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MAGAZINE VOOR WIJNEN MET EEN VERHAAL

Onze wijnwereld

D

e wereld van de wijnproductie maakt een enorme ontwikkeling door. De kaarten

Inhoud

worden opnieuw geschud. Alhoewel streken als Bordeaux en Bourgogne nog
altijd op het allerhoogste niveau acteren, zijn overal ter wereld minder bekende

wijngebieden hard bezig met het dichten van het kwaliteitsgat. Veel productiegebieden zijn
zichzelf opnieuw aan het uitvinden met andere druivenrassen, verbeterd wijngaardbeheer,

Nieuw uit Bergerac
Château Vari

nieuwe keldertechnieken en (dus) vooral door het inzetten van meer kennis. In sommige
gevallen gaat het over streken waar al vele decennia wijn wordt gemaakt, maar waar de wijn
vanwege de zeer matige kwaliteit het eigen land niet verliet.

8

Het kon ook voorkomen dat de productie gewoonweg te klein was om opgemerkt te
worden. In de ‘nieuwe wijnlanden’ (op het zuidelijk halfrond) zien compleet nieuwe streken
de laatste jaren het licht; wijnboeren verlaten de vlakke, warme valleien en zoeken de
verkoeling van gebergten, zee of een andere breedtegraad. Dat resulteert vaak in wijnen
die veel spannender zijn dan die met de middelmatige kwaliteit van voorheen en die het
dan ook verdienen om keer op keer opnieuw te worden beoordeeld. We kunnen stellen dat
de wijnwereld dynamischer is dan ooit tevoren en dat maakt hem reuze boeiend.
Ook bij Okhuysen houden we alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en gaan
er batterijen aan monsterflessen over de proeftafel. Lang niet alles wat we proeven is
interessant, maar zo nu en dan komen we nieuwe pareltjes tegen! Voor originele nieuwe

De mooiste Duitse
Rieslings
Weingut Sybille Kuntz

wijnen hoef je overigens helemaal niet per se op avontuur te gaan aan de andere kant
van de wereld, die vind je ook veel dichter bij huis. Zoals in de achtertuin van Bordeaux, in
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Bergerac. Daar zag een trouwe inzender van proefflessen ons eindelijk toehappen omdat
we gewoonweg niet langer om zijn wijnen heen konden (zie pag. 8-9). Maar ook proefden
wij geweldig mooie wijnen in de Jura en raakten wij in vervoering van enkele wijnen uit
de Savoie. Stuk voor stuk spannende wijnen gemaakt door gepassioneerde wijnboeren.
Enkelen van hen zullen wij u zeker dit jaar nog presenteren. En alhoewel wij in de markt
om ons heen momenteel menig ‘gran reserva’ van dubieuze komaf, uit vergeten jaren en met grote ‘kortingen’ zijn weg naar de
consument zien vinden, zal Okhuysen zich ook komend jaar weer volop richten op wijnen van onderscheidende kwaliteit, met een
eerlijke prijs. Dat is wat ons drijft en waarmee we hopen wat extra plezier en kwaliteit aan ons en uw leven toe te voegen.

Spanje

En verder......

Heerlijke jovens en crianza’s

Xavier Kat & team Okhuysen
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Te bestellen aantallen
Bij uw bestelling dient u steeds rekening te houden
met de verpakking van 6 of 12 hele flessen en 24
halve flessen.
Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een
minimale afname van 24 flvessen of een minimum
factuurwaarde van €175,- per zending.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt met
eigen bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een minimale
afname van 36 flessen en een minimum
factuurwaarde van €350,- per zending.
Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
1 juni 2015.
Okhuysen wijngarantie
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan wordt deze
door ons retour genomen en krijgt u desgewenst
een creditnota of uw geld terug. Voldoet een wijnom andere redenen niet aan uw verwachting, dan
nemen wij de ongeopende flessen van u retour en
ontvangt u voor deze retourflessen van ons een
creditnota of uw geld terug.
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Kantoor/verkoop/bestellen/opslag/expeditie
Küppersweg 19-21-23
2031 EA Haarlem
t 023 531 22 40
f 023 532 48 15
e vineus@okhuysen.nl
Postadres
Postbus 501, 2003 RM Haarlem
Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
Openingstijden winkel
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur
Zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur

Domaine Guffens-Heynen
Een icoondomein
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Uitnodiging voorjaarseditie Proeven tussen de Stellingen

Het is weer tijd om te
komen proeven!

Okhuysen.nl wordt vernieuwd!
Een dezer dagen zal de nieuwe website
van Okhuysen de lucht in gaan! Met deze
nieuwe site, nog altijd te vinden op het
bekende webadres www.okhuysen.nl,
hopen wij u nog meer online bestelgemak
te bieden. Bovendien streven wij
ernaar om u - net als bij het lezen van
Vinée Vineuse - mee te nemen op
wijnontdekkingsreis.
Zo vindt u onder ‘Okhuysen over wijn’
vele informatieve en inspirerende blogs.
En bij iedere wijn die u op de website
bekijkt, tonen wij u enkele ‘alternatieve
wijnen’ waarvan wij verwachten dat zij u
aangenaam zullen verrassen. Natuurlijk
blijft het hoogste doel om u een goede
service te bieden. Daarom staat er een
‘online wijn-spijsadviseur’ voor u klaar, kunt
u gemakkelijker uw eerder bestelde wijnen
terugvinden en als er onverhoopt een wijn uitverkocht is, kunt u online zien wanneer deze wijn weer voorradig is. Ook na de ‘live
gang’ wordt er nog hard doorgewerkt. Houd www.okhuysen.nl in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen!

U bent van harte welkom op
Proeven tussen de Stellingen

Vrijdag 24 april

O

p vrijdag 24 en zaterdag 25 april 2015 staan de
magazijnen aan de Küppersweg 19 te Haarlem weer
wijd open voor het ‘Proeven tussen de Stellingen’. We
nodigen u van harte uit voor deze grootse overzichtsproeverij!

van 12:00 uur tot 19:30 uur

Zaterdag 25 april
van 10:30 uur tot 17:00 uur

Domaine du Deffends in Nederland
Jacques de Lanversin was in 1960 de eerste die met wijnbouw begon in de Coteaux du Varois en

Provence. De rechtenprofessor plantte uit nieuwsgierigheid een kleine wijngaard aan op de kalkrijke
bodem. Al snel hoorden zijn wijnen tot de beste van de Provence. Sinds het plotselinge overlijden van
Jacques is het echtgenote Suzel de Lanversin, die samen met haar kinderen Anne en Emmanuel het
inmiddels bio-gecertificeerde Domaine du Deffends bestiert. De invloedrijke wijngids ‘La Revue de Vin de
France 2015’ schaart haar onder de meest bijzondere wijnmakers van 2015! Een enorme eer.
Wij zijn dan ook extra trots dat wij u mogen uitnodigen voor een geweldige wijn-spijsavond én proeverij
met de wijnen van Domaine du Deffends, in aanwezigheid van Anne de Lanversin.

Mensen die graag rustig proeven, adviseren we op vrijdag
Tijdens deze geweldige proeverij presenteren we maar liefst twee

te komen of op zaterdag vroeg te arriveren. Laat u ons

honderd wijnen die perfect passen bij het komende seizoen. Daarmee

via het bestelformulier, de website of een e-mail aan

is deze proeverij dé gelegenheid om nieuwe wijnen te ontdekken,

verkoop@okhuysen.nl weten op welke dag en met hoeveel

Noteer vast in uw agenda:
Vrijdag 6 maart - wijn-spijsdiner Domaine du Deffends bij Strandpaviljoen Het Zuiderbad in Noordwijk.
Zaterdag 7 maart - wijnproeverij met Domaine du Deffends in de wijnwinkel in de Gierstraat 34 te Haarlem. Aansluitend een

nieuwe oogstjaren te proeven en uw seizoensinkopen te doen, met

mensen u aanwezig zult zijn?

gezellige ‘Table d’Hôte’ in onze sfeervolle wijnkelders. De details vindt u binnenkort op www.okhuysen.nl/agenda.

10% extra factuurkorting. Bovendien mag u bij aankoop van 36 flessen
een greep doen in de Tombola, met als hoofdprijs weer een fles
Pétrus!
Ook voor deze editie zullen weer vele wijnmakers overkomen naar Haarlem om hun wijnen persoonlijk aan u toe te lichten.
Natuurlijk voorzien de vinologen van Okhuysen u graag van extra informatie en advies. Op www.okhuysen.nl vindt u binnenkort de
actuele informatie over de aanwezige producenten en de wijnen die u kunt proeven.

Terug van weggeweest:
themaproeverijen in de Gierstraat!

Wij kijken ernaar uit u op 24 of 25 april te ontvangen in onze magazijnen. Neem vooral uw wijnvrienden mee en laat ze kennis

Zaterdag 28 maart keert een echte Okhuysen-traditie terug: op deze zaterdag organiseren wij de eerste van een viertal bijzondere

maken met uw favoriete wijnleverancier.

themaproeverijen in onze wijnkelders in de Gierstraat. Tijdens deze proeverijen zal iedere keer een ander onderwerp centraal staan.
De proeverijen zijn gratis toegankelijk en er worden gemiddeld vijftien wijnen geproefd.

