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Het jaar van de mogelijkheden

De grote, klassieke gebieden als Bordeaux, Bourgogne, Montalcino, Barolo etc. zien hun 

exportcijfers teruglopen. Ook de nieuwe ‘stergebieden’ hebben het moeilijk en worden 

misschien nog wel harder geraakt, omdat zij bij gebrek aan een solide thuismarkt nog 

meer afhankelijk zijn van de export. Deze gebieden hebben met elkaar gemeen dat hun 

prijzen niet zijn gebaseerd op de productiekosten maar op de marktwerking. De vraag 

naar dit soort wijnen was de laatste jaren groot en stijgende. De prijzen groeiden in 

eenzelfde tempo mee en bereikten in sommige gevallen exorbitante hoogten. In deze 

gebieden zal de crisis de prijzen normaliseren. Een meevaller voor diegene die nu nog 

wat extra overheeft en weet dat wanneer de markt weer aantrekt, de prijzen opnieuw in 

een fl ink tempo hun weg naar boven zullen vinden. Of zouden deze producenten toch 

wat geleerd hebben van deze roerige economische tijden? Hoe het ook zij, de komende 

periode kunnen hun prachtige wijnen weer wat meer van de echte liefhebbers zijn. 

Gelukkig kent elk wijngebied ook producenten die wél verstandig en eerlijk zijn geweest 

in hun prijsstelling. Hun instelling wordt in dit soort tijden beloond; zij zullen minder 

invloed ondervinden van de veranderde markt. 

Een duidelijk nieuwe trend - die niet zozeer in relatie staat tot de fi nanciële crisis, alswel 

in een behoefte van de markt voorziet - is de keuze van producenten om op een meer 

verantwoorde manier wijn te maken. Deze beweging juichen wij toe, temeer daar het 

voor ons al vele jaren een criterium is bij de selectie van onze producenten. Hierbij staat 

niet de certifi cering tot ‘biologisch-dynamisch’ op zich centraal, maar veel meer de over-

tuiging dat duurzaam werken resulteert in een gezond en eerlijk product. 

Dat fantastische en verantwoord gemaakte wijnen niet heel kostbaar hoeven te zijn, kunt 

u weer aan den lijve ondervinden in deze Vinée Vineuse. Wij hopen dat u ook dit jaar, 

net als wij, zult kiezen voor kwaliteit. Want het genieten van een voortreffelijk glas wijn 

is toch een groot goed?!

Xavier & Louis Kat

PS. ‘PROEVEN TUSSEN DE STELLINGEN’ OP 8 EN 9 MEI A.S.  

Zie ook pagina 24 van deze Vinée Vineuse.
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Okhuysen wijngarantie
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retourfl essen van ons een creditnota of uw geld terug.
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Zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur

Ophalen wijn
Dit kan uitsluitend op de Küppersweg.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
(Op zaterdag kunnen geen extra wijnen 
worden bijgepakt)
Belangrijk!! Gelieve uw bestelling zo mogelijk 
24 uur van tevoren aan ons door te geven.

 Château Labatut-Bouchard
4-5  Al dertig jaar importeert Okhuysen zowel de witte als 

 de rode wijn van dit kasteel.

 Twee charmeurs uit Bordeaux!

 Verleidelijk wit uit de Mâconnais
6-7 Drie schoonheden van Verget, gevinifieerd door 

 Jean-Marie Guffens, de grootste chardonnay-specialist  

 van de Bourgogne.

 Fitou en Corbières
8-9 De rode wijnen van Domaine Champ des Soeurs en van  

 Château Beaurégard Mirouze zijn een streling voor 

 de tong.

 Aspergewijnen
10-11 Een klassieke Pinot d’Alsace van Dirler en een stijlvolle  

 Pinot Blanc uit Burgenland in Oostenrijk.

 Veelzijdig Spanje
12-13 Een selectie van vier witte en twee rode wijnen van zeer  

 uiteenlopende aard. Wat ze gemeen hebben: 

 allemaal wijnen voor smulpapen.

 Informaties oogst 2008
14-15 Was het weer in Nederland in 2008 wisselend, hoe was  

 het in de belangrijkste wijngebieden van Frankrijk?

 Lentekriebels
16-17 Wanneer het zonnetje voelbaar warm wordt, mag de rosé  

 worden gekoeld. Vier heerlijke, droge, frisse en sappig  

 smakende roséwijnen.

 Nieuw-Zeeland
18-19 Een container met de nieuwe oogst Staete Landt-wijnen  

 uit Nieuw-Zeeland is binnen. Ruud Maasdam en 

 Dorien Vermaas maakten opnieuw een serie 

 indrukwekkende wijnen.

 Lussac-Saint-Emilion
20 Een echte klassieker van Okhuysen is Château du Moulin  

 Noir. Een prachtig aanbod van deze wijn uit het 

 topjaar 2005.

 Alto Adige
21 De nieuwste creatie van top-wijnmaker Alois Lageder is  

 een witte wijn, gemaakt van de druiven chardonnay en  

 pinot grigio.

 Coup de Coeur
22-23 Een zestal wijnen werd door ons geselecteerd als ‘Coup  

 de Coeur-wijnen’, omdat deze ons na aan het hart liggen.  

 Maak kennis met dit proefpakket.

 Huiswijnen
24-25  De visitekaartjes van Okhuysen, met een uitstekende  

 prijs-kwaliteitverhouding.

 Wijnig Nieuws
26-27  Een rubriek vol berichten, wetenswaardigheden en een  

 uitnodiging voor ‘Proeven tussen de stellingen’ op 

 de Küppersweg en ‘proeven in de Gierstraat’ in de 

 kelders onder de winkel.

Achter Een absoluut verrukkelijke rhônewijn van Domaine  

 l’Oratoire Saint-Martin uit Cairanne.

Bestellen kan op de volgende manieren:
- via het bijgevoegde bestelformulier (en retourenvelop)
- via onze website: www.okhuysen.nl
- via mail: vineus@okhuysen.nl
- per telefoon: 023 - 531 22 40
- per fax: 023 - 532 48 15

Heeft u behoefte aan hulp bij het inloggen op de website, dan 
kunt u contact opnemen met Yves van Maren via 023-531 22 40.

De economische crisis heeft vanzelf-

sprekend ook de wijnwereld in haar 

greep. Van alle kanten bereiken ons 

signalen die hierop wijzen. Grote 

traditionele exportmarkten als 

Engeland en de Verenigde Staten 

kopen minder en nieuwe markten 

als Japan, China en Rusland geven al 

helemaal niet thuis op dit moment. 



Stuivend wit
Van de 48 hectare wijngaard zijn er voor het maken van witte wijn 

tegenwoordig vijftien aangeplant met de druiven sémillon en 

sauvignon en een beetje muscadelle. Voor de Blanc sec gebruikt 

Frédéric de eerste twee genoemde druiven in gelijke percentages. 

De druiven worden apart en op lage temperatuur gevinifi eerd met 

een koude weking van de sauvignon om zoveel mogelijk geur- en 

smaakstoffen uit deze druif te halen. Dit vinden we dan ook terug 

in die schitterend stuivende neus, terwijl de sémillon de wijn 

verfi jning en structuur geeft. Labatut Blanc sec is een vaak 

bekroonde en geprezen wijn, die vele wijnkaarten van

 gerenommeerde restaurants siert.

2008 Château Labatut-Bouchard Blanc sec
Bordeaux Blanc

Proefnotitie: Mooie, lichtbleke kleur. Het parfum is stuivend fris 

(sauvignon) met licht mineralige tonen. In de smaak keert het 

uitbundige, sappige fruit terug, maar tegelijk is hij fi jn en zuiver.  

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, maar ook ideaal als begeleider 

van vis en schaaldieren.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,25 per fl es (normaal € 7,25)

Pittig rood
De aanplant voor de rode Labatut bestaat uit typisch bordelaise 

druiven, te weten merlot (55%), cabernet-sauvignon (30%) en 

cabernet-franc (15%)

De stijl van deze rode wijn is niet zozeer indrukwekkend of 

overweldigend, maar eerder fris en pittig met een vlezige structuur. 

De merlot maakt de wijn vriendelijk en fruitig, de cabernet-sauvig-

non zorgt voor verfi jning en structuur en de cabernet-franc maakt 

de wijn kruidig en geurig.

Ook bij de rode Labatut worden de druiven apart gevinifi eerd en 

later pas geassembleerd. Daarna volgt dan een korte rijping op 

eiken vaten om de wijn iets meer rijkheid te geven.

2006 Château Labatut-Bouchard rouge
Premières Côtes de Bordeaux

Proefnotitie: De kleur is diep bordeauxrood. De neus is geurig met 

tonen van rijpe zwarte bessen, aardbei en iets laurier. 

De smaakaanzet is stevig, met opnieuw fruit en een frisse zetting en 

rijpe tanninen in de fi nale.

