgebied Orvieto 
en Lago di Corbara. De zonen van 
Nerina, Piero en Giovanni, leiden het 
domein en hebben de fijne kneep-
jes van het vak afgekeken bij hun 
oudoom Mario Incisa della Rochetta. 
Mario is de man achter de wereld-
vermaarde wijn Sassicaia, de eerste 
Super Tuscan, gemaakt van de Bor-
delaise druiven cabernet-sauvignon 
en cabernet franc.

6 parels uit Italië
+ de leukste tips uit de regio

Tenuta Salviano

Avignonesi

Orvieto
Eten:
La Palomba
Via Cipriano Manente 16
05018 Orvieto

Trattoria del Moro Aronne
Via S. Leonardo, 7
05018 Orvieto

Overnachten:
Castello di Titignano
Loc. Titignano, 7
05018 Orvieto 
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2016 Chianti Colli Senesi
Gioia Cresti vertelt gepassioneerd dat de basis voor deze wijn in de wijn-
gaard Montaperti ligt. De wijngaard is een paradijs voor insecten en 
kleine organismen, en een geweldig ‘nest’ voor de sangiovesedruiven. 
Het gezonde fruit wordt met de hand geplukt en zeer streng geselecteerd; 
alleen de allermooiste druiven gaan het wijnvat in. Na de vinificatie rijpt de 
wijn acht maanden op barriques en drie maanden op de fles. 
Heerlijke sangiovesetonen stijgen op uit het glas en we proeven bosaard-
beitjes, kersen, bramen, specerijen en licht aardse tonen. De wijn is zeer 
levendig, met een elegant bittertje en verleidelijke, soepele tanninen. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 12,95 € 13,95
Bij doos van 6: € 12,60 per fles

2014 Montaperto - Toscana
Fontalpino bevindt zich in het hart van Toscane, dicht bij de prachtige stad 
Siena en de gemeente Castelnuovo Berardenga. Op de heuvel van Monta-
perti vond op 4 september 1260 een bekende veldslag plaats tussen Siena 
en Florence. De Florentijnen slaagden er, ondanks hun numerieke meer-
derheid, niet in de verdediging van Siena te doorbreken. Dit is een zeer 
aantrekkelijke en originele wijn van de druiven sangiovese, alicante en 
gamay. De wijn werd op fruit gemaakt en kreeg een opvoeding op eiken, 
voor extra rondeur. Prachtige paarse, robijnrode kleur. In de neus ontdek-
ken we aroma’s van wilde bloemen, roze peper, bosbessen en moerbei. 
De smaak is lekker fruitig, vol sap, met een goede structuur en fluweel-
zachte tanninen. De houtrijping geeft de wijn extra complexiteit en aroma’s 
van zoethout en cacao mee. Heerlijk!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 15,95 € 17,20
Bij doos van 6: € 15,50 per fles 

Fontalpino
De familie Cresti bezit 28 hectare 

wijngaard nabij het prachtige 
Siena en het historische stadje 

Castelnuovo Berardenga, waarvan 
het merendeel is aangeplant met de 
lokale sangiovesedruif. Broer en zus 
Filippo en Gioia Cresti staan aan het 
roer en hebben de taken goed ver-
deeld. Filippo is belast met alle orga-
nisatorische en commerciële zaken 
en oenologe Gioia is verantwoorde-
lijk voor het gehele proces van wijn 
maken. Voor Gioia begint het proces 
in de wijngaard, waar met veel res-
pect voor de natuur en volgens bio-
logische principes wordt gewerkt. De 
natuur zo min mogelijk verstoren is 
hier het credo. Ook in de kelder zoekt 
Gioia naar harmonie en elegantie; 
overmatige concentratie en domi-
nante houtinvloed is uit den boze. 
Fontalpino is gelegen op de grens 
van de wijngebieden Chianti Colli 
Senesi en Chianti Classico. Naast 
de wijnen die tot deze twee DOCG’s 
behoren, maakt men ook wijnen die 
door het gebruik van niet toegestane 
druivenrassen in de DOCG worden 
gedeclasseerd tot een ‘IGT Toscane 
wijn’. 