Op zaterdag 28 maart gaan we - al proevend - in op ‘biologisch gemaakte wijnen’.
Houd www.okhuysen.nl/agenda in de gaten voor meer informatie!
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Wijnen om elke dag van te genieten!

extra spanning en complexiteit, en juist

Op dronk: tussen nu en 2017

parfum van exotisch fruit en een hint

2014 Huerta del Rey - Rueda
Palacio de Bornos

hierdoor is dit een wijn die nooit verveelt.

van kruiden. In de smaak veel sap en

De tempranillo- en garnachadruiven

Proefnotitie: Een explosief parfum van

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,45 per fles (normaal € 6,25)

wijnstreek Rueda, die beroemd is om zijn

aangename zuren. De afdronk is verfijnd

die aan de basis staan van deze wijn

bramen, zwarte bessen, rijp rood fruit

aromatische Verdejo’s. De wijnmakers

en droog.

werden in de vroege morgen geplukt

en een vleugje hout. De smaak is lekker

van Palacio de Bornos voegen aan de

Op dronk: tussen nu en zomer 2016

en gevinifieerd op lage temperatuur.

verdejodruiven de fruitige viura toe en

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,90 per fles (normaal € 5,70)

Hierdoor behielden ze hun frisheid en

2014 Colagón - Rueda
Palacio de Bornos

Proefnotitie: Frisse aanzet met een

Ten noordwesten van Madrid ligt de

creëren zo een wijn die steeds weer blijft
verrassen!

D.O. Pla de Bages. Hier ontdekten

zacht en smeuïg, maar ook krachtig en
vol karakter.

Voor het maken van een aantrekkelijke

van de wijnmakersfamilie Roqueta. Zij

stuift het fruit het glas uit!

Op dronk: tussen nu en 2016

rode wijn weken de eigenaren

hebben het assembleren van autochtone

Proefnotitie: Alleen al op het oog

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,10 per fles (normaal € 6,95)

van Palacio de Bornos uit naar Toro. Het

met traditionele druiven tot een kunst

sap van de tempranillodruiven vergist

verheven!

op roestvrij staal en behoudt zo

Proefnotitie: Rijpe kers, donker fruit en

2013 Guilhem rouge
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac

zijn fraîcheur en fruitigheid.

een vleugje hout in het rijke parfum. De

Proefnotitie: Een fruitige en kruidige

wijn is sappig, met opnieuw veel fruit en

neus, levendig en fris van smaak, vol rijp

iets van laurier, soepele tanninen en een

De syrah, carignan, cinsault en grenache

fruit en met een prikkelende afdronk!

frisse finale.

werden met de hand geplukt en streng

Op dronk: tussen nu en 2017

Op dronk: tussen nu en 2017

geselecteerd. Na een vergisting op lage

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,80 per fles (normaal € 6,60)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,20 per fles (normaal € 8,15)

2014 Chardonnay - Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier

een zeer verleidelijke rosé! De neus is

door de mooie zuren.

Door de kalkrijke terroir, het mediterrane

rijp rood fruit en een prikkelende frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2017

klimaat en de relatief hoge ligging van

Heerlijk!

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,75 per fles (normaal € 6,60)

de wijngaarden is men op l’Orangerie

Op dronk: tussen nu en zomer 2017

de Pennautier in staat een heerlijk frisse

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,95 per fles (normaal € 6,80)

Chardonnay van buitengewoon hoog

2014 Cuvée Première
Pays Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne

niveau te maken.

Alain Lalanne maakt al vele jaren
ongekend geurige en pure wijnen door

aromatisch. En dan de smaak: veel sap,

temperatuur volgde een opvoeding op

mooie frisheid, prima structuur en een

2013 Hommage au Musicien
Saint-Saëns - Pays d’Oc
Domaine de la Gineste

zalige finale.

Wijnmaker Henri Fabre Luce bezit een

smaak!

de druiven eerst een koude weking te

Op dronk: tussen nu en 2017

schitterende wijngaard aan de rand

Proefnotitie: Het bouquet doet denken

laten ondergaan. Deze Gascogne is ge

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,95 per fles (normaal € 6,80)

van Saint-Chinian. Hij voegde een

aan Zuid-Frankrijk en ook in de goed

beetje cabernet-sauvignon aan de

gestructureerde smaak herkennen we

merlotdruiven toe. Dit geeft de wijn

rozemarijn, tijm, bramen en rijp rood fruit.

maakt van colombard, ugni blanc en gros
manseng en ademt het Zuid-Franse leven.
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Proefnotitie: Rijp geel fruit en veld
bloemen in de neus, de smaak biedt een

Nabij Barcelona ligt de kleine, veelzijdige

2013 Amant Novillo Tinto - Toro
Bodegas Toresanas

uit. Rijk, spannend en zeer verkwikkend

Proefnotitie: Exotisch fruit stuift het glas

2013 Cabernet/Tempranillo
Pla de Bages
Bodegas Abadal

wij jaren geleden het wijnhuis Abadal

inoxtanks. Het resultaat: een prachtig
pure wijn, met een uitbundige geur en

Speciale korting beste wijnen voor alledag
Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5%
Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%
Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u ‘de beste wijnen voor alledag’
in combinatie bestellen. Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!
Okhuysen Vinée Vineuse
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2014 Château Vari
Bergerac blanc sec

2010 Château Vari
Bergerac rouge

2012 Château Vari
Monbazillac

Gemaakt van 100% sauvignon (blanc

Deze wijn is een assemblage van 70%

De omstandigheden in de wijngaarden

en gris), aangeplant op een kalkrijke

merlot en 30% cabernet-sauvignon.

van Monbazillac zijn zodanig dat de

kleibodem, met een ondergrond van

De bodem bestaat uit kalkrijke klei. De

Botrytis Cinéréa (edele rot) zich bijna

pure kalk. De wijngaard is slechts

druiven worden met de hand geoogst.

jaarlijks op de druiven kan ontwikkelen.

anderhalve hectare groot en de

De weking en gisting duren ongeveer

Deze bijzondere schimmel boort

productie daardoor beperkt. De

twee à drie weken, waarbij Yann goed

minuscule gaatjes in de druif waardoor

druiven worden met de hand geoogst

oplet dat er niet te veel extractie

er een concentratie van suikers, zuren

en ondergaan vervolgens een koude

plaatsvindt. Zo blijven de tanninen zacht

en aromastoffen plaatsvindt. Op het

schilweking. De vergisting duurt een

en rond en komen er geen groene

moment van oogsten worden alleen de

dag of tien en gebeurt op een lage

of harde tonen in de wijn. Die wordt

aangetaste druiven geplukt, waarmee

temperatuur van 18°C. Hierna verblijft

vervolgens opgevoed op cuve om vooral

een kleine hoeveelheid van een prachtig

de wijn vijf maanden ‘sur lie’ om aan

het fruit in de wijn maximaal tot uiting te

geconcentreerde, edelzoete wijn kan

structuur en complexiteit te winnen.

laten komen.

worden gemaakt.

Proefnotitie: De kleur is bleekgeel, met

Proefnotitie: De merlot brengt een

Proefnotitie: Bij deze schitterende zoete

een groene rand. Het parfum geurt naar

heerlijke rondeur, terwijl de cabernet

wijn valt op dat hij niet te alcoholisch en

citrusfruit, witte bloemen, gesneden gras

zorgt voor een zekere kruidigheid en

zwaar is, maar juist beschikt over een

en mineralen. De smaak is enerzijds mooi

wat pittigs. Mooi donkerrood van kleur

prachtige frisheid, met tonen van honing,

fris, met een aantrekkelijk wit fruit, maar

tegen het paarse aan. In de geur rood

bloesem, kweepeer, mandarijn en zoete

tegelijkertijd romig en gestructureerd.

en zwart fruit, kruiden en rode bloemen.

witte perzik. Heerlijk bij eendenlever,

De afdronk is zuiver en bezit een mooie

De smaak is zacht en rond, met rijpe

gevogelte, blauwe kazen en fruittaarten.

frisheid.

tanninen en een pittige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2022

Op dronk: tussen nu en 2017

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,40 per fles (normaal € 8,40)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,90 per fles (normaal € 8,95)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,50 per fles (normaal € 13,95)