Schenkadvies: Breed inzetbaar bij allerlei soorten rood vlees, 

maar ook heerlijk bij eend en duif en bij diverse kaassoorten.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,40 per fl es (normaal € 7,45)
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Dé huisbordeaux van Okhuysen

Château Labatut bevindt zich in het heuvelige land van de Premières Côtes de Bordeaux ter hoogte van het dorpje 

Saint-Maixant. De rondom het château gelegen wijngaarden (48 hectare) lopen tot aan het nabijgelegen dorpje Verdelais.

Op een steenworp afstand ligt het prachtige, met klimop begroeide kasteeltje, waar ooit de beroemde schrijver en fi losoof 

François Mauriac heeft gewoond.

Vijf generaties lang behoorde Labatut toe aan de familie Bouchard, die haar eigen naam toevoegde aan de naam van het 

château omdat elders nog een château met de naam Labatut bestond, wat soms tot verwarring leidde.

Bij gebrek aan opvolging werd na het overlijden van Michel Bouchard het domein in 1998 verkocht aan Frédéric Mehaye. 

Even waren wij bang dat de kwaliteit zou teruglopen, maar het tegendeel bleek waar. De ambitieuze Frédéric bewees met 

zijn eerste oogst Labatut uit het goede hout gesneden te zijn en sinds die tijd is de kwaliteit alleen maar toegenomen.

Als er één typische ‘Okhuysen-wijn’ bestaat dan is dat wel Château Labatut-Bouchard. 

Vanaf 1978 importeren wij de wijnen van dit domein en sindsdien is er een grote en 

vaste clientèle voor zowel de rode als de witte Labatut, die gemakshalve ook wel de 

‘huisbordeauxs’ van Okhuysen worden genoemd.

Frédéric Mehaye



Werden de wijnen uit de Mâconnais vroeger gekwalifi ceerd als ‘les bourgognes 

pauvres’, tegenwoordig kunnen ze de concurrentie met de beroemde wijnen uit 

de Côte d’Or gemakkelijk aan.

Één van de drijvende krachten achter deze ommekeer is Jean-

Marie Guffens. Eind jaren zeventig zag hij de enorme potentie 

van deze streek in en begon hij samen met zijn vrouw Maine het 

domaine Guffens-Heynen in Pouilly-Fuissé. Eigenhandig zette 

hij de Mâconnais weer op de kaart door de manier van werken in 

de wijngaard drastisch te verbeteren, om zodoende een betere 

kwaliteit van de druiven te verkrijgen. Om de grote diversiteit aan 

terroirs in de Mâconnais verder te ontdekken begon hij in 1990 

het handelshuis Verget. Met aangekochte druiven uit verschillende 

gemeenten van de Mâconnais tot zijn beschikking, schiep hij 

voor zichzelf de mogelijkheid om de kenmerken van al die diverse 

terroirs met elkaar te vergelijken. Elk jaar koopt Guffens alleen de 

beste druiven van de beste wijnboeren voor zijn Verget-wijnen. 

Ondanks de strenge kwaliteitseisen weet hij elke keer weer een 

ruime selectie van het beste uit de Mâconnais te produceren. 

Na een groot jaar als 2005 is het altijd weer een verrassing wat het 

volgende jaar gaat brengen. 2006 was een echt ‘wijnmakersjaar’, 

waarbij hard werken in de wijngaard en een goede selectie van de 

druiven werden beloond. Het resultaat mag er zijn. Gaf 2005 vooral 

stevige wijnen met veel mineraliteit, 2006 is veel eleganter en bezit 

een verrukkelijk fruit. 

Meesterlijk Verget

Proefpakket Maison Verget
U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket bestellen.

U ontvangt dan van iedere soort twee fl essen.

Speciale prijs: € 112,00
(normaal: € 124,50)

(slechts één pakket ‘Verget-wijnen’ per bestelling mogelijk.)

2006 Mâcon-Bussières 
‘Les Terreaux’
Deze Mâcon uit de ‘village’ Bussière is een 

goed voorbeeld van de diversiteit van de 

Mâconnais. De wijnstokken liggen op een 

steenworp afstand van Pouilly-Fuissé en 

groeien op een kalkrijke bodem met ook 

iets klei, wat voor een fruitrijke stijl zorgt. 

Dankzij de opvoeding van 70% van de wijn 

op roestvrijstalen cuves wordt de fruitig-

heid nog eens extra geaccentueerd.

Proefnotitie: Heerlijke fl orale en frisse neus. 

De smaak biedt een verrukkelijk exotisch fruit 

met ook iets vuursteen. In de afdronk zorgen 

goede sappige zuren voor een aangename 

frisse afdronk.

Schenkadvies: Als aperitief, maar ook bij 

een lichte vlees- of vissalade en bij wit 

gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 13,60 per fl es (normaal € 15,45)

2006 Saint-Véran ‘Chataigniers’
‘La Roche’
Saint-Véran ligt op de grens van de 

Bourgogne en de Beaujolais. Deze wijn 

komt van de allerbeste percelen bij het 

dorpje Davayé. De zeer kalkrijke grond en 

de ligging op de zuidelijke helling zorgen 

voor een optimale rijpheid en complexiteit 

van de druiven. De opvoeding is op 100% 

barrique, waardoor de wijn aan diepgang 

wint. 

Proefnotitie: De geur is mooi mineraal met 

wat toast en rijp fruit. De aanzet is ‘crispy’ 

met heerlijk fris citrusfruit. In de smaak 

zorgen het rijpe fruit en de mooie mineraliteit 

voor veel spanning, afgerond met een

schitterend lange en rijke fi nale.

Schenkadvies: Bij Bourgondische 

voorgerechten als jambon persillé of 

escargots, maar ook bij wit vlees en 

gevogelte is dit een goede tafelpartner.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 16,90 per fl es (normaal € 19,10)

2006 Pouilly-Fuissé ‘Terroir de 
Pouilly’ - Les Combes Vieilles 
Vignes
Pouilly-Fuissé is de naam voor het gebied 

rond de dorpjes Pouilly en Fuissé. De 

wijngaarden van Les Combes zijn 

gelegen net buiten het dorp Pouilly op een 

kalkstenen grond met een toplaag van klei. 

De oude stokken, ‘Vieilles Vignes’, met een 

gemiddelde leeftijd van vijftig jaar, geven 

een zeer lage opbrengst van hoge kwaliteit. 

Dit resulteert jaar in jaar uit in grote wijnen 

met zeer veel concentratie. Deze Pouilly 

kan de concurrentie met de grote namen 

uit de Côte d’Or met gemak aan.

Proefnotitie: Heerlijk geurende wijn met 

nootachtige tonen en een mooie 

mineraliteit. De smaak is intens, rijk en 

krachtig met exotisch fruit. In de afdronk 

zorgen de frisse zuren voor elegantie en 

complexiteit. Dit is absoluut top!

Schenkadvies: Stevige visgerechten met 

roomsaus of zelfs een klassieke Blanquette 

de Veau. 

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 24,65 per fl es (normaal € 27,70)
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2007 Fitou
Château Champs des Sœurs

Een heel kleine productie van slechts 35 hectoliter per hectare, 

gemaakt van de druiven grenache, carignan en syrah, afkomstig van 

verschillende percelen. De wijn wordt op lage temperatuur 

gevinifi eerd en verblijft korte tijd op roestvrijstalen tanks.

Proefnotitie: De wijn heeft een heerlijke neus van klein rood fruit en 

kruiden. De smaak is opvallend fris, met een lekker sappig fruit, mooi 

rijp, met veel elegantie, een mooie structuur en prachtig harmonieus.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs per doos van 6:
€ 7,40 per fl es (normaal € 8,70)

2006 Bel Amant, Fitou 

Château Champs des Sœurs

De selectie van de percelen is hier anders en zo ook de druivensa-

menstelling. In deze cuvée gebruiken Laurent en Marie veel oude 

carignan, aangevuld met mourvèdre en grenache. Daarnaast werd de 

wijn achttien maanden op roestvrijstalen vaten opgevoed.

Proefnotitie: De geur valt op door het rijpe, zwoele fruit van rode 

en zwarte vruchtjes. Deze fruitsensatie zet zich in de mond voort. 

De tanninen zijn zwoel en zacht, de afdronk is mooi fris en licht kruidig.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs per doos van 6:
€ 9,95 per fl es (normaal € 11,50)

In 2006 en 2008 deden wij twee zéér succesvolle introduc-

ties van ‘jonge’ Zuid-Franse domeinen. Los van hun succes, 

kennen beide domeinen de nodige overeenkomsten. 

Zo hebben ze beide een lange historie en zijn ze al meerdere 

generaties in de familie. Beide worden geleid door een jonge 

generatie vol passie, kennis en gedrevenheid, die zich ten 

doel heeft gesteld om topwijnen te maken op een wijze die zo 

natuurlijk mogelijk is en zo goed mogelijk hun schitterende 

terroirs naar voren laat komen. Beide domeinen worden 

bovendien bestierd door koppels, waarbij zowel de man als 

de vrouw landbouwkunde studeerden en wijnstudies deden. 

Jonge, hoogopgeleide wijnmakers derhalve, met een duidelijke 

missie en trots op hun herkomst!