Siena
Eten:
Osteria Le Logge
Via del Porrione 33
53100 Siena

La Taverna di San Giuseppe
Via Giovanni Duprè 132
53100 Siena

Zest Ristorante & Wine bar
Costa di Sant'Antonio 13
53100 Siena

Overnachten:
Relais degli Angeli
Via Dei Montanini 83
53100 Siena

2015 Cantaloro - Rosso di Toscane 
Deze Toscaanse met een knipoog naar Bordeaux, wijn rijpte achttien 
maanden op cuve en is een assemblage van cabernet-sauvignon (38%), 
merlot (36%) en sangiovese (26%). De druiven werden tussen 2 september 
en 9 oktober in diverse tri’s (rondgangen door de wijngaard) geplukt. De 
selectie is streng: alleen de perfect gerijpte druiven haalden het vat, waarna 
een separate vinificatie per perceel en per druivensoort volgde. 
De wijn geurt naar heerlijk rood en zwart fruit, besjes, kruiden en rode 
bloemen. De smaak is gul en fris, met een sappig, rijp fruit, zachte tanni-
nen, milde zuren en eindigt in een lekkere, kruidige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 11,90 € 12,95
Bij doos van 6: € 11,50 per fles 

2016 Rosso di Montepulciano 
De ’Rosso’ ondergaat in vergelijking met de Vino Nobile een kortere vat- en 
flesrijping en is hierdoor al sneller op dronk. Hij is gemaakt van 94% prug-
nolo gentile oftewel sangiovese en 6% lokale variëteiten, afkomstig van 
acht verschillende wijngaarden. Na een alcoholische en malolactische gis-
ting op Slavonische eiken vaten, rijpte de wijn nog vijf maanden op eiken 
en voor verdere verfijning minimaal drie maanden op fles. Een heerlijk 
parfum van rode kersen, frambozen, bloemen, rozemarijn en specerijen. 
De smaak is mooi intens, bezit een zachte structuur, rijpe fruittonen en 
specerijen met elegante tanninen en eindigt met fraîcheur in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 13,75 € 14,75
Nu bij doos van 6: € 13,25 per fles

Avignonesi
Iets ten noordoosten van het 

beeldschone, langgerekte stadje 
Montepulciano vinden we Can-

tina Avignonesi. Dit spraakmakende 
domein is sinds 2009 eigendom van 
de Belgische Virginie Saverys die 
het volledig heeft getransformeerd 
naar biologisch-dynamische wijn-
bouw. Het gebied staat bekend om 
de Vino Nobile di Montepulciano, 
een wijn die reeds in de negentiende 
eeuw werd gedronken door de rijke 
adel van het hoog gelegen stadje. 
Deze nobele wijn moet voor mini-
maal zeventig procent gemaakt zijn 
van de prugnolo gentile druif (een 
lokale kloon van de sangiovese), 
aangevuld met lokale druiven.  
Al decennialang is alles bij Avigno-
nesi gericht op onderzoek en innova-
tie. Met als grote doel om de terroir 
beter te begrijpen en te gebruiken en 
zodoende een optimale expressie in 
de wijnen te krijgen. De kwaliteit is 
onder leiding van Virginie de afge-
lopen jaren verder gestegen. Dat is 
ook te proeven in de tweede wijn van 
het domein, de Cantaloro, en de ver-
rukkelijke Rosso di Montepulciano. 
Beide zijn wijnen van stand voor een 
bescheiden prijs! 

Naam

Montepulciano
Eten:
La Palomba
Ristorante la Grotta
Localita' San Biagio 15
53045 Montepulciano

Pane Vino e Zucchero
Via Borgo Buio 10
53045 Montepulciano

Of stap binnen in een van de vele 
wijnbarretjes (enoteca’s) voor een 
glas Rosso vergezeld van een  
eenvoudige bruschetta.