Sylvie en Yann Jestin

Excelleren in de Bergerac

C

hâteau Vari is een prachtig oud domein gelegen in het hart van de appellation Monbazillac, onderdeel van
het wijngebied Bergerac. Het kwam in 1994 in handen van Sylvie en Yann Jestin, die het verder uitbreidden
en moderniseerden. Al snel kozen ze voor een duurzame manier van werken, die er in 2009 toe leidde dat
ze officieel biologisch gecertificeerd werden. In de afgelopen twintig jaar is de kwaliteit van de wijnen met grote
sprongen omhooggegaan en inmiddels behoort het domein tot de parels van de streek!
Onder de naam Monbazillac worden alleen edelzoete wijnen gemaakt, op basis van door pourriture noble aangetaste druiven.
Net als in Sauternes - het beroemde wijngebied in Bordeaux. En alhoewel de wijnen uit Monbazillac een stuk minder bekend zijn,
is de kwaliteit van veel wijnen – en zeker die van Vari! – van een vergelijkbaar hoog niveau. Het aardige is echter dat de wijnen een
stuk voordeliger zijn qua prijs. Naast de prachtige liquoreuze wijnen maakt Château Vari ook voortreffelijke droge witte en rode
wijnen, die verkocht worden onder de naam Bergerac sec en Bergerac rouge. De gebruikte druiven zijn dezelfde als die in het
nabijgelegen Bordeaux en ook qua stijl zitten er grote overeenkomsten. Yann kiest voor wijnen met veel fruitexpressie, gekoppeld
aan structuur en rijpheid. Wijnen om iedere dag en bij iedere gelegenheid van te genieten!
Xavier Kat en Yann Jestin kennen elkaar overigens al sinds 1996. In die tijd werkte Xavier in Bordeaux, waar Yann zijn wijncourtage
kantoor heeft. Dit was ook de eerste kennismaking met Vari en de bevlogenheid van Yann. Tijdens de jaren die hierop volgden,
proefde Xavier de wijnen meerdere malen terug en vond ze altijd uitstekend, zelfs steeds beter worden. Het was dus hoog tijd dat
het eindelijk tot een samenwerking kwam; deze heerlijke wijnen verdienen het namelijk om ontdekt te worden!
Bent u komend jaar zelf in de buurt van Bergerac, dan moet u zeker even langs bij ‘la Maison Vari’. Dit is de wijnbar annex wijnen delicatessenwinkel die Yann en Sylvie net geopend hebben in het centrum van Monbazillac. Hier kunt u natuurlijk ook de
verrukkelijke wijnen van Château Vari proeven!

Proefpakket Château Vari
U ontvangt van iedere wijn twee flessen.

Speciale prijs: € 57,50 (normaal € 62,60)
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Ontdek ook de andere wijnen van
Château Vari op www.okhuysen.nl
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2014 Grüner Veltliner, Ingrid Groiss

Drie Oostenrijkse klassiekers

Niederösterreich is dé bakermat van Grüner Veltliners, maar die
van Ingrid Groiss blinkt uit! Zij oogst de grüner-veltlinerdruiven
kleine roestvrijstalen vaten gevinifieerd en opgevoed.

2014 Pinot Blanc
Birgit Braunstein

Proefnotitie: Frisse aroma’s van appel, grapefruit,

De wijngaarden van Birgit Braunstein liggen

honingmeloen en lentebloesem stuiven het glas uit. De smaak

op de oevers van de Neusiedlersee in

is intens, zeer zuiver en schoon. Opvallend geconcentreerd rijp

Burgenland. Het is hier relatief warm, en

geel fruit geeft de wijn body, en de typische tonen van witte

de pinot blanc komt er perfect tot rijping.

peper geven de wijn extra spanning!

De wijn is mooi in balans en loepzuiver van

Schenkadvies: Een verkwikkend aperitief en zeer breed

smaak, met tonen van peer, meloen, gele

inzetbaar als begeleider van de maaltijd.

pruim en veldbloemen. In de lange afdronk

Op dronk: tussen nu en 2017

proeven we elegante zuren. Heerlijk!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,20 per fles (normaal € 10,30)

Op dronk: tussen nu en 2017

met de hand en de druiven worden vervolgens per perceel op

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,50 per fles (normaal € 11,75)

2014 Gemischter Satz, Ingrid Groiss
Gemischter Satz is een authentieke Oostenrijkse wijn. De naam
betekent zo veel als ‘gemengd zootje’, wat verwijst naar de
diverse verschillende druivensoorten die erin gebruikt worden.

Gross, Grösser, Groiss

Schitterend wit uit Oostenrijk

O

ostenrijk is synoniem aan pure en zuivere wijnen. Wij zijn er dol op! Al jarenlang
werken wij met Birgit Braunstein en met het team van Stadt Krems en hun wijnen
vervelen ons nooit. Maar toen wij via onze vrienden van Stadt Krems proefflessen
ontvingen van de jonge wijnmaakster Ingrid Groiss waren wij zo enthousiast dat wij besloten
ons Oostenrijkse assortiment met haar wijnen te verrijken.

De oma van Ingrid beplantte de wijngaard met wel zeventien
neuburger, pinot blanc en de minder bekende roter veltliner,

2013 Riesling Steinterrassen
Stadt Krems

grauer vöslauer en silberweiße. Al deze druiven worden

Op het eeuwenoude domein Stadt Krems

tegelijkertijd geoogst en gevinifieerd. De combinatie geeft een

maakt Fritz Miesbauer naast voorbeeldige

elegante, karaktervolle en complexe wijn.

Grüner Veltliners ook voortreffelijke Rieslings.

Proefnotitie: De neus is prachtig complex, met tonen van

Op de oude rotsbodems heeft de druif het

bloemen, mineralen, kweepeer, gele pruimen en citrusfruit.

goed naar zijn zin. Intense geur van appel,

De smaak is zowel elegant als intens, prachtig zuiver, met een

citrus, passievrucht en bloemen. Ook in de

schitterende mineraliteit en tonen van rijp geel fruit. De afdronk

mond mooi fruitig en rijk van smaak, met een

is intens en biedt mooie frisse zuren.

goede structuur en uitstekende zuren.

Schenkadvies: Bij vele visbereidingen, wit vlees en gerechten

Op dronk: tussen nu en 2018

uit de Aziatische keuken.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,20 per fles (normaal € 13,60)

druivenrassen, waaronder chardonnay, grüner veltliner, riesling,

Ingrid Groiss is geboren in een echte wijnmakersfamilie. Ze groeide op op het familiedomein in het

Op dronk: tussen nu en 2017

dorpje Breitenwaida in het Weinviertel. Dit wijngebied, dat deel uitmaakt van Niederösterreich en dus

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,30 per fles (normaal € 12,60)

vlakbij Tsjechië en Slowakije ligt, heeft erg geleden onder de ‘crisis’ die in de jaren tachtig plaatshad in
de Oostenrijkse wijnbouw. Door het wijnschandaal (bekend als het antivriesschandaal) liep de reputatie
van Oostenrijkse wijnen ernstige schade op en raakten ze zelfs onverkoopbaar. Veel wijnmakers gaven
De oma van Ingrid Groiss, die het domein toen bestierde, liet zich echter niet uit het veld slaan. Zij

2012 Zweigelt Mitterjoch
Birgit Braunstein

had in 1965 een wijngaard aangeplant en bleef die ook tijdens de crisis vertroetelen. Ingrid zelf koos

Waar Birgit bij de witte wijnen internationale

aanvankelijk nog voor een studie bedrijfskunde, maar de wijnbouw bleef lonken. Ze plakte er daarom

druivenrassen gebruikt, kiest zij bij rood juist

een studie wijnbouwkunde aan vast en al snel ontwikkelde zij een heel eigen stijl. Van de uitstekende

voor de autochtone rassen. De zweigelt en

terroir en oude stokken maakt zij optimaal gebruik. Ze probeert zo min mogelijk technische ingrepen

blaufränkisch gedijen perfect in het warmere

te doen en laat de natuur haar gang gaan. De wijngaard, die circa 10 hectare beslaat, bewerkt zij

microklimaat en met haar zorgvuldige,

op biologische wijze en met veel respect voor de natuur. De opbrengst van de oude stokken is van

biologische wijnbouw weet Birgit er het

nature laag en de druiven hebben een maximale expressie van de terroir en een goede mineraliteit en

optimale uit te halen. De Zweigelt heeft

concentratie. Ingrid Groiss staat voor zuivere wijnen, met elegantie, frisheid en een sprankelende bite!

een frisse neus van rood fruit, laurier en een

toen op en kozen voor andere ambachten.

De voorraden van Ingrids wijnen zijn beperkt. Maar er is goed nieuws… Ingrid liet ons weten dat zij

Proefpakket Oostenrijk

onlangs een prachtige, oorspronkelijke wijngaard heeft aangewonnen, die verlaten en in groot verval

U ontvangt van de rode Zweigelt twee flessen en van
de andere wijnen één fles.

was. Afgelopen jaar plantte ze deze wijngaard geheel opnieuw aan. Het duurt dus nog even, maar een

Speciale prijs: € 63,50 (normaal € 69,05)

prachtige nieuwe wijn van Ingrid is in wording!

10 Okhuysen Vinée Vineuse

zweem vanille. De smaak is soepel, sappig en
lekker kruidig.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,25 per fles (normaal € 10,40)
Okhuysen Vinée Vineuse
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De kracht van gamay
Z

elden veranderde de reputatie van een wijnregio in korte tijd
zo radicaal als die van de Beaujolais. Nog maar enkele jaren
geleden was de Beaujolais vooral de streek van plezierwijnen die
snel gedronken dienden te worden. Nu, echter, is de streek (opnieuw)
beroemd om zijn karaktervolle cru’s.