L A N G U E D O C L A N G U E D O C
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Topkwaliteit uit het ruige Franse land

2007 Cuvée Tradition, Corbières
Château Beauregard Mirouze 

Een verrukkelijke wijn die werd gemaakt van gelijke delen syrah en 

grenache. De vinifi catie en de opvoeding vonden plaats op 

roestvrijstalen vaten.

Proefnotitie: De wijn geurt naar zwarte bessen en bramen en verse 

kruiden als tijm en rozemarijn. De smaak is krachtig en puur, met een 

intens, fris fruit, veel sap, tonen van mineralen, iets laurier en rijpe 

tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs per doos van 6:
€ 6,45 per fl es (normaal € 7,50)

2006 Cuvée Lauzina, Corbières
Château Beauregard Mirouze 

In deze bijzondere cuvée zit meer syrah (70%), aangevuld met 

grenache. De beste percelen werden geselecteerd, met planten van 

rond de veertig jaar oud. Een deel van de wijn wordt op eikenhouten 

vaten opgevoed, waarbij het evenwicht in de wijn goed in de gaten 

wordt gehouden. Lauzina betekent in het locale dialect ‘groene eik’ 

en verwijst naar de hier volop aanwezige bomen, die met hun eikels 

de nodige wilde zwijnen aantrekken.

Proefnotitie: Een indrukwekkend mooie wijn vol kracht en karakter. 

De geur doet denken aan de garrigue, vol kruiden en rijp fruit. 

De smaak is vol en krachtig, zonder log te worden, met mooie rijpe 

fruittonen en frisse tanninen in de lange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs per doos van 6:
€ 9,75 per fl es (normaal € 11,20)

Hemelsbreed liggen de beide domeinen nog geen 50 km van 

elkaar. Qua landschap, terroir en microklimaat zijn er 

echter nogal wat verschillen. Zo liggen de wijngaarden van 

Champs des Soeurs op nog geen drie kilometer van de           

Middellandse Zee en bestaat de bodem er uit kalk en leisteen.  

De zeewind brengt hier verkoeling en de grond is goed in staat 

het water vast te houden. Beaurégard Mirouze daarentegen ligt 

een stuk meer landinwaarts, beschermd door het Massif de  

Fontfroide tegen de vochtige lucht uit het noorden, en profi terend 

van een koele, droge luchtstroom, de Tramontane, die hier het 

gehele jaar door verkoeling brengt. De wijngaarden zijn omringd 

door bossen van groene eiken en kreupelhout. De grond is hier 

zanderig, met rode klei en vol mineralen.

Marie en Laurent Maynadier Karine en Nicolas Mirouze



Een groente die zelf zijn wijnen kiest   

A S P E R G E W I J N E N

Domaine Dirler
Deze sympathieke familie staat voor traditie, 

pure kwaliteit en respect voor de natuur en 

werkt dan ook volledig biologisch-dynamisch. 

Bijna de helft van hun wijngaarden is gelegen 

op hellingen met een grand cru-status en de 

overige wijngaarden liggen tussen deze wijn-

gaarden in. Hun wijze van werken en het terroir 

resulteren in rijke, harmonieuze wijnen met 

veel verfi jning.

2007 Pinot Réserve
Vin d’Alsace

Deze Pinot is behalve van pinot blanc tevens 

gemaakt van een aanzienlijk aandeel pinot 

auxerrois. In de neus vinden we aroma’s van 

meloen, perzik, abrikoos en zelfs iets rood 

fruit. De smaak bezit een milde kruidigheid, 

een vetje, terugkerend fruit, een goede 

structuur en aantrekkelijke, zachte zuren 

in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,65 per fl es (normaal € 9,95)

Weingut Birgit Braunstein
Birgit Braunstein is al tien jaar de eigena-

resse van dit domein, dat al zo’n 400 jaar in 

de familie is. Burgenland kent, ingeklemd 

tussen het ‘Leithagebirg’ en de Neusied-

lersee, een bijzonder microklimaat. Het 

gebergte houdt het slechte weer tegen en 

het meer heeft een stimulerende werking 

op de rijping van de druiven. De grond is 

hier divers, wat de wijnen uit dit gebied 

meer diepgang en fi nesse geeft. Het zijn 

gastronomische wijnen bij uitstek.

2007 Pinot Blanc
De pinot blanc (weissburgunder) is het 

meest gebruikte witte druivenras van 

Burgenland. Zijn neus biedt heerlijk zwoele 

aroma’s van peer en mango. De smaak is 

rijk en soepel met fris tropisch fruit. De 

afdronk is lang, rond en met subtiele tonen 

van amandel.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,20 per fl es (normaal € 9,45)

Er is één wijn die vrijwel altijd mooi combineert met asperges, 

onafhankelijk van de bereidingswijze ervan. Deze veelzijdige wijn is 

de Pinot Blanc. Het gelijknamige druivenras staat bekend als vriendelijk, 

fruitig en niet té uitgesproken, maar wel karaktervol. 

Hieronder vindt u twee Pinot Blancs, uit de Elzas en uit Oostenrijk, 

gebieden waar deze druif een reputatie heeft hoog te houden.
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Recept

Gegrilde asperges met bouillon van zwartpootvarken in Cappa gelei. Lamellen van 
asperges met aardappelchips, schuim van nootmuskaat en kwarteldooier.

Voor 4 personen
16 asperges 
2 asperges pp;  koppen (8 cm) grillen
2 asperges pp; om lamellen van te maken
4 gebakken kwarteleitjes
8 Asperges schillen en daarna met de dunschiller van de achterkant naar de 
kop in lange lamellen schillen. Asperge plat houden, niet draaien.
8 Asperges schillen en in de lengte doormidden snijden. Iets oliën (zonnebloem) 
en in een mooi ruitje grillen. Hierna besprenkelen met hazelnootolie en in een 
gesloten pan een aantal minuten in een oven van 150 °C beetgaar maken.

2 kleuren aardappelchips
200 g aardappelpuree 
Water
Inktvisinkt
Zeer fi jn gehakte peterselie (of chlorofi el = groene kleurstof)
Warme puree in de cutter, water toevoegen tot er een taaie massa ontstaat. 
In 2en delen en kleur het ene deel groen en het andere zwart. Zo dun als 
mogelijk uitsmeren op een siliconenmatje en in de oven drogen op 120 °C.

Nootmuskaatschuim uit de kidde 
100 g knolselderij
Nootmuskaat naar smaak
0,5 ltr room
Knolselderij klein snijden en in de room zachtjes gaar koken. Op smaak brengen 
met nootmuskaat en een klein beetje citroenseste. In een blender pureren en door 
een fi jne zeef drukken. De puree in de kidde doen en au bain-marie warm houden.

Lauwwarme varkens bouillon in zwarte spekgelei
5 g Cappa (soort gelatine op basis van rode alg uit Schotland)
0,5 ltr water
100 g spekafsnijdsels (gerookt buikspek)
20 g inktvisinkt
Maak van het water en de afsnijdsels een spekbouillon, passeer deze en laat 
dit goed afkoelen. Schep het vet eraf. Breng de bouillon aan de kook en los hier de 
inktvisinkt en de cappa in op (niet doorkoken).

Bouillon van zwartpoot
1 varkensnek (ong. 400 g) vkr zwartpootvarken
2 tenen knofl ook
100 g knolselderij
2 blaadjes laurier
1 liter water
Rooster de varkensnek en trek een bouillon met de overige ingrediënten. 
Pluk het gare varkensvlees in de gezeefde bouillon. Giet de bouillon in een 
ijsblokjes vorm (vkr rond) en vries het in.
De bevroren blokjes met een cocktailprikkertje 2 maal door het cappa-mengsel halen. 
Je zult zien dat het gaat geleren. Haal het prikkertje eruit en sluit het 
gaatje af door iets gelei op het gaatje te smeren. In de koelkast bewaren.

Opmaak
Nootmuskaatschuim in een 
glas spuiten. Aspergelamellen 
met de aardappelchips hier op.
Gebakken kwarteleitje
bovenop de salade.

Lute Restaurant
De Oude Molen 5
1184 VW  Ouderkerk aan de Amstel
www.luterestaurant.nl 

Asperges door Peter Lute 

Nootmuskaatschuim in een 
glas spuiten. Aspergelamellen 
met de aardappelchips hier op.
Gebakken kwarteleitje

1184 VW  Ouderkerk aan de Amstel
www.luterestaurant.nl 

Nootmuskaatschuim in een 
glas spuiten. Aspergelamellen 
met de aardappelchips hier op.