Overnachten:
Agriturismo Villa Mazzi 
Strada per Pienza, 30 
53045 Montepulciano
Bijzonder: als gast meewerken op 
het land

Agriturismo Podere Monti
Via degli Olivi 8 
San Albino
53045 Montepulciano
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Het verhaal van de Chaves is in één woord uniek. Al meer 
dan vijfhonderd jaar maken zij op de heuvel van Hermitage 

– een van de grootste terroirs ter wereld – van vader op zoon 
wijn. Zij houden zich ver van allerlei modeverschijnselen als 
microcuvées, nieuw of juist oud houtgebruik en meer of dan 
weer minder concentratie. De Chaves proberen ‘slechts’ het 
maximale uit hun terroirs te halen. Terroirs waar ze zich in 
blijven verdiepen en met de grootste zorg mee omgaan. 
Kleine verbeteringen of aanpassingen gebeuren slechts 
vanuit hun eigen streven naar perfectie. Chemische bestrij-
dingsmiddelen en insecticiden zijn hier uit den boze, maar 
op het etiket vind je niets over biologische wijnbouw. Voor de 
Chaves is dit namelijk vanzelfsprekend. In 1970 kreeg Gérard 
Chave de leiding over het domein en verwierf grote bekend-
heid met zijn uitmuntende wijnen. In 1992 verscheen zijn 
zoon Jean-Louis, die in de Verenigde Staten zowel financiële 
als oenologische studies (Davis – Californië) had afgerond, 
op het toneel om zijn vader te helpen en het eeuwenoude 
familiedomein voort te zetten. Jean-Louis zette de volgende 
stappen, die in een nog grotere perfectie en superioriteit 
resulteerden. Hij investeerde ook in schitterende nieuwe 

kelderdelen en kocht een prachtige oude ‘clos’ (ommuurde 
wijngaard) in het dorp Mauves in de appellation Saint-Joseph, 
inclusief bijbehorende côteau. Nieuwe terrassen werden op 
traditionele wijze steen voor steen op de steile helling aan-
gelegd. Een absoluut monnikenwerk waar hij nu al twintig 
jaar mee bezig is en dat over vijf jaar af moet zijn. Daarnaast 
hielp Chave boeren in het bezit van prachtige wijngaarden 
beter (milieuvriendelijker en met een lagere productie per 
plant) te werken en zo hun kwaliteit te verbeteren. Hij werd 
mede-eigenaar van hun grond. In plaats van volume te pro-
duceren en de druiven voor te lage prijzen aan de coöpera-
tie te verkopen, kunnen ze hun druiven nu tegen een goede 
prijs kwijt aan Chave. Die maakt er vervolgens in zijn eigen 
kelder wijnen van. Zo blijven deze bijzondere wijngaarden 
bewaard en worden ze op de juiste manier bewerkt. Maar dat 
niet alleen: het levert ook nog eens de schitterende JL Chave 
Sélection-wijnen op, van de hand van een van ’s werelds 
meest bijzondere wijnmakers! 
Louis Kat wist in 1976 Domaine Chave voor de verkoop in 
Nederland aan Okhuysen te binden. Iets waar we nog altijd 
reuze trots op zijn!

PORTRET 
WIJNMAKER
Jean-Louis Chave
J.L. Chave Sélection

va
n e

en Proef en ontdek !

2016 Circa 
Saint-Joseph blanc 
J.L. Chave Sélection  
Een recent aangekochte 
wijngaard van het 
domein. Voorlopig komt 
deze wijn, gemaakt van 
100% roussanne, nog niet 
uit onder de domein-
naam, maar onder het 
label Chave Sélection. 
Perfectionist Chave wil 
de komende jaren de 
wijngaard eerst hele-

maal naar zijn hand zetten. De wijn is 
breed en rijk, met tonen van witte perzik 
en abrikoos, witte bloemen, bloesem, 
amandel, honing en een frisse minera-
liteit. Fantastisch!
Op dronk: tussen nu (uit een ruim glas) 
en 2023
Nu per fles: € 22,50 € 24,75
Bij doos van 6: € 21,90 per fles 

2015 Mon Coeur 
Côtes-du-Rhône 
J.L. Chave Sélection 
Een speciaal voor 
Okhuysen gecreëerde 
assemblage van druiven 
uit de zuidelijke Rhône-
dorpen Vinsobre, Visan, 
Cairanne en Rasteau. De 
grenache rijpte op grote 
houten fouders, terwijl 
de syrah werd opgevoed 
op kleine barriques. De 
uitbundige neus verleidt 

met tonen van zwarte kersen, bosbes-
sen, specerijen, kreupelhout en verse 
kruiden. De smaak is geconcentreerd, 
zit vol gul fruit, heeft fluweelzachte 
tanninen en mooie, verfrissende zuren 
in de afdronk. Verrukkelijk!
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: € 12,95 € 14,50
Bij doos van 6: € 12,50 per fles 