Fleurie - Gilles Gelin

2012 Juliénas

ontsteeld. Na de alcoholische vergisting

De goedlachse Gilles Gelin heeft het

Michel Tête werkt via de traditionele

rijpt de wijn tien maanden op cementen

familiedomein overgenomen van zijn

vinificatiemethode ‘semicarbonique’. Dat

tanks.

vader, en besteedt sindsdien veel

wil zeggen dat een deel van de druiven

Proefnotitie: Roodpaars van kleur

aandacht aan de oude cru-wijngaarden.

een ‘macération carbonique’ ondergaat

en een neus vol donkerrood fruit en

Deze liggen voornamelijk in het dorpje

en het andere deel een normale

iets licht aards. De smaak is prachtig

Fleurie, maar ook in Morgon heeft Gilles

vergisting.

geconcentreerd, goed sappig met veel

enkele hectaren. De oude wijnstokken –

Proefnotitie: De neus geurt naar

fruit en iets zoetige tanninen. De afdronk

gemiddeld 45 jaar, maar sommige bijna

bloemen en heerlijk donker fruit. De

houdt secondelang aan.

honderd jaar oud – zijn diepgeworteld

smaak is intens en mooi fris, en biedt

Op dronk: tussen nu en 2018

in de granietbodem. Zo profiteren

zowel rijp fruit als aardse tonen. De

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,20 per fles (normaal € 12,50)

de wijnstokken van een interessante

afdronk is zuiver en houdt lang aan.

De cru’s komen uit het meest noordelijke deel van de streek, de Haut-Beaujolais,

voedingsbodem en ontwikkelen

Op dronk: tussen nu en 2018

dat grenst aan de Bourgogne. De bodem is er rijk aan graniet en dankzij de

de druiven zich zeer geleidelijk. De

soms steile hellingen valt de zon haast loodrecht op de wijngaarden, waardoor

elegantie en finesse die zo in de druiven

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,10 per fles (normaal € 13,50)

de druiven perfect rijpen. Bovendien woont hier een alsmaar groeiende groep

ontstaat, weet Gilles perfect vast te

van ambitieuze wijnmakers. Deze groep ontwikkelt niet alleen kennis op het

houden in zijn wijnen.

Morgon - Domaine Louis
Claude Desvignes

en landen, waar ze een breder inzicht krijgen en nieuwe wijnmaaktechnieken

2012 Fleurie

Net als in Juliénas – en in tegenstelling

leren. Tot slot is er de wijncultuur: een hoge plantdichtheid, een lage maximaal

De gamaydruiven die Gilles voor deze

tot wat in Fleurie gebeurt – draait het

toegestane opbrengst en een verplichte handoogst. Wat niet is veranderd, is

cru gebruikt, groeien aan de zuidkant

bij de wijnen uit Morgon niet zozeer om

dat alles in de Beaujolais draait om de druif gamay noir à jus blanc. Deze druif is

van Fleurie. De bodem bevat hier

finesse, maar om kracht! Binnen Morgon

verwant met pinot noir en brengt paarskleurige wijnen voort, waarin het fruit de

naast graniet ook wat zand, wat de

liggen zes verschillende ‘climats’, die

hoofdrol speelt. De twaalf verschillende gebieden waar cru’s gemaakt mogen

elegantie in de wijnen ten goede komt.

elk hun eigen bodemsamenstelling

worden – vaak vernoemd naar de belangrijkste gemeente in die buurt – brengen

De druiven worden deels volgens de

en zonexpositie hebben. De familie

elk hun eigen stijl Beaujolais voort. Wij tippen u drie cru’s uit drie beroemde

methode ‘macération carbonique’, deels

Desvignes bezit enkele van de

gemeenten, die de breedte van deze verrukkelijke streek goed weergeven!

op traditionele wijze gevinifieerd. Zo

interessantste percelen van de streek.

behoudt de wijn zijn frisse fruitigheid,

Bovendien hebben ze een schat aan

terwijl hij ook wint aan complexiteit.

ervaring! Er wordt hier namelijk al

Proefnotitie: Uitbundig parfum van

acht generaties lang wijn gemaakt.

rood en zwart fruit, licht floraal en

Tegenwoordig hebben broer en zus

met iets aardse tonen. De smaak is

Louis-Benoît en Claude-Emmanuelle de

geconcentreerd en intens, met een

leiding. Zij hebben de beschikking over

elegant fruit en stijlvolle tanninen. In de

wijngaarden met een dichte beplanting

finale een prachtige frisheid!

en oude stokken die lage rendementen

Op dronk: tussen nu en 2018

geven. Ze bewerken de grond op een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,10 per fles (normaal € 13,50)

gezonde en organische wijze en oogsten

familiedomein, maar ook op de universiteit en tijdens stages in andere streken

Gilles Gelin

pas bij volledige rijpheid van de druiven.
De Desvignes verwerken de druiven per

Juliénas - Domaine du Clos du
Fief (Michel Tête)

perceel, waardoor de verschillen in terroir

Juliénas is één van de kleinere appel

Door geen ‘macération carbonique’ toe

lations van de Beaujolais, en staat

te passen, onderscheiden zij zich van

bekend om zijn aardse en relatief intense

andere wijnmakers in de Beaujolais.

Michel Tête en zoon Sylvain

in de wijnen goed tot uiting komen.

wijnen, met aroma’s van viooltjes, pioen
zonder twijfel de bekendste wijnmaker

2011 Morgon
‘La Voûte Saint-Vincent’

uit deze appellation en een begrip in de

De druiven van de ‘Voûte Saint-Vincent’

Beaujolais. Hij is degene die aanzette tot

komen van het ‘climat’ Douby. Hier

U ontvangt van iedere wijn twee flessen.

een imagoverbetering van de Beaujolais,

bestaat de ondergrond grotendeels

Speciale prijs: € 72,50 (normaal € 79,00)

doordat hij rendement ondergeschikt

uit zandsteen en vergruisd graniet. De

maakte aan kwaliteit. Niet voor niets is

wijnstokken zijn gemiddeld zo’n zestig

zijn bijnaam ‘Le Roi du Beaujolais’.

jaar oud en 50% van de trossen wordt

rozen, aardbei en kaneel. Michel Tête is

Proefpakket Beaujolais

12 Okhuysen Vinée Vineuse

Louis-Benoît Desvignes
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Très Supérieur!
B

ordeauxliefhebbers opgelet! Als u niet eerder heeft gehoord van
Château Lescalle, zou u het domein al snel links laten liggen. In de
rangorde staat de AOP Bordeaux Supérieur slechts één stapje boven
de AOP Bordeaux, een vrij bescheiden herkomst dus. U zou dan echter
voorbijgaan aan een van de plezierigste wijnen uit de streek. Lescalle is in
zijn categorie namelijk een wijn die zijn gelijke nauwelijks kent en op een
beduidend hoger niveau acteert dan zijn herkomst doet vermoeden!

Het Château werd in 1875 gebouwd in opdracht van Emmanuel Tessandier, vlak bij
Macau in het uiterste zuiden van de Haut-Médoc. De wijngaarden bestaan uit twee
percelen die net buiten de grenzen liggen van de gemeente-appellation Margaux en
de regionale appellation Haut-Médoc. De bodem is hier ook iets rijker en bezit meer
klei dan bij de beroemde buren, wat in principe voor de wijnstok minder gunstig is.
Maar door de hoge plantdichtheid is er voldoende concurrentie tussen de wijnstokken
en het domein koos bovendien voor de aanplant van een substantieel aandeel
merlot. Die vroegrijpe druif heeft het hier reuze naar zijn zin, in tegenstelling tot de
belangrijkste druif van de Haut-Médoc, de cabernet-sauvignon, die minder goed rijpt
op de koele kleigrond. Slim bekeken dus van de familie Tessandier, die hier nog altijd
eigenaar is.
De verantwoordelijke wijnmaker is hier Claude Gaudin, die op verschillende châteaux
in de Médoc de scepter zwaait en een zeer kundig wijnmaker is. Hij kiest ervoor om
een deel van de wijn te vinifiëren en op te voeden op roestvrijstalen vaten, terwijl
iets meer dan de helft van de wijn een opvoeding op nieuwe eikenhouten vaten
krijgt. Aan het eind van de opvoeding worden beiden met elkaar geassembleerd.
Het resultaat is een uiterst charmante en zeer kwalitatieve wijn die iedere
Bordeauxliefhebber positief zal verrassen!

2012 Château Lescalle
Bordeaux Supérieur
De wijn is een assemblage van 65% merlot, 15% cabernet-sauvignon, 10% cabernetfranc en 10% petit verdot en werd zoals hierboven beschreven voor een gedeelte
opgevoed op eikenhouten vaten. De wijn is dieprood van kleur, tegen het paars
aan. De geur is uitbundig, met tonen van rood en zwart fruit, specerijen, kruiden
en wat vanille van het hout. In de mond heeft de wijn een mondvullende structuur,
met elegante, rijpe tanninen, aantrekkelijk fruit en een heerlijke, frisse afdronk. Très
Bordeaux!
Op dronk: tussen nu en 2021

Speciale prijs:

bij 6 flessen: € 9,20 per fles
bij 12 flessen: € 8,90 per fles
(normale prijs € 10,35 per fles)

14 Okhuysen Vinée Vineuse
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Sybille Kuntz

Pionier in de Moezel

S

ybille Kuntz, ‘kind van de Moezel’,
groeit op in het dorpje Lieser in het
hart van de Moezelvallei. Als telg uit
een familie van wijnmakers, -handelaren en
vatenmakers lijkt ze voorbestemd om de
zoveelste generatie Moezelwijnmakers te
worden. Het eigenzinnige karakter van Sybille
leent zich echter niet voor het bewandelen van
geëffende paden en ze kiest er dan ook voor
om ver weg van de familiewijngaarden een
studie business administration te gaan volgen.