1184 VW  Ouderkerk aan de Amstel

“Een klassieke fl amande is altijd een feest en er zijn ook veel moderne technieken toe te passen op deze groente. 
Asperges zijn het gehele jaar verkrijgbaar, maar het leukste is het om uit te kijken naar het seizoen waarin de 
asperges van de koude grond komen. Dit onderstreept ook het respect voor de natuur en de seizoenen.”
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Is de gemiddelde groente niet zo kieskeurig bij het zoeken van een wijnpartner, de asperge is in mineur 

als hij aan de verkeerde wijn wordt gekoppeld. De subtiele en verfi jnde smaken van de asperge kunnen 

gemakkelijk overheerst worden door te krachtige wijnen. Aan de andere kant zal een te lichte wijn snel 

naar de achtergrond verdwijnen. Ideaal is een wijn die een zekere molligheid en vetheid koppelt aan een 

goede frisheid, aan een juiste zuurgraad derhalve.



2007 Viña Godeval 
blanco - Valdeorras 
Bodegas Godeval

We krijgen geen genoeg van deze wijn. 

Eleganter dan deze vind je niet in Spanje. 

Een prachtig zuivere wijn van godello-

druiven, afkomstig van de groene hellingen 

van Galicië.

Proefnotitie: Verfi jnde neus van zachtgeel 

fruit en tonen van bloemen. De smaak is fris 

met sappige zuren, zeer elegant en met een 

complexe en lange afdronk.

Schenkadvies: heerlijk bij Spaanse 

hammen, schaal- en schelpdieren en 

allerlei visgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,80 per fl es (normaal € 11,20)

2007 Abadal Picapoll
Bodegas Masies d’Avinyó

De druif picapoll - bekend van Picpoul de 

Pinet en verder hier en daar in Chateauneuf 

aangeplant - kan uitstekend tegen warmte 

en bezit daarnaast ook frisse zuren.

Reden genoeg voor de bodega om een paar 

hectare wijngaard met deze delicate druif te 

beplanten. 

Proefnotitie: Het parfum is stuivend en fris 

met tonen van bloemen en vers fruit. In de 

breed uitwaaierende smaak opnieuw fruit van 

ananas, grapefruit en abrikoos, met een hint 

van jasmijn, sappige zuren en een heerlijk 

frisse afdronk.

Schenkadvies: Ideaal als aperitief, maar ook 

als oesterwijn, bij visjes en salades in de 

ruimste zin van het woord.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,85 per fl es (normaal € 7,95) 

2007 Albariño - Rías Baixas
Bodegas Terramaior

Een knisperend frisse wijn uit het 

noordwesten van Spanje, gemaakt van de 

albariño-druif die goed gedijt in het grillige 

en relatief koele klimaat. Deze druif brengt 

hier wijnen voort die zowel delicaat als 

intens zijn.

Proefnotitie: Subtiele neus van wit fruit, 

bloemen en mineralen. De smaak is mooi 

fris, delicaat, met een licht vette structuur, 

prachtige zuren, iets wit fruit en veel lengte. 

Schenkadvies: Echt een wijn voor bij ‘fruits 

de mer’.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 8,80 per fl es (normaal € 10,10)

S PA N J E

Als we aan Spanje denken, denken we aan het zuiden, aan warmte en aan een brandende zon. 

Met betrekking tot wijn roept dit al snel de gedachte op aan warmbloedige, gerijpte wijnen 

met tamelijk weinig frisheid. Toch biedt dit land, vooral in de noordelijke helft, ideale 

geologische en klimatologische omstandigheden om wijnen met een heerlijke frisheid voort 

te brengen. Onderstaand een serie verrassend fris wit en rood, die de lente in uw hoofd 

brengt. Een zitje of een stok tegen ‘wegdromen’ aanbevolen…

Wijnen voor smulpapen

2007 Blanc Selecció - Penedès
Bodegas Can Feixes

Het zeer oude Can Feixes (14de eeuw) is 

vermaard om zijn cava. Hier wordt echter 

ook een indrukwekkende ‘stille’ witte wijn 

gemaakt. De druiven worden in de vroege 

ochtend handgeplukt om zo het fruit 

optimaal in de druiven te behouden. 

Proefnotitie: De kleur is mooi lichtbleek 

en het parfum heel expressief. De smaak is 

in de aanzet vol fris fruit en in combinatie 

met de licht minerale tonen leidt dit tot een 

buitengewone wijn met sappige zuren en een 

klein tinteltje in de fi nale. 

Schenkadvies: heerlijk bij schaal- en 

schelpdieren, een visje of gewoon als 

aperitief.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,75 per fl es (normaal € 8,95)   

2007 Abadal Cabernet-franc/ 
Tempranillo
Bodegas Masies d’Avinyó

De wijnen van Abadal staan bekend om 

hun frisheid, dankzij gebruikmaking van 

de modernste technieken. Deze heerlijke 

assemblage van 60% cabernet franc 

en 40% tempranillo ontving een korte 

houtrijping van vier maanden op barriques. 

Het geeft hem net wat extra body, zonder 

aan frisheid in te boeten. 

Proefnotitie: Mooie neus met aroma’s van 

rood en zwart fruit en iets abrikoos. Rijpe 

smaakaanzet met een heel verfi jnde toets 

van hout, een goede smaakstructuur met 

zachte, rijpe tanninen en uitstekende zuren 

in de afdronk. 

Schenkadvies: Past goed bij diverse, wat 

lichtere vleesgerechten en ook heerlijk 

als avondwijn.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,30 per fl es (normaal € 7,30)

2007 Arbucala Esencia
joven - Toro
Bodegas Valduero

Deze nieuwste wijn van Valduero is 

gemaakt van de tempranillo-druif. De 

wijngaarden liggen op een hoogte van 

tussen 700 en 850 meter, waarbij de 

verschillen in dag- en nachttemperatuur 

groot zijn. Dankzij het unieke klimaat hier 

kunnen de druiven er tot volle wasdom 

komen. Een juweel van een ‘joven’ is het 

gevolg. 

Proefnotitie: De neus is overweldigend met 

krachtige aroma’s van rijp fruit. Ook de 

smaak is fruitrijk en sappig, en bezit tevens 

ook body. De afdronk is aangenaam zacht 

en rond.

Schenkadvies: Prachtig bij lam en gegrild 

vlees, maar ook ideaal als avondwijn.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,20 per fl es (normaal € 8,30)

  

S PA N J E
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Oogstberichten uit Frankrijk

Bordeaux - alsnog gered?

Bordeaux zullen we de eerste week van 

april aandoen voor de jaarlijkse ‘en pri-

meur’- proeverijen. We hebben hier dus 

nog niet geproefd, maar natuurlijk wel 

de nodige mensen gesproken. Bordeaux 

lijkt op het eerste gezicht gered te zijn van 

een kleine ramp dankzij een uitzonderlijk 

goed najaar. Het jaar begon moeizaam: 

nachtvorst begin april richtte in sommige 

delen grote schade aan, vervolgens kreeg 

men te maken met ‘coulure’ (vallen van de 

bloesem) door toedoen van slecht weer in 

mei, ‘millerandage’ (onregelmatige vrucht-

zetting), heftige regenbuien eind juli en tot 

slot een zéér late ‘véraison’ (verkleuring 

van de druiven). De maand juli was verder 

vrij goed, maar de zo belangrijke maand 

augustus was koel en nat. Dit slechte weer 

liep door tot half september. Op dat mo-

ment had niemand nog enige hoop op een 

goede afl oop. Toch kwam deze er. Vanaf 

14 september ging de zon schijnen en die 

bleef actief tot eind oktober. De dagen 

waren warm en de nachten fris. De druiven 

rijpten langzaam, maar konden probleem-

loos blijven hangen. De merlots werden 

eind september en begin oktober geplukt, 

de cabernets nog later. Bij de pluk bleken 

het slechte voorjaar en de matige zomer 

ergens goed voor te zijn geweest. De nacht-

vorst, de coulure en de millerandage had-

den gezorgd voor lage rendementen. De 

aandacht van de planten hoefde maar naar 

een paar trossen te gaan, wat de rijping ten 

goede kwam. Het fi nale resultaat moeten 

we nog even afwachten, maar al met al kan 

Bordeaux opgelucht ademhalen.

Bourgogne - Jean-Pierre Charlot: “le 

millésime 2008 est sauvé des eaux”

Mâcon: 

In het zuiden van de Bourgogne was het 

voorjaar koud en nat. Ook in de zomer 

was het weer niet geweldig en zag het jaar 

er niet goed uit. Begin september stak er 

een noordenwind op die de wijngaarden 

droogde, net voor de grijze rot zijn intrede 

kon doen, en bovendien tot een grotere 

concentratie in de druiven leidde. De zon 

brak door en de boeren konden keurig 

wachten met oogsten tot de rijpheid 

optimaal was. De Bret Brothers, Jean-Gui 

en Jean-Phi, spreken over “waanzinnige 

evenwichten en veel materie”. Het geheim 

zat hem in hard werken in de wijngaard. 

Gemakzuchtige boeren werden in 2008 

gestraft door de natuur.