2014 Offerus
Saint-Joseph 
rouge 
J.L. Chave Sélection  
Een schitterende saint- 
joseph, gemaakt van 
eigen druiven, afkomstig 
van jongere aanplant van 
de nieuwe clos en vaten 
die niet gebruikt worden 
voor de domeinwijn. 
Chave zoekt ook voor 
deze wijn naar de per-
fecte assemblage, waar-

bij  de typiciteit van de terroir en de 
syrah  druif leidend zijn. Prachtige tonen 
van zwart fruit, zwarte olijven, laurier 
en iets van peper. Mooi geconcentreerd 
fruit, met elegante zuren en een frisse, 
lange afdronk. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: € 20,50 € 22,50
Bij doos van 6: € 19,25 per fles 

Chenin Blanc
Populaire en veelzijdige druif; de Chenin Blanc. 
Vier van onze topwijnen vindt u terug in dit pakket, pagina 14-15.
Saumur blanc Elégance (2x), Vouvray sec (2x), Savennières sec (1x) 

en Saumur blanc l'Insolite (1x).

Speciale prijs: € 77,50 € 84,65

Coups de Coeur
Proefpakket van 6 van onze favorieten! 
Te herkennen aan het Coup de Coeur logo.
Las Retamas Del Regajal (pag 5), La Vigne de Papa (pag 12), 
Verdicchio dei Castelli di Jesi (pag 13), Saumur blanc Elégance (pag 

14-15) Almodí negre (pag 17) en Relatione Dolcetto (achterpagina).

Speciale prijs: € 60,50 € 65,45

Buscareto
Dit proefpakket bestaat uit de 3 flessen van pagina 13, u ontvangt 
er 2 van elke fles. Onweerstaanbare verleiding uit la bella d’Italia!
Verdicchio dei Castelli di Jesi, Lacrima di Morro d'Alba en Rosso 
Piceno.

Speciale prijs: € 55,00 € 59,20

Zes parels uit Italië
Geniet na van onze reis door Italië! Het Italië pakket bestaat 
uit de 6 flessen van pagina 18-21.
Orvieto Classico Superiore, Lago di Corbara, Chianti Colli Senesi, 
Montaperto – Toscana, Cantaloro - Rosso di Toscane en Rosso di 

Montepulciano.

Speciale prijs: € 74,00 € 80,30

Jean-Louis Chave (r) en zijn vrouw Erin
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Vlak bij de gerenommeerde barolo-wijngaarden 
in Piëmonte, vertaald ‘voet van de berg’, liggen 

de wijngaarden van de DOCG Dogliani. In het 
kleine dorpje Farigliano maakt Giacolino Gillardi 
rode wijnen om van te watertanden.
De hooggelegen wijngaarden, aangelegd op steile 
hellingen, bieden optimale omstandigheden voor 
de druiven die hier groeien. Het is er relatief koel, 
waardoor de druiven een mooie frisheid krijgen.  
De dolcetto is een typische druivensoort uit 
Piëmonte. De naam dolcetto, wat ‘kleine zoete’ 
betekent, verwijst naar het relatief lage zuur-
gehalte van de wijnen, en dus niet naar het zoete 
in de wijn. Deze is droog van smaak en kan vrij 
jong worden gedronken. Het zijn over het alge-
meen toegankelijke, fruitige wijnen die geen 
houtrijping krijgen.

2016 Relatione Dolcetto – Dolgliani 
Azienda Agricola Gillardi 
Door de goede omstandigheden van de zomer 
van 2016 is deze Relatione mooi in balans. Proef 
tonen van zwarte bes, wilde kers, viooltjes en 
aangename kruiden. Sappig van smaak met 
mooie zuren in de afdronk. Wilt u nu al van 
deze wijn genieten, decanteer hem dan eerst of 
schenk hem in een groot wijnglas. Serveer deze 
wijn bij lichte herfst gerechtjes, zoals padden-
stoelenrisotto of geroosterde bietjes met een 
balsamico-vinaigrette. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles:  € 9,25 € 9,95
Bij doos van 6: € 8,95 per fles

Nu bij doos van 6:

€ 8,95 per fles
€ 9,95

Frisse elegantie uit Piëmonte
 ✔ Zacht en fruitig
 ✔ Biologische teelt
 ✔ Prestigieuze afkomst