Tijdens haar studietijd komt ze in aanraking met de

2012 Qualitätswein trocken

2012 Spätlese trocken

grote wijnen uit de bekende Franse en Italiaanse

De druiven zijn afkomstig van veertig jaar oude stokken van de

Deze Spätlese is gemaakt van druiven die de laatste weken

topgebieden. De veelal strakkere en drogere

wijngaarden Kardinalsberg en Weisenstein en worden als eerste

van oktober geplukt werden op de Niederberg-Helden-

stijl wijnen vormen een groot contrast met de

geplukt. Ze worden verzameld in kleine kratten om ervoor te

akker in Lieser, een zogenaamde ‘Erste Lage’-akker. Door op

traditionele, zoete Moezelwijnen en maken veel

zorgen dat ze onbeschadigd de kelder bereiken.

verschillende momenten te oogsten, worden de druiven steeds

indruk op de wijnliefhebster. Hier wordt de kiem

Proefnotitie: De neus van de 2012 is opvallend geurig, fris,

bij perfecte rijpheid geplukt, met een hoge kwaliteit tot gevolg.

gelegd voor de drang om een Moezel Riesling te

bloemig en met tonen van citrusfruit en grapefruit. In de mond

Proefnotitie: Herkenbaar Rieslingparfum met een schitterende

maken die zich kan meten met de cuvées uit de

sappig, stenig, mineraal, bloemig en we proeven opnieuw

minerale neus en ook iets bloemigs. In de mond heeft de wijn

bekende topgebieden. Terug op het familiedomein

citrus. Deze mooie intense en complexe wijn is heerlijk

diepgang en kracht, maar hij is tegelijk zuiver en elegant, bezit

krijgen Sybille en haar man in de jaren tachtig de

verkwikkend, fruitig en aromatisch en heeft een intense en

citrusfruit, een fijn zoetje en een perfecte balans. De afdronk

totale controle over de familiewijngaarden en het

lange afdronk.

maakt indruk.

wijnmaken. In de stellige overtuiging dat biologisch

Op dronk: tussen nu en 2018

Op dronk: tussen nu en 2019

gemaakte wijnen veel beter smaken – gesteund

Nu bij 6 flessen: € 13,25 per fles (normaal € 14,70)

Nu bij 6 flessen: € 25,95 per fles (normaal € 28,95)

door de wetenschap dat haar grootvader stierf aan

2011 Auslese feinherb

een vergiftiging door het toentertijd nog onschuldig
veronderstelde arsenicum – doen ze de chemische

2012 Kabinett trocken

De druiven voor deze bijzondere wijn zijn afkomstig van de

onkruidverdelgers de deur uit en laten bloemetjes

Gemaakt van oudere rieslingstokken, gelegen op de steile

beste en oudste wijngaarden van de ‘Niederberg-Helden

en plantjes tussen de wijnstokken weelderig

wijngaarden van de Paul Vallei, die zo’n 35.000 jaar geleden

Einzellage’. Een lage opbrengst resulteert in most met een

groeien. De wijnstokken worden daardoor

door de rivier de Moezel werd gevormd. De druiven werden

hoge concentratie aroma’s en veel smaak. Steile akkers en

gedwongen om dieper te groeien en bereiken

net wat later geplukt dan die van de Qualitätswein en de

een bodem van leisteen geven deze wijn een ongekende

een grotere diversiteit aan voedingsstoffen.

opbrengst is iets lager, wat het suikergehalte en de complexiteit

mineraliteit.

Tegelijkertijd blijft de sterke leisteenhoudende

van de druiven verder bevordert.

Proefnotitie: Een levendige en krachtige neus, met minerale

bodem gezond. De ambitieuze Sybille breidt het

Proefnotitie: In de neus wat steenachtig, aromatisch en

tonen en een zweem van anijs. In de mond veel sap, een volle,

domein uit met nieuwe wijngaarden die beplant zijn

complex, met subtiele tonen van honing en citrusfruit. Hij heeft

geconcentreerde smaak met een verfijnd zoetje, bijzonder

met oude stokken en een helling hebben van tot

een intense, minerale smaak, met rijpe tonen van geel fruit en

veel rijp fruit en iets van kamille en gember. Heel complex. De

wel 70 graden. Dankzij de uitstekende zonexpositie

bezit een mooie spanning.

afdronk houdt secondelang aan.

ontwikkelen de druiven zich optimaal en zorgen ze

Op dronk: tussen nu en 2019

Op dronk: tussen nu en 2022

voor veel geur- en smaakstoffen. Sybille plukt de

Nu bij 6 flessen: € 17,95 per fles (normaal € 20,50)

Speciale prijs per fles: € 39,95 (normaal € 46,55)

druiven zo laat mogelijk, opdat deze de tijd hebben
‘karakter’ te ontwikkelen. De Rieslings van Sybille
en haar team zijn fris, bloemig, vol van smaak, heel
complex en hebben een uitgesproken mineraal
karakter.

Proefpakket Sybille Kuntz

U ontvangt van de Qualitätswein en de Kabinett elk twee flessen en van de Spätlese en de Feinherb elk een fles.

Speciale prijs: € 130,00 (normaal € 145,90)
Sybille Kuntz maakt ook een prachtige Beerenauslese en Trockenbeerenauslese. De voorraden hiervan zijn
zeer beperkt. Bel of e-mail ons alstublieft bij interesse!

16 Okhuysen Vinée Vineuse
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2013 Lucanto - Montepulciano d’Abruzzo

Proefnotitie: Strogeel, met een hint van groen. De neus

Deze wijn werd gemaakt van 100% montepulciano, voor

is heerlijk fruitig en heeft iets peperigs. De smaak is

rode wijnen de belangrijkste druivensoort in het gebied. De

geconcentreerd, mondvullend en zeer fruitrijk: we proeven

montepulciano profiteert volop van de warme zomers en een

appel, perzik en peer. Ook ontdekken we wat grassige tonen.

verkoelende zeebries. Door de opbrengsten laag te houden,

Alles is perfect in balans en de afdronk lang en vol.

krijgt het team van Torre Raone de mooiste resultaten. Na de

Serveersuggestie: Bij schaaldieren, visrisotto en spaghetti à la

gisting verblijft de wijn geruime tijd ‘sur lie’.

vongole.

Proefnotitie: Mooie dieprode kleur met een paarse rand. In

Op dronk: tussen nu en 2017

de geur ontdekken we heerlijk bessig fruit, kersen, bramen

Nu bij 6 flessen: € 9,75 per fles (normaal € 11,25)

en kruiden. De smaak is vol en verleidelijk met opnieuw veel
sappig, rijp fruit, zachte, frisse tanninen en een lange, zwoele

2011 Raone Rosso - Colline Pescaresi

afdronk.

De assemblage bestaat uit de lokale montepulciano en de

Serveersuggestie: Bij lam met verse kruiden, groentelasagne,

internationale merlot en cabernet-sauvignon. Vanwege deze

pizza en stoofvlees.

bijzondere samenstelling werd de wijn ‘gedeclasseerd’ tot

Op dronk: tussen nu en 2018

IGT. De wijn vergistte lange tijd ‘sur lie’, waarbij ‘de hoed van

Nu bij 6 flessen: € 7,95 per fles (normaal € 9,95)

schillen’ regelmatig werd ondergedompeld om nog meer
smaak- en geurstoffen af te geven aan de wijn. De wijn rijpte

2014 Raone Bianco - Colline Pescaresi

twaalf maanden op eikenhout.

De assemblage bestaat uit biologisch verbouwde pecorino,

Proefnotitie: De kleur is intens donkerrood, bijna paars. De

pinot grigio en incrocio manzoni (een wit druivenras dat

geur is complex, met tonen van een zoet donker fruit, kruiden,

verwant is aan de riesling renane en de pinot blanc). De druiven

specerijen en bloemen. De smaak is vol en kruidig, mooi

werden zacht geperst en verbleven daarna zo’n tien uur in

elegant, met prachtig rijpe, iets zoete tanninen en een lange,

contact met het sap, waardoor de geur- en smaakaroma’s

frisse afdronk.

van het sap nog intenser werden. De vergisting had plaats in

Serveersuggestie: Bij vleesgerechten met een rijkere saus,

inoxtanks opdat de wijn zijn frisheid behield.

eend en wild.
Op dronk: tussen nu en 2018

Nu bij 6 flessen: € 9,95 per fles (normaal € 12,25)
2014 Pecorino - Colline Pescaresi

Wijn uit de machtige Abruzzen

I

talië heeft ons als wijnland de laatste jaren steeds meer te bieden. Kwantiteit werd ondergeschikt gemaakt aan
kwaliteit, de biologische wijnbouw deed zijn intrede en vergeten autochtone druiven kregen weer hun plek.
Ook de technische kennis ging vooruit en een nieuwe generatie wijnmakers durfde het aan om de broodnodige
investeringen te doen. Een even prachtig als succesvol voorbeeld van een dergelijke aanpak is de Azienda Agricola
Torre Raone uit de Abruzzen.