Cote d’Or: 

Ook in het hart van de Bourgogne waren 

het voorjaar en de zomer koel en over 

het algemeen nat, maar ook hier brak in 

september de zon door, voorafgegaan door 

een allesdrogende wind. In juli hadden 

enkele wijngaarden te lijden onder een 

hevige hagelstorm, waarbij vooral delen 

van Meursault en Volnay werden getrof-

fen. Doordat de druiven nog klein en groen 

waren, had dit verder geen invloed op de 

kwaliteit. In veel wijngaarden was het uit-

eindelijk wel nodig om streng te selecteren 

tijdens het oogsten. De witte wijnen lijken 

rijker dan in 2007 en in het bezit van goede 

zuren. De rode wijnen presenteren een fris 

en aantrekkelijk fruit met een fl inke zuur-

graad, die na de tweede (melkzure) gisting 

aanzienlijk zal zijn afgenomen. Jean-Pierre 

Charlot (Domaine Voillot) spreekt van een 

jaar met een prachtige fruitexpressie, vol-

doende rijpheid en uitstekende zuren, een 

jaar dat jong aantrekkelijk zal zijn, maar ook 

een goed bewaarpotentieel heeft.

Loire - wederom gered door de 

nazomer

Thierry Germain van Domaine Roches 

Neuves vertelt over de oogst rondom 

Saumur. “Opnieuw zijn we gered door een 

schitterende september- en oktobermaand. 

Op 12 september draaide de wind en begon 

een lange periode van droog weer, met 

zonnige warme dagen en uitzonderlijk 

koude nachten. De bloei in het voorjaar 

was goed, gevolgd door een vrij homogene 

vruchtzetting, wel met relatief weinig tros-

sen. De verkleuring van de druiven kwam 

laat op gang, wat met het slechte augustus-

weer een voordeel was, want hierdoor was 

er minder kans op rot. De druiven konden 

vanaf half september rustig blijven hangen 

en uitrijpen.” Thierry laat verder weten dat 

de witte wijnen bijzonder fris en aromatisch 

zijn. Bij de rode wijnen heeft hij gekozen 

voor een zachte en lichte extractie, om de 

wijnen elegant te houden.

Elzas - rustig uitrijpen

Door veel streken liep dit jaar dezelfde rode 

draad. De regio van de Elzas kende door de 

kou een late uitloop van de planten. Hier-

door was er ook een late en onregelmatige 

bloei. Er was veel ‘coulure’ (het vallen van 

de bloesem) bij de muscat en sommige 

percelen gewurztraminer, vertelde Jean 

Dirler ons. De andere druiven kenden bij 

Dirler geen problemen. De zomer was koel 

en regenachtig, maar omdat de druiven 

een achterstand in rijping hadden, had 

dit verder geen negatieve invloed op de 

kwaliteit. Vanaf 13 september was het droog 

en begon er een prachtige nazomer. De 

druiven voor de Crémant werden als altijd 

het eerst geoogst, op 22 september. De 

laatste druiven, die voor de droge wijnen, 

werden eind oktober binnengehaald. Wat 

toen nog hing was bedoeld voor een late 

oogst, maar door de grijze rot kon hier 

nauwelijks iets fatsoenlijks van worden 

gemaakt. Jean Dirler spreekt over elegante, 

zuivere en mooi droge wijnen, met een 

uitstekende zuurgraad. Dit geldt vooral 

voor de Riesling, Sylvaner en Muscat. De 

Pinot Gris’ zijn rijk en met iets restzoet. De 

Gewurztraminers zijn wat minder krachtig 

dan in 2007, maar wel prachtig elegant en 

harmonisch.

Noordelijke Rhône - de druiven 

moesten blijven hangen

Begin dit jaar spraken we Alain en Max 

Graillot uit Crozes-Hermitage. Vader en 

zoon laten meteen weten dat de slechte ge-

luiden over de Rhône Septentrionale geen 

recht doen aan de kwaliteit van het jaar. De 

winter was goed koud, wat de wijngaarden 

‘schoonmaakt’ en besmettingshaarden van 

meeldouw en dergelijke opruimt.

Het  koele en natte voorjaar resulteerde 

in een late bloei en uiteindelijk in een late 

verkleuring van de druiven. Door deze ach-

terstand in de rijping was het belangrijk dat 

In het voorjaar bezoeken we het liefst zoveel mogelijk wijnstreken en 
wijnboeren. We doen dit om het nieuwste oogstjaar te proeven en met 
de boeren van gedachten te wisselen over de kwaliteit. Daarnaast 
worden de nodige proeffl essen aangevraagd en toegestuurd en 
wordt telefonisch volop informatie ingewonnen. Op deze wijze 
proberen wij zo snel mogelijk gevoel te krijgen met een nieuw jaar. 
Wat de oogst 2008 betreft, sommige frisse jonge wijnen zijn inmiddels 
al gebotteld, maar de meeste wijnen liggen pas kort op vat te rijpen en 
hebben nog een lange weg te gaan alvorens ze de fl es ingaan. 
De eerste aankopen en reserveringen zijn reeds gedaan. Een goed 
moment om u mee te nemen voor een ŕondje langs de velden .́
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de rendementen laag zouden zijn. Daartoe 

moesten er hier en daar trossen worden 

weggeknipt en worden ontbladerd om 

meer zon op de trossen te krijgen en voor 

een betere doorluchting. Domeinen die hier 

goed op letten, hadden vaak ook minder 

last van de enorme regenbuien van begin 

september en konden hun gezonde druiven 

tot begin oktober laten hangen. De oogst 

was schoon, met een goede rijpheid, maar 

met een naar verwachting lager alcoholge-

halte. De witte wijnen zijn fris en ‘nerveus’, 

met een mooi fruit en voldoende structuur. 

De rode wijnen hebben bij Graillot geen 

enkel onrijp kenmerk en vallen op door hun 

charme, fruit en evenwicht. Wijnen om in 

hun jeugd van te genieten.

Zuidelijke Rhône - hard werken en 

streng zijn

Ook het zuidelijke Rhônegebied heeft bij 

het begin van de oogst te lijden gehad van 

enorme regenbuien, die werden gevolgd 

door koud weer en een soms stormachtige 

wind. Tijdens de oogst van de witte druiven 

moest enorm streng worden geselecteerd. 

Frédéric Alary van het topdomein l’Oratoire 

Saint Martin vertelt ons dat hij en zijn broer 

30 à 40% van de witte druiven hebben 

moeten laten vallen. Wat wel binnen werd 

gehaald en door de selectie kwam, was 

daarentegen van topkwaliteit. Voor rood 

moest men wachten. De koude zorgde er 

in combinatie met de harde wind voor dat 

de wijngaarden snel droogden en behoed 

werden voor rot. Eind september werd op 

l’Oratoire Saint-Martin weer begonnen met 

oogsten en dat liep in alle rust door tot be-

gin oktober. De wijnen bezitten een pittig 

en fris fruit, met hele fi jne tanninen en een 

relatief lage alcoholgraad. Het jaar zal naar 

verwachting te vergelijken zijn met 1996.
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R O S É W I J N E N R O S É W I J N E N

2007/2008 Syrah rosé - Vin de Pays d’Oc
Domaine Terres Noires

Dit domein staat bekend om zijn uitstekende monocepage-wijnen, 

wijnen gemaakt van één druivensoort. Uitgangspunt is het behoud 

van het karakter van de druivenrassen. Deze wijn wordt gemaakt 

van 100% syrah, afkomstig van een vulkanische bodem van zacht 

tufsteen en basalt. Dankzij een mechanische oogst in de nacht 

en vroege ochtend blijven de druiven bij de oogst gevrijwaard van 

de hitte van het mediterrane klimaat en wordt zo het fruit niet 

aangetast. 

Proefnotitie: Heerlijk is het pure sap van de syrah, die na een korte 

weking van nog geen 24 uur al fl ink wat kleur aan de wijn geeft. 

Typisch zijn het fruit van zwarte bessen, de zalige fraîcheur en de vieve 

afdronk.

Schenkadvies: Natuurlijk als aperitief, maar ook heerlijk bij salades, 

pizza of pasta.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,75 per fl es (normaal € 5,60)

2007 Syrah rosé - Vin de Pays de Vaucluse
Verget du Sud

Maakt Jean-Marie Guffens de allergrootste wijnen, ook voor het 

maken van ‘kleine’ fi jne wijnen draait hij zijn hand niet om. Deze 

eigenzinnige Belg weet altijd weer te verrassen, welke wijn hij ook 

maakt. In de Côtes du Lubéron creëert hij ondermeer een aantal 

buitengewoon lekkere roséwijnen. Ook nu gingen wij weer blind 

voor de 100% Syrah….

Wanneer maart zich aandient, nemen we massaal afscheid van de winter. Hoe koud 
het soms ook nog mag zijn, terrasjes gaan open en stromen weer vol. We halen de 
naderende lente graag een beetje naar voren, grijsheid voor kleur inruilend. 
Dit prille lentegevoel doet ook de vraag naar rosé weer ‘oplaaien’. Vanzelfsprekend 
spelen wij hierop in en selecteren voor u - in afwachting van de nieuwe oogst - nog 
éénmaal vier heerlijke roséwijnen uit 2007. 

De eerste lentekriebels
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buitengewoon lekkere roséwijnen. Ook nu gingen wij weer blind 

voor de 100% Syrah….