Pecorino is naast een bekende Italiaanse schapenkaas
ook een lokale druif uit de Marken en de Abruzzen. Het
is een vroeg rijpende druif, met een lage opbrengst, die
vooral houdt van hoger gelegen gebieden. Deze druif
brengt rijke, aromatische wijnen voort, met een nootachtig
karakter. De wijn wordt op lage temperatuur vergist en
verblijft ‘sur lie’ op roestvrijstalen tanks.
Proefnotitie: De geur is uitbundig, met tonen van wit
fruit, bloemen en kruiden. De smaak is rijk en in het
bezit van een vette structuur, een levendig geel fruit

De Abruzzen is een gebied waar wij graag komen. Het ligt aan de oostkant van Italië, ingeklemd tussen de Adriatische Zee

als abrikoos en perzik, frisse citrustonen, iets licht

en de Apennijnen. Het is een ruig gebied waar zelfs nog beren leven. Alweer enkele jaren geleden ontdekten wij hier een

grassigs en een lange afdronk met prachtige zuren.

domein dat zijn weerga niet kent: Azienda Agricola Torre Raone. Het ligt op een van de mooiste plekjes van het gebied en

Serveersuggestie: Een fijn aperitief, bij pasta met

wordt bestierd door de schoolvrienden Luciano di Tizio en Antonio d’Emilio. Direct na aankoop richtten zij de dertig hectare

vis of bij rauwe vis en sushi.

wijngaard volledig opnieuw in, waarbij ze van begin af aan eenduidig voor kwaliteit kozen en daarbij een biologische aanpak

Op dronk: tussen nu en zomer 2017

omarmden, die ook officieel is gecertificeerd. Bovendien richtten Luciano en Antonio zich vooral op enkele autochtone lokale

Nu bij 6 flessen: € 8,50 per fles

druivenrassen. De montepulciano – niet te verwarren met de herkomst van de Vino Nobile – is hier de belangrijkste blauwe

(normaal € 9,70)

druif en de trebbiano d’Abruzzo (ook wel bombino bianco) de meest aangeplante witte. Daarnaast vinden we onbekendere
witte druiven als de witte pecorino en incrocio manzoni. Luciano di Tizio en Antonio d’Emilio maken op hun Torre Raone
pure wijnen, waarin de terroir en de authenticiteit van de druif goed tot hun recht komen. De wijnen zijn vooral op fruit en
elegantie gemaakt, maar zijn tegelijkertijd complex en gestructureerd. Heerlijke wijnen met een eigen gezicht om bij een
Italiaans maal van te genieten en waarmee u zich even in Italië waant!

Om kennis te maken met de fantastische wijnen van dit domein, kunt u tijdelijk
profiteren van extra scherpe aanbiedingsprijzen!
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Proefpakket Torre Raone
U ontvangt van elke wijn drie flessen.

Speciale prijs: € 110,00 (normaal € 129,45)
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2013 Sauvignon Touraine
Domaine Jacky Marteau

2012 Saumur blanc l’Insolite
Domaine des Roches Neuves

Langs de rivier de Cher ligt bij het stadje Saint-Aignan een

Dankzij zijn volledig biologisch-dynamische aanpak maakt

kalkrijk plateau waar de allerbeste Tourainewijnen vandaan

Thierry Germain wijnen die schitterend in balans zijn en

komen. Op dit plateau, ter hoogte van het gehucht Pouillé,

kwalitatief hoogstaand. De moeilijke omstandigheden in 2012

bevinden zich de wijngaarden van de familie Marteau, die

brachten Thierry allerminst uit zijn evenwicht, getuige deze

grotendeels zijn aangeplant met sauvignon. De gisting is

indrukwekkende wijn die werd gevinifieerd en opgevoed op

volledig temperatuurgecontroleerd en de wijn rijpt tot de

grote eiken vaten.

botteling op zijn gistsporen.

Proefnotitie: De neus is intens, fris en mooi complex, met

Proefnotitie: Heerlijke sauvignonneus met een stuivend parfum

zowel florale tonen, als mineralen, wit en geel fruit, iets exotisch

van kruisbes, citrus en licht grassige tonen. De wijn heeft een

en wat citrusfruit. In de mond proeft hij stevig, maar ook

zuivere aanzet, sappig fris fruit en fijne zuren in de finale. Een

soepel, met rijp fruit en mineraliteit. De afdronk is rijk en blijft

kleine Sancerre!

secondelang hangen.

Op dronk: tussen nu en 2016

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij 6 flessen: € 7,35 per fles (normaal € 8,30)

Nu bij 6 flessen: € 17,10 per fles (normaal € 18,90)

2010 Vouvray sec
Vignobles Brisebarre

2011 Chinon Cuvée Terroir
Domaine Joguet

De wijngaarden van Philippe Brisebarre liggen heel gunstig,

“Joguet maakt verreweg de beste wijnen, hier kunnen we

waardoor de chenindruiven optimaal profiteren van het

‘blind’ kopen!” berichtten we het thuisfront na ons eerste

microklimaat en net iets eerder uitgerijpt zijn dan elders. Na

bezoek aan Joguet in 1982. Inmiddels duurt de vriendschap

een puur traditionele vinificatie rijpt de wijn bijna een jaar op

ruim dertig jaar, al is die niet meer met Charles Joguet zelf, die

oude vaten in vochtige grotkelders. Volgens zijn filosofie is

het domein in de jaren negentig verkocht. De wijnen die hier

alleen de oxiderende werking van een vat belangrijk.

worden gemaakt, zijn nog immer vermaard.

Proefnotitie: Het parfum is licht mineralig met fijne tonen van

Proefnotitie: De neus is heerlijk bessig, een beetje aards

rijp wit en geel fruit, bloesem en een hint van noten. De smaak

en aangenaam fruitig. In de smaak keert het rijpe fruit terug

is verfijnd en zacht met een prachtige balans tussen de milde

en harmonieert schitterend met de zachte tanninen en licht

zuren en het delicate fruit.

kruidige tonen. De afdronk biedt opnieuw fruit met een

Op dronk: tussen nu en 2018

opvallende frisheid.

Nu bij 6 flessen: € 9,90 per fles (normaal € 11,10)

Op dronk: tussen nu en 2017

Nu bij 6 flessen: € 12,10 per fles (normaal € 13,50)
2013 Le Hu-Boyau - Savennières sec
Château d’Epiré
De oudste wijnstokken van Château d’Epiré staan aangeplant
in de wijngaard Le Hu-Boyau – letterlijk ‘voorbij het bos’. Goed
gedijend op de granieten en kalkrijke bodem brengen ze
minder, maar geconcentreerdere en rijkere druiven voort. Na
de vergisting rijpte de wijn negen maanden op eiken vaten.
Proefnotitie: Zeer fijne neus met tonen van fruit en walnoten
en subtiele houttonen. De smaak biedt concentratie en rijkdom,
maar is tegelijk delicaat, mild en verfijnd, biedt terugkerend
fruit en eindigt met een afdronk vol heerlijke frisheid.
Op dronk: tussen nu en 2016 of na 2019 tot 2026

Nu bij 6 flessen: € 16,50 per fles (normaal € 18,25)

Proefpakket Loire
U ontvangt van alle wijnen een fles.

Speciale prijs: € 82,00 (normaal € 89,45)
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A toi la Loire!

W

ij hebben een zwak voor de
Loire. De uitgestrektheid
van die onmetelijke rivier, de
landschappelijke schoonheid, de pure
dorpjes, de prachtige kastelen en die
enorme verscheidenheid aan wijnen
met de meest uiteenlopende smaken
betoveren ons elke keer opnieuw.
De grote klimatologische verschillen,
de steeds wisselende structuur
van de bodem en de gebruikte
druivenvariëteiten maken deze
wijnstreek extra boeiend. Bovendien
word je hier altijd ontvangen door

wijnboeren die vriendelijk en gastvrij
zijn. Het is dan ook niet vreemd dat
onze tweede inkoopreis ooit – de
eerste ging naar Bordeaux – naar de
Loire ging. Wij kamden de streek uit
van de Boven-Loire in het westen, waar
de Muscadet vandaan komt, tot de
Beneden-Loire in het oosten (Sancerre,
Pouilly-Fumé, Menetou-Salon). Voor
deze editie selecteerden wij een zestal
heerlijke wijnen uit de Midden-Loire,
met prachtig wit uit Vouvray, Touraine
en Savennières, en rood uit Chinon en
Saumur.