Wanneer maart zich aandient, nemen we massaal afscheid van de winter. Hoe koud 
het soms ook nog mag zijn, terrasjes gaan open en stromen weer vol. We halen de 

Dit prille lentegevoel doet ook de vraag naar rosé weer ‘oplaaien’. Vanzelfsprekend 
spelen wij hierop in en selecteren voor u - in afwachting van de nieuwe oogst - nog 

Proefnotitie: De kleur is verleidelijk rozerood. Het parfum stuift het glas 

uit met licht bessige tonen, iets aardbei en framboos. In de smaak keert 

het fruit terug en harmonieert optimaal met de frisse en sappige zuren.

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij salades en bij vis- en lichtere 

vleesgerechten.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,25 per fl es (normaal € 7,25)

2007 Zeta Tempranillo Rosado - Castilla Y León
Bodegas España Auténtica

Dé rosé van het inmiddels niet meer weg te denken gezelschap 

‘Zeta’. De fi losofi e van dit gezelschap is dat elke wijn die zij waar 

dan ook in Spanje creëren, van lokale druivenrassen wordt gemaakt 

en de typiciteit van de betreffende streek ademt. En dat is ook met 

deze rosé helemaal gelukt.

Proefnotitie: De kleur is donkerroze, het parfum rijk aan rode 

vruchtjes als frambozen en aardbeien. In de mond proeft hij heerlijk 

fris, iets kruidig, met veel fruit en een verkwikkende afdronk.

Schenkadvies: Prima als aperitief, maar combineert ook mooi met 

gegrild vlees, lam en schapenkazen

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,95 per fl es (normaal € 6,95)

2007/2008 Bacasis rosado - Pla de Bages
Bodegas Roqueta

Vorig jaar lieten we u voor het eerst kennismaken met deze rosé 

van de hand van wijnmaker Joan Soler. Met zijn pittige karakter 

bleek deze rosé, gemaakt van 100% cabernet-sauvignon, een 

welkome aanvulling op ons toch al uitgebreide rosé-assortiment. 

Boeiend Bacasis!

Proefnotitie: In de neus vinden we mooi fruit van kleine rode vruchtjes. 

De smaak is lekker pittig, mooi droog, heeft sappig rood fruit met een 

beetje peredrup, gevolgd door een zuivere afdronk met uitstekende 

zuren.

Schenkadvies: Als glaasje aan tafel en bij diverse visgerechten 

en pasta’s.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,65 per fl es (normaal € 5,50)

Proefpakket ‘Het eerste lentegevoel’  

U kunt deze vier rosés ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort drie fl essen.

Speciale prijs: € 67,00 (normaal: € 75,90)

(slechts één pakket ‘Het eerste lentegevoel’ per bestelling mogelijk.)



Toen Ruud Maasdam en Dorien Vermaas ruim twaalf jaar geleden hun Nieuw-Zeelandse avontuur 

startten, konden ze alleen nog maar dromen van hoge scores in de internationale (wijn)pers. 

Geïnspireerd door Abel Tasman werd het wijndomein omgedoopt tot Staete Landt, de 

oorspronkelijke naam die deze Nederlandse ontdekkingsreiziger in 1642 gaf aan het nieuwe land. 

Anno 2009 is de ‘boutique winery’ van Ruud en Dorien uitgegroeid tot één van de topdomeinen 

in Marlborough. Met veel aandacht en geweldige recensies in vakbladen als Wine Spectator, 

Decanter en Winestate Magazine is hun droom uitgekomen. Met hun enthousiasme, oog voor 

detail en uitgesproken drive om de beste wijnen van Nieuw-Zeeland te maken, verrassen zij ons 

ieder jaar opnieuw met de nieuwe oogst.

Succes 
Staete Landt 
niet te stoppen

2008 Sauvignon Blanc
Marlborough

Door voldoende neerslag in de winter, een 

zonnig voorjaar en lange warme zomer-

dagen profi teerden de wijnstokken van 

optimale klimatologische omstandigheden. 

Hierdoor kon zelfs iets eerder worden 

geoogst dan normaal. Het warme jaar 

zorgde voor optimale rijpheid van de 

druiven en voorspelde veel goeds. 

De enorme complexiteit van deze voor 

Marlborough zo kenmerkende Sauvignon 

Blanc vindt zijn oorsprong in de assem-

blage van zes verschillende percelen. Ieder 

perceel wordt apart geoogst en gevinifi -

eerd. De druiven van de eerstgeoogste 

percelen geven de wijn zijn levendigheid, 

met zuivere frisse zuren en het groene 

karakter van gesneden gras. Die van de later 

geoogste percelen zorgen voor structuur, 

vet en tropisch fruit. 80% van de wijn wordt 

opgevoed ‘sur lie’ (op de fi jne gistsporen) 

en 20% ondergaat zijn gisting en opvoeding 

op eikenhouten vaten van zes tot tien jaar 

oud. Dit resulteert in extra complexiteit 

met een minimale houtinvloed.

Proefnotitie: Deze 2008 is werkelijk buiten-

gewoon! De neus biedt een stuivend parfum 

van exotisch fruit als papaja, passievrucht en 

nectarines. De smaakaanzet is intens met 

terugkeer van het exotische fruit, gevolgd door 

rijpe en sappige fruittonen. De enigszins vette 

structuur geeft de wijn body, eindigend in een 

lange fi nale met een aantrekkelijk mineraal 

karakter.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,35 (normaal € 12,95)

N I E U W -Z E E L A N D
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N I E U W -Z E E L A N D

2006 Chardonnay 
Marlborough

Het jaar kenmerkt zich door milde weers-

omstandigheden in de winter en een 

ongewoon warme lente, waardoor de 

druiven vroeg rijpten. De druiven, afkom-

stig van twee percelen, werden handmatig 

geoogst en een zachte persing van de 

volledige trossen resulteerde in een zuiver 

en delicaat sap. Vervolgens vergistte het 

sap op Franse eikenhouten vaten, waarvan 

ieder jaar een deel nieuw wordt aangekocht. 

In totaal rijpte de wijn ongeveer negentien 

maanden op vat.

Proefnotitie: Kracht gecombineerd met 

elegantie zorgt voor spanning in het glas. 

In de geur ontdekken we aroma’s van witte 

perzik, ananas en hazelnoot. De smaak is 

rijk met expressieve fruittonen en een ronde 

structuur. De afdronk is intens en combineert 

verfrissende zuren met een aangename toast.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 (normaal € 14,95)

2007 Pinot Noir
Marlborough

Inmiddels heeft Ruud de Pinot Noir in de 

van origine door Sauvignon Blanc gedo-

mineerde regio op de kaart gezet. Het 

temmen van de lastige pinot noir-druif is 

ieder jaar weer een uitdaging. Gelukkig 

creëerde de milde en droge zomer ideale 

omstandigheden voor een prachtige oogst. 

Na een strenge selectie werden de druiven 

ontsteeld, waarna ze op tank een koude 

weking van zes tot tien dagen ondergingen. 

Na de alcoholische gisting ging de wijn op 

Franse eikenhouten vaten, waarvan 25% 

nieuw, voor de melkzure gisting. In totaal 

werd de wijn ongeveer achttien maanden 

op hout opgevoed.

Proefnotitie: Een echte ‘terroirwijn’, waarin 

de invloed van de klei- en kiezelhoudende 

bodem dichtbij de ‘Wairau River’ een grote 

rol speelt. Ruud heeft zichzelf overtroffen 

door een perfecte balans te vinden tussen 

elegantie en diepgang. De neus biedt een 

palet van wilde aardbei, zwarte kersen, 

viooltjes, aardse tonen en een vleugje vanille. 

In de smaak opnieuw mooi donker fruit, 

elegante tanninen en een verrassende 

mineraliteit in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,95 (normaal € 19,40)

Proefpakket Staete Landt
U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket 

bestellen. U ontvangt dan van iedere soort 

twee fl essen.

Speciale prijs € 84,50 

(normaal: € 94,60)

(slechts één pakket Staete Landt per bestelling mogelijk)

Ruud Maasdam en Dorien Vermaas



L U S S A C -SA I N T- E M I L I O N A L T O  A D I G E

Ten opzichte van de biologische wijnbouw, 
waar het respect voor de natuur centraal 
staat, gaat de biologisch-dynamische land-
bouw een stapje verder door gebruik te 
maken van de leer van de Duitse antroposoof 
Rudolf Steiner. Deze leer gaat er van uit dat 
alle organismen met elkaar verbonden zijn 
en in balans zijn met elkaar. De aandacht 
die de wijnmaker in de wijngaard aan de 
wijnstokken geeft, heeft direct invloed op 
de kwaliteit en complexiteit van de druiven.