2012 Saumur Champigny Terres Chaudes
Domaine des Roches Neuves
Terres Chaudes is een apart perceel met zeer oude stokken
met een laag rendement. Na een strenge selectie worden de
druiven gevinifieerd op lage temperatuur. De wijn krijgt een
opvoeding van twaalf maanden op zijn fijne gistsporen op
vaten van 600 liter en op grote ovale houten vaten.
Proefnotitie: Een prachtige neus van rijp zwart en rood fruit,
kruiden, specerijen, iets van cederhout en iets licht floraals. De
smaak is krachtig, geconcentreerd en complex, biedt een rijke
structuur en mooi rijp fruit, specerijen, uitstekende tanninen en
een heerlijke frisheid.
Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij 6 flessen: € 17,55 per fles (normaal € 19,40)

Kijk op www.okhuysen.nl voor nog veel meer
prachtige Loire-wijnen!
Okhuysen Vinée Vineuse
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Spaanse voltreffers

2012 Arbucala Esencia Joven
Toro
Bodegas Valduero

2010 Abadal Crianza
Pla de Bages
Bodegas Abadal

2012 Crianza Ribera del
Guadiana
Palacio Quemado

Toro staat synoniem voor het nieuwe

Pla de Bages heeft pas sinds 1995 de

In de ruige provincie Extremadura ligt

Spanje waar oude tradities de laatste

DO-status (Denominacíon de Origen)

langs de grens met Portugal de kleine

jaren een verrassend moderne invulling

en slechts 600 hectare zijn beplant met

Denominación de Origen Ribera del

hebben gekregen. De lokale tinta-de-

wijnstokken. Bodegas Abadal geldt

Guadiana, genoemd naar de rivier die

torodruif (tempranillo) gedijt goed op

als dé referentie voor het gebied en is

door het gebied stroomt. Onze vriend

de zanderige bodems met kalkstenen

vooruitstrevend, ook met de aanplant

en befaamde oenoloog Iñigo Manso

ondergrond en profiteert van het

van andere, niet-Spaanse druivenrassen.

de Zuñiga, die door de familie Alvear

continentale klimaat met Atlantische

De wijngaarden liggen op zorgvuldig

was gevraagd voor een adviserende

invloeden. De familie García Viadero

aangelegde terrassen waar een micro

rol bij het prestigieuze project ‘Palacio

van het befaamde Valduero (Ribera del

klimaat heerst met weinig neerslag,

Quemado’, tipte ons jaren geleden over

Duero) kocht hier begin jaren negentig

warme dagen en koude nachten. Dat

dit opkomende wijngebied. De terroir van

wijngaarden vlak bij het kleine dorpje

geeft de druiven een ongekende frisheid,

Ribera del Guadiana bestaat uit bruinrode

Valdefinjas. Door een vroege oogst

die door strenge selectie, handmatige

aarde, is stenig en rotsachtig en ideaal

en het toepassen van innovatieve

oogst en nauwkeurige vinificatie ook

voor wijnbouw. Ook de hoge ligging op

vinificatietechnieken smaken de wijnen

duidelijk naar voren komt in het glas.

ruim 500 meter en de invloed van een

verrassend sappig en fruitrijk met behoud

Deze Crianza, gemaakt van 50% cabernet-

koude stroming vanuit de Atlantische

van een aangename frisheid.

sauvignon en 50% merlot is een Spaanse

Oceaan dragen hun steentje bij en staan,

Proefnotitie: In de neus zwarte kers,

volbloed met een Bordelais tintje.

ondanks de zuidelijke ligging, garant voor

bessen, laurier en een hint van vanille.

Proefnotitie: Complexe neus van rijpe

prachtig frisse en elegante wijnen.

De smaak kenmerkt zich door sappig, rijp

kersen, bessen, chocola en zoethout. De

Proefnotitie: Het rijpe donkere fruit knalt

rood fruit, zachte tanninen en een fijne

smaak is krachtig en vol en biedt tonen

het glas uit. De smaakaanzet is zacht en

fraîcheur in de afdronk.

van verleidelijk rood fruit en fijne kruiden.

sappig, vol fruit en iets zoete tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2017

De finale is zacht en smeuïg.

De afdronk is lang en zwoel en heeft iets

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,85 per fles (normaal € 9,95)

Op dronk: tussen nu en 2017

kruidigs. ¡Delicioso!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,70 per fles (normaal € 9,80)

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,65 per fles (normaal € 9,70)
2012 Negre Selecció Penedès
Bodegas Can Feixes
Als er een prijs zou bestaan voor de
meest sympathieke wijnmakersfamilie,
dan zouden de gebroeders Huguet uit de
Penedès hoge ogen gooien. De meesten
van u zijn bekend met hun vele malen
bekroonde Cava, maar wij hebben een
zwak voor al hun prachtige wijnen. Deze

Proefpakket Spanje

’Joven’, gemaakt van ull de lebre (70%) en
merlot (30%) ondergaat een korte rijping

U ontvangt van iedere wijn drie flessen.

van zes maanden op barriques voor meer

Speciale prijs: € 107,50 (normaal € 118,65)

complexiteit en zachtheid.
Proefnotitie: Heerlijke neus van zwarte
bessen, framboos en specerijen. De
smaak is fris met opnieuw veel fruit,
een aangename kruidigheid, smeuïge

W

at is het toch heerlijk om terug te kunnen vallen op onze vertrouwde en gerenommeerde
wijndomeinen uit Spanje. Ze behoren tot de top van de regio en hebben al jaren geleden
ons hart veroverd, mede door een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Ontdekt u zelf waarom
deze vier Spaanse voltreffers een schot in de roos zijn!
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tanninen en eindigt in een lange, zuivere
finale.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,00 per fles (normaal € 10,10)
Okhuysen Vinée Vineuse
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Oogstberichten uit Frankrijk
2014 is een veelbelovend jaar!

I

nmiddels is het een goed gebruik om in de voorjaarseditie van Vinée Vineuse wat eerste oogstresultaten met u
te delen. Op deze pagina’s beperken we ons even tot Frankrijk, maar op www.okhuysen.nl/blog/oogstberichten
vindt u informatie uit andere belangrijke Europese wijngebieden. Vanzelfsprekend houden we met name de
ontwikkelingen in de meer noordelijk gelegen productiegebieden nauwlettend in de gaten; dit zijn de streken waar
weersomstandigheden per jaar het sterkst kunnen wisselen, wat de kwaliteit van de wijnen in grote mate beïnvloedt.
Natuurlijk zijn we erg benieuwd hoe Bordeaux het er vanaf heeft gebracht. Voor het laatste topjaar moeten we
terug naar 2010 en de vorige oogst, 2013, was ronduit moeizaam. De verkopen van Bordeaux zijn daarmee flink
teruggevallen en de streek heeft behoefte aan een nieuw succes. Laten we daarom maar beginnen in Bordeaux, het
grootste gecontroleerde wijngebied ter wereld!

Bordeaux

‘An Indian summer of historic proportions’
Olivier Bernard van het beroemde Domaine de Chevalier
vertelt ons dat er vanaf 27 augustus (!) een periode van zestig

Voor meer informatie over de oogst 2014, zie www.okhuysen.nl/blog/oogstberichten
droog, bijna te droog. Maar precies op het moment dat de

iedereen gemakkelijk dit jaar, want ook aan het einde van de

wijngaard het zwaar begon te krijgen sloeg het weer om en

oogst viel er nog flink wat regen. De vroegrijpe terroirs waren

werd de Bourgogne getrakteerd op enkele forse buien. Die

al geoogst, maar dit was niet overal het geval. Goed selecteren

vielen dus precies op het juiste moment en zorgden ervoor dat

– van met name de grenache (in de zuidelijke Rhône) – was

de rijping door kon gaan. Begin september kwam het mooie

dus in sommige gevallen noodzakelijk. Over de witte wijnen

weer terug, waardoor de druiven rustig uit konden rijpen. Net

werd gejubeld. André Perret (Condrieu) stond met een grote

als in Bordeaux zorgde de koele winter voor de aanwezigheid

grijns op zijn gezicht in zijn kelder toen wij langs kwamen. Hij

van mooie zuren, terwijl de druiven ook een perfecte rijpheid

verwacht veel van 2014!

bezitten. Kortom, een zeer goede balans, die in de wijnen
terug te vinden zal zijn.

Loire

kwalitatief jaar op zal gaan leveren!

Rhône

In de Loire spreken we met topproducent Thierry Germain

Bourgogne

Afgelopen jaar waren we zelf midden in de oogst in de

voor hem voelt 2014 een beetje als een mirakel. We zien

te verzachten. Olivier verwacht dan ook dat 2014 een zeer

‘Reden voor een grote grijns…’

‘Uiteindelijk kwam de kwaliteit vanzelf…’
van Domaines Roches Neuves uit Saumur Champigny. Ook

schitterende dagen aanbrak. Dit mooie weer kwam erg laat,

‘Een bijna perfecte chardonnay’

Rhônestreek en konden we van dichtbij meemaken hoe de

gelijkenissen met zowel de Bourgogne als Bordeaux. Het

maar zorgde voor een totale ommezwaai van het groeiseizoen.