Als een grote Saint-Emilion

2007  Chardonnay - Pinot Grigio
Alois Lageder

Dit is de eerste wijn die volledig gemaakt is van gecertifi ceerde 

biodynamische druiven. De naam  staat voor de Griekse woorden 

ßios and�inamikòs (biodynamisch). De speciaal geselecteerde 

wijngaarden liggen op de hellingen van Magrè, Salorno en Pochi 

op een hoogte van 230 tot 500 meter. Deze hellingen hebben een 

fantastisch microklimaat met warme dagen en koude nachten. Deze 

grote temperatuurschommelingen geven schitterend rijpe druiven, 

met behoud van zuren die zo belangrijk zijn voor de frisheid. Ook in 

de kelder wordt zo duurzaam mogelijk gewerkt. De druiven worden 

voorzichtig geperst, waarna de vergisting via natuurlijke gisten 

plaatsvindt in roestvrijstalen tanks. Na de gisting blijft de wijn nog 

vier maanden op de gistsporen (sur lie) liggen. De laatste zes maanden 

rijpt de wijn op grote eikenhouten foeders voor extra diepgang.

Proefnotitie: De neus is licht exotisch met geuren van perzik en 

meloen. In de smaak is het witte fruit uit de pinot grigio perfect in 

balans met de iets vettige rondheid van de chardonnay. Een knisperend 

frisse afdronk rond het geheel op prachtige wijze af. Een zeer boeiende 

wijn van een al even boeiende wijnmaker!

Schenkadvies: Deze wijn is gastronomisch breed inzetbaar, denk 

bijvoorbeeld aan carpaccio met parmezaan en truffelolie.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per fl es (normaal € 13,90)

Vorig jaar berichtten wij u al over de plannen 
van Alois Lageder om de wijnen van Casòn 
Hirschprunn volledig biologisch-dynamisch te 
maken. Nu het certifi caat binnen is, kunnen wij 
u zijn eerste volledig biologisch-dynamische 
wijn presenteren.

Iets buiten het dorpje Lussac-Saint-Emilion ligt het wijndomein Moulin 
Noir. In de Bordeaux-streek is het, zoals u weet, gebruikelijk een wijn-
domein ‘Château’ te noemen. In het geval van Moulin Noir is dit wel iets 
te veel van het goede, want het ‘kasteel’ is hier op het eerste gezicht niet 
veel meer dan een simpele boerenwoning met een grote schuur. 
Hoe bedrieglijk echter kan de buitenkant zijn, want binnen wacht een 
verrassing in de vorm van een modern geoutilleerde vinifi catieruimte 
met inoxtanks en een verzorgde chai waar de wijn op vaten rijpt. 
Eigenaar is de familie Tessandier, die naast dit château ook châteaus als 
Maucamps, Lescalle en Roc de Boisseaux in zijn bezit heeft.

De wijngaarden zijn gelegen op de kalk- en steenrijke coteaux en beplant met de druiven merlot 

(60%), cabenet-franc (30%) en cabernet-sauvignon (10%). 

De druiven worden perceel voor perceel met de hand geplukt, vervolgens ontsteeld en vergist 

in inox cuves gedurende drie weken. In januari vindt de assemblage plaats, waarna de wijn 

gedurende vijftien tot achttien maanden op eiken vaten rijpt. Jaarlijks wordt hier ruim een derde 

van de vaten nieuw aangekocht.

Het resultaat: een verrukkelijke ‘satelliet’ van Saint-Emilion, die ernstig concurreert met de grote 

wijnen uit die beroemde streek, maar veel aantrekkelijker is geprijsd.

A L T O  A D I G E

Alois Lageder verrast opnieuw
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2005 Château du Moulin Noir
Lussac-Saint-Emilion

Proefnotitie: De kleur is diep donkerrood. Het parfum is in eerste instantie iets gesloten, maar komt 

daarna mooi door met tonen van rood en zwart fruit als bessen, bramen en een lichte zweem van 

hout. De smaak is stevig en vlezig, met zachte tanninen. 

Een wijn met een rijke structuur en met een goed bewaarpotentieel. Verrassend!!

Schenkadvies: Begeleider van vlees- en wildgerechten (groot en klein), maar ook van gevogelte 

als eend.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 11,95 per fl es (normaal € 13,95)



C O U P S  D E  C O E U R C O U P S  D E  C O E U R

Coups de Coeur-proefpakket 

Speciale prijs per pakket van 6 fl essen: 
€ 53,50 (normaal: € 62,05)

(Slechts één pakket per bestelling mogelijk)

2008 Château Labatut-Bouchard 
Blanc
Bordeaux Blanc sec

Speciale prijs: € 6,25
Zie pagina 4 en 5

2007 Arbucala Esencia joven 
Toro
Bodegas Valduro

Speciale prijs: € 7,20
Zie pagina 13

2007 Fitou rouge
Domaine Champs des Soeurs

Speciale prijs: € 7,40
Zie pagina 8

2005 Château du Moulin Noir
Lussac-Saint-Emilion

Speciale prijs: € 11,95
Zie pagina 20

Onze zes Coup de Coeur-wijnen. 

2007 Chardonnay/Pinot-Grigio
Alto Adige

Alois Lageder

Speciale prijs: € 11,95
Zie pagina 21

2007 Pinot Réserve
Domaine Dirler

Speciale prijs: € 8,65
Zie pagina 10 en 11
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Bestel een proefpakket  Coup de Coeur-wijnen

Meer informatie over deze bijzondere wijnen 
leest u op de pagina’s elders in dit blad.



2007/2008 Colagon Rueda
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Ook het afgelopen jaar weer DE favoriete witte 

huiswijn van Okhuysen. Hij gaat dan ook nooit 

vervelen en lijkt zelfs ieder jaar lekkerder te worden. 

Prima met schroefdop!

Proefnotitie: Een stuivend parfum vol exotisch fris 

fruit als citrus en ananas. De smaak is fris en rijk, 

met heerlijk sappige en verkwikkende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 4,95 per fl es (normaal € 5,85)

2007/2008 Lalanne, Vin de Pays de 
Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne 

Alain Lalanne maakt al vele jaren ongekend geurige 

en pure wijnen door de druiven eerst een koude 

weking te laten ondergaan. 

Proefnotitie: Een heerlijke, sappige wijn met een 

parfum van fris en exotisch fruit, goede zuren en 

een frisse, verfi jnd droge afdronk. Heerlijk als 

aperitief of bij een salade.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 4,15 per fl es (normaal € 4,95)

2007 Amant Novillo
Bodegas Toresanas

Deze jonge Toro-wijn werd volledig op puur en 

sappig fruit gemaakt en kwam gedurende de gehele 

vinifi catie en opvoeding dan ook geen spaander hout 

tegen. 

Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige geur van 

rood fruit en iets fl oraals. De smaakaanzet is levendig 

en fris, gevolgd door een sensatie van rijp fruit en 

kruiden. 

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,20 per fl es (normaal € 6,10)

2008 Huerta del Rey rosado
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Deze overheerlijke ‘Huerta’ geldt als een van de 

populairste rosés van Nederland. De druiven 

tempranillo en garnacha weken slechts kort en 

worden op lage temperatuur gevinifi eerd.

Proefnotitie: De neus is vol fruit en stuift het glas uit. 

De smaak heeft datzelfde explosieve, is sappig en vol 

rijp fruit met in de fi nale heerlijke zuren.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 5,75 per fl es (normaal € 6,75)

2007 Vin de Pays de Vaucluse, 
Mon Petit Pétrus
Domaine du Pesquier

Volgens eigenaar Guy Boutière uit Gigondas is dit 

een ideale assemblage van de druiven syrah en 

merlot. De merlot is hier niet toegestaan, vandaar 

Vin de Pays én zijn geuzennaam ‘petit Pétrus’.

Proefnotitie: De wijn ruikt naar zwarte bessen, rijpe 

bramen, iets tabak en wat leer. De smaak is rijk, 

mooi kruidig en opnieuw proeft u dat mooie fruit.

Op dronk: tussen nu en 2011 

Speciale prijs bij doos van 12 :
€ 5,50 per fl es (normaal € 6,45)

2007 Guilhem rouge
Moulin de Gassac

Dit kleinste broertje van Mas de Daumas Gassac 

won voor 2008 zowel het Proefschrift Wijnconcours 

als de prijs van beste rode huiswijn. 

Proefnotitie: De neus is verleidelijk met iets van 

zwarte bessen en Provençaalse kruiden. De smaak 

is krachtig met mooi fruit, licht kruidige tonen en 

veel souplesse. 

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 4,75 per fl es (normaal € 5,60)

2007/2008 l’Orangeraie de 
Pennautier, Chardonnay
Vin de Pays d’Oc

De nieuwe Orangerie (2008) zal voortaan l’Orangeraie 

heten, maar de kwaliteit blijft onveranderd mooi! 

Dankzij de kalkrijke terroir en de relatief hoge 

igging maakt men hier een buitengewoon mooie 

Chardonnay.

Proefnotitie: De wijn wordt gekenmerkt door 

uitstekende rijpe fruittonen, die prachtig zijn 

versmolten met de frisse zuren. Hij proeft rijk 

met tonen van zuidvruchten en meloen, is licht 

vettig en bezit veel frisheid. 

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 5,40 per fl es (normaal € 6,30)

H U I S W I J N E N H U I S W I J N E N 

Ook voor onze selectie wijnen ‘voor alledag’ wensen wij geen enkele concessie 
te doen aan de kwaliteit. Gevarieerd in stijl, van een onberispelijke kwaliteit, 
eerlijk geprijsd en… vooral erg lekker. 
Ditmaal een selectie van drie witte, één rosé en drie rode wijnen. O
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De beste keuze 
voor alledag

Speciale korting huiswijn
Bij aankoop van 60 fl essen of meer: 5% 
Bij aankoop van 120 fl essen of meer: 10%

Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u onze 

‘beste keuze voor alledag’ in combinatie bestellen.



Onze traditionele inloopproeverijen in de kelders onder onze winkel 

gaan weer van start. We kozen ditmaal voor het thema ‘Biologisch-

dynamische wijnen’.

Op de proeftafel zullen wijnen staan van o.a. Dirler (Elzas), Thierry 

Germain (Saumur Champigny), La Soufrandière (Pouilly-Vinzelles), 

La Mordorée (Lirac), Aloïs Lageder (Alto Adige), Torre Raone (Abruzzen) 

en Caiarossa.

Proeven in de Gierstraat
Thema: Biologisch-dynamische wijnen

W I J N I G  N I E U W S W I J N I G  N I E U W S

Okhuysen Educatie
Onze wijncursussen zijn in korte tijd uitgegroeid tot een groot succes. De vele 

enthousiaste reacties over de cursusstof, de wijze van doceren en de perfecte 

ambiance hebben ons geprikkeld om de cursussen nog verder te verbeteren.  

Voor onze voorjaarscursussen ‘Een kennismaking met wijn’ en ‘Basiskennis 

van wijn’ zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij! 

Ook dit najaar echter zullen de cursussen weer plaatsvinden. 

U kunt zich hier nu reeds voor inschrijven. Kijk voor meer informatie op onze 

website www.okhuysen.nl onder: ‘Okhuysen Educatie’, of vraag informatie 

aan per e-mail of telefoon.

In de volgende restaurants kunt u de 
wijnen van Lucien Le Moine vinden:

 Restaurant Oud Sluis

 Restaurant La Rive

 Restaurant Interscaldes 

 Restaurant De Zwethheul

 Restaurant Okura 

 Restaurant Beluga 

 Restaurant Apicius 

 Restaurant Le Garage 

 Restaurant De Vrienden van Jacob 

 Restaurant De Opera 

 Restaurant Ron Blaauw

 Restaurant Chapeau! 

 Restaurant Merlet 

 Restaurant Le Cirque 

 Restaurant Het Brouwerskolkje

 Restaurant Cordial

 Restaurant Callas

 Restaurant De Bokkedoorns 

 Restaurant Latour

 Restaurant Lambermon’s en 

 Hotel Des Indes.

Voor meer informatie over Lucien Le Moine, 

zie  www.okhuysen.nl. O
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De verschillende proefdagen zijn:  
Zaterdag 28 maart en zaterdag 18 april a.s.

De proeverijen vinden plaats in onze kelders in de Gierstraat 34 te 

Haarlem tussen 11.30 en 15.30 uur. Voor deelname aan de proeverijen 

gelieve u zich minstens één dag van tevoren aan te melden.

Telefoon: 023-5312240, e-mail: vineus@okhuysen.nl

Lucien Le Moine in Nederland

Op maandag 9 februari jl. was Mounir Saouma op 

onze uitnodiging over uit Beaune voor een proeverij 

in Restaurant de Zwethheul te Schipluiden. Mounir 

is bedenker en eigenaar van het kleine, 

specialistische handelshuis Lucien Le Moine, dat 

wereldwijd furore maakt. Vanwege de zéér kleine 

hoeveelheden van enkel premiers cru’s en grands 

cru’s uit de Côte d’Or, bieden wij de wijnen 

slechts aan een selectie van Nederlandse 

toprestaurants aan. Sommeliers van twintig verschil-

lende restaurants kwamen in De Zwethheul bijeen 

om het oogstjaar 2006 door te proeven en om te 

genieten van een geweldige wijn-spijslunch van 

patron-cuisinier Mario Ridder en zijn équipe.
Lute elements
Lute elements is het eerste jaarboek van 

Lute. 320 pagina’s met recepten en inzicht 

in hun bereidingen en de gevolgen 

hiervan. Verder gaat het over allerlei 

elementen van beleving, verhaald door 

Marlies Dekkers en Marcel Wanders, 

maar ook door de grote fi losofen uit de 

geschiedenis. Elementen van het 

leven. Een boek met smaak, vol 

smaak, over smaak.

Prijs: € 15,00

Lute elements
Lute elements is het eerste jaarboek van 

Lute. 320 pagina’s met recepten en inzicht 

in hun bereidingen en de gevolgen 

hiervan. Verder gaat het over allerlei 

elementen van beleving, verhaald door 

Marlies Dekkers en Marcel Wanders, 

maar ook door de grote fi losofen uit de 

geschiedenis. Elementen van het 
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Uitnodiging 
voorjaarsproeverij

De heerlijke Tombola

Maak bij aankoop van iedere 36 fl essen kans op een fl es 

Château Pétrus…. of één van de vele andere grote wijnen 

in onze tombola.

Producenten

Tijdens deze voorjaarseditie van ‘Proeven tussen de 

stellingen’ zal weer een grote verscheidenheid aan 

wijnen op de proeftafels staan. De proeftafels zul-

len weer bemand worden door deskundig personeel 

van Okhuysen voor een persoonlijk advies. Daarnaast 

zullen ook dit voorjaar weer verscheidene bevlogen 

producenten aanwezig zijn om zelf hun wijnen aan u 

te laten proeven! Het wordt dus weer heerlijk proeven,                             

selecteren en bestellen!

Inschrijven

Inschrijven kan per e-mail naar verkoop@okhuysen.nl, 

per bestelformulier of per telefoon 023-5312240.

U kunt zich voor de volgende sessies inschrijven:

Proefsessies:

vrijdag 8 mei: 

Van 11:00 uur tot 18:00 uur 

zaterdag 9 mei: 

Van 11:00 uur tot 17:00 uur 

De mensen die graag in alle rust willen proeven 

adviseren wij om vroeg te komen en bij voorkeur op 

de vrijdag.

U ontvangt van ons een bevestiging van uw deelname. 

Inschrijvingen zullen behandeld worden op volgorde 

van binnenkomst.

Proeven tussen de stellingen 

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei vindt onze halfjaarlijkse overzichtsproeverij plaats in onze 

magazijnen aan de Küppersweg te Haarlem, waarvoor wij u hierbij van harte uitnodigen.

Proef, selecteer en bestel de lekkerste zomerwijnen 

en profiteer van de speciale proeverijcondities.
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F R A N K R I J K

Dit is een superwijn
In dit geval betreft het een wijn van het 

domaine Oratoire Saint-Martin en hoeft 

u geen enkele twijfel te hebben over de 

kwaliteit. De broers Frédéric en François 

Alary maken namelijk wijnen die tot de 

absolute top van de Zuidelijke Rhône 

behoren. Hun wijngaarden liggen bij het 

dorpje Cairanne op de beste coteaux, waar 

de grond rijk is aan kalk en stenen, met 

een bovenlaag van gele en een onderlaag 

van zogenaamde blauwe klei. Naast 

cairannewijnen maken zij ook deze ‘tout 

court’ côtes du rhône van 80% grenache 

en 20% syrah, afkomstig van 35 jaar oude 

stokken. De druiven worden met de hand 

geplukt, daarna ontsteeld en vervolgens 

apart gevinifi eerd. Vervolgens worden de 

twee wijnen geassembleerd en rijpt de wijn 

gedurende zes maanden op cuve. Na klaring 

met eiwit wordt de wijn dan zonder fi ltering 

op fl es gebracht.

Het resultaat: een superwijn!

Een van de meest ondoorzichtige appellations in Frankrijk is wel 

Côtes du Rhône. Vele duizenden wijnen met die benaming worden 

op de markt gebracht, in prijs uiteenlopend van 2,50 euro tot welk 

bedrag dan ook. Het is moeilijk voor de consument om er achter 

te komen welke ‘rhône’ nu wel of niet goed is. Het belangrijkste 

hierbij is te weten wie de wijn heeft gemaakt, of van welk domein 

de wijn afkomstig is.

2007 Côtes du Rhône rouge
Domaine Oratoire Saint-Martin
Proefnotitie: Mooie dieprode kleur, breed 

geurend met tonen van rijp rood fruit als 

cassis en frambozen. De smaak is zeer 

verleidelijk en toegankelijk, met opnieuw 

fruit, een klein pepertje en met een verfi jnde 

frisheid in de afdronk.

Schenkadvies: Smaakt heerlijk bij allerlei 

vleesgerechten, wild en gevogelte en is 

ook een lekkere avondwijn met een mooi 

belegen kaas.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,50 per fl es (normaal  € 9,75)