Om met het slechte nieuws te beginnen: delen van Côte d’Or,

vlag erbij hing. Ook de Rhône heeft te maken gehad met een

voorjaar en de bloei verliepen voorbeeldig, maar daarna

Dat liep enorm achter, met name door een koele en natte

met name Meursault, Volnay, Pommard en Beaune werden voor

goed voorjaar, gevolgd door een natte en koele zomer, op

volgde een koude zomer (hier de koudste in vijftig jaar!).

zomer. Week na week werden de druiven rijper om uiteindelijk

het zoveelste jaar achtereen getroffen door hagel, waardoor

zijn beurt weer gevolgd door een uitstekende nazomer. De

Ondanks een uitstekend voorjaar, begon Thierry zich serieus

met volledige rijpheid geoogst te worden. Dit gold voor

de geproduceerde hoeveelheden in de gebieden wederom

gemiddeld lage temperaturen in 2014 zullen ervoor zorgen

zorgen te maken over de afloop van het jaar. Het enige wat hij

zowel de vroegrijpende als de laatrijpende druivensoorten.

klein zijn. Het goede nieuws is dat de kwaliteit echter wel zeer

dat de verschillen in terroirs duidelijker zichtbaar worden in de

in de zomer kon doen, was ervoor zorgen dat zijn wijngaard in

Olivier denkt dat juist de koele zomer er onder deze specifieke

goed is, en dat geldt eigenlijk voor de gehele Bourgogne.

wijnen. Iets waar onder andere René Rostaing uit Côte Rôtie

een zo’n goed mogelijke staat bleef. In september gaat ook in

omstandigheden voor heeft gezorgd dat de balans in de

David Croix (Giroud en Domaine des Croix) heeft het zelfs over

heel tevreden over is. Op zijn topwijngaarden heeft hij perfecte

de Loire de zon uitbundig schijnen, waardoor de druiven alsnog

druiven zo interessant is; zowel rijk en rijp, vol fruit en met

een bijna perfecte chardonnay! Maar ook over de pinot noir

druiven geoogst, met bovendien een mooie frisse zuurgraad

rijp kunnen worden. De balans in de druiven is uiteindelijk zelfs

behoud van mooie zuren. De droge wind die samen met het

is hij lyrisch. Jean-Philippe Bret van het vermaarde Domaine

en niet al te forse tanninen. Aan de basis zal het in zijn geheel

fantastisch, wat Thierry toeschrijft aan de koele zomer. Tijdens

mooie weer kwam, zorgde voor een verdere concentratie

la Soufrandière vertelt ons dat de bloei in tegenstelling tot

een wat eleganter jaar zijn, maar wel met een uitstekende

de vinificatie gaat alles als vanzelf en constateert Thierry dat er

van de druiven, terwijl de koele nachten de tanninen hielpen

2012 en 2013 perfect verliep. Het voorjaar was echter erg

concentratie en dito balans. Toch was het in de Rhône niet voor

een groots jaar in wording is.
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Domaine Guffens-Heynen
Een icoondomein in de spotlights

W

erden de wijnen uit de Mâconnais vroeger gekwalificeerd als “les bourgognes
pauvres”, tegenwoordig kan een groeiend aantal de concurrentie met de
beroemde wijnen uit de Côte d’Or gemakkelijk aan. Dat is niet in de laatste
plaats te danken aan Jean-Marie Guffens, ongetwijfeld een van de beste wijnmakers van
de Bourgogne en daarmee van Frankrijk. 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. Kleinschaligheid, perfectie, passie en vakmanschap zijn zomaar wat begrippen die op dit
domein van toepassing zijn. La Revue du Vin de France neemt het domein terecht al jarenlang op in het elitegroepje
van driesterrendomeinen. Voorwaar een icoondomein!

Zes parels uit ons assortiment
Bij Okhuysen zijn we trots op ons brede assortiment wijnen van hoge kwaliteit in een
aantrekkelijke prijsklasse. Maar al even indrukwekkend is het grote aantal topdomeinen dat
wij exclusief in Nederland vertegenwoordigen. Dit zijn ware iconen uit de wijnwereld, waar
iedere liefhebber zo nu en dan een fles van zou moeten opentrekken! Naast de schitterende
wijnen van het hiernaast beschreven Guffens-Heynen, presenteren we op deze pagina nog zes
ware meesterwerken uit de Bourgogne. Deze bijzondere wijnen zijn per fles te bestellen.

2011 Pouilly-Vinzelles ‘Les Quarts’
Domaine La Soufrandière

2010 Puligny-Montrachet
François Carillon

Het biologisch-dynamisch werkende

De druiven van deze ‘Villages’ komen van

Soufrandière van de broertjes Bret is een

de wijngaard ‘les Enseignères’, gelegen net

absoluut topdomein. Voor veel mensen is het

onder Bienvenues-Bâtard-Montrachet. François

2011 Mâcon-Pierreclos ‘En Crazy’

moeilijk te begrijpen dat een dergelijk rijke en

streeft naar puurheid en zuiverheid, met een

Guffens maakt in de gemeente Pierreclos in het hart van de Mâconnais optimaal gebruik van de perfecte omstandigheden. Hij

complexe stijl Bourgogne uit de Mâconnais

maximale expressie van de terroir. Een zéér

creëert er topwijnen, waarmee hij Pierreclos in korte tijd op de kaart zette. ‘En Crazy’ refereert aan de wijngaard ‘Crazi’.

kan komen. Indrukwekkende concentratie, rijpe

complete wijn, met een bloemig karakter en

Proefnotitie: Een heerlijk parfum van rijp geel en wit fruit, citrusvruchten en een toast van het hout. De smaak biedt een mooie

fruittonen, licht ziltig, harmonieus.

een prachtige mineraliteit.

mineraliteit, complexiteit, bloemigheid, iets van vers brood, rijp geel fruit en een heerlijke, sappige finale.

Op dronk: tussen nu en 2023

Op dronk: tussen nu en 2019

Op dronk: tussen nu en 2018

€ 28,90 per fles (normaal € 33,95)

€ 35,90 per fles (normaal € 42,50)

Proefnotitie: Hij heeft een uitbundige neus, met aroma’s van mandarijnen, exotisch fruit, vuursteen en iets van toast. In de smaak

2009 Chassagne-Montrachet
Les Chenevottes 1er cru
Domaine Philippe Colin

2008 Chassagne-Montrachet
La Grande Montagne 1er cru
Lucien le Moine

is de wijn zeer krachtig en breed, met een intens, zoetig fruit,

Topwijnmaker Philippe Colin uit Chassagne

Een zeer bijzondere wijn van een gelauwerde

ondersteund door prachtige zuren.

bezit enkele prachtige premier cru-

wijnmaker. Heerlijke geur van witte bloemen,

Op dronk: tussen nu en 2019

wijngaarden, waaronder deze geweldige

mineralen, wit fruit en iets van honing. De

Speciale prijs: € 32,70 per fles (normaal € 38,75)

Chenevottes. De grond is hier wat dieper, met

smaak is rijk en levendig, met een geweldige

wat meer klei en geeft wijnen met veel kracht

concentratie rijp fruit en prachtige zuren in de

2007 Pouilly-Fuissé ‘1er Tri’

en intensiteit. Daarnaast citrusfruit, mineralen,

afdronk.

Lage rendementen, rigoureuze selectie en een verfijnde

iets nootachtigs en een mooie complexiteit.

Op dronk: tussen nu en 2019

vinificatie kenmerken Guffens’ aanpak. Zo creëerde hij in 2007

Op dronk: tussen nu en 2020

€ 44,70 per fles (normaal € 53,00)

deze fenomenale ‘Tri’ van de eerste pers van de percelen ‘Bas

€ 43,50 per fles (normaal € 51,35 )

Speciale prijs: € 20,50 per fles (normaal € 23,75)
2010 Saint-Véran ‘Cuvée Unique’
In 2010 maakte Guffens één cuvée van de drie percelen van uitzonderlijke kwaliteit die het domein bezit in Saint-Véran. Deze
unieke assemblage heeft een zeer gestructureerde wijn voortgebracht met een prachtige complexiteit en intensiteit.

des Croux’ en ‘Les Carmentrans’, aangevuld met perswijn van
de ‘Tri des Hauts des Vignes’.
Proefnotitie: De neus is complex en combineert rijpe tonen

en eindigt met een schitterende, zuivere afdronk.

2011 Puligny-Montrachet
1er cru Les Referts
Domaine Bachelet-Monnot

2012 Meursault
1er cru Les Charmes
Camille Giroud

Op dronk: tussen nu en 2018

Marc en Alexandre Bachelet maken deze wijn

Giroud, in de persoon van wijnmaker David

Speciale prijs: € 39,95 per fles (normaal € 45,95)

van oude stokken, die kleine geconcentreerde

Croix, behoort in de Bourgogne tot de beste

druiven geven. Dankzij de krachtige wijnen

producenten zowel op het gebied van rood

die ‘Les Referts’ geeft ook wel ‘kleine Bâtard’

als voor wit. Deze Meursault Charmes is een

Op maandag 23 en dinsdag 24 maart is Guffens in Nederland

genoemd. Complex, mineraal, krachtig, zwoel

indrukwekkende wijn! De druiven komen van

en organiseren wij diverse wijn-spijsactiviteiten met hem!

fruit en schitterende zuren.

het beste, want het hoge deel. Mooi floraal, licht

Houd www.okhuysen.nl/agenda in de gaten voor meer

Op dronk: tussen nu en 2022

ziltig, goede vulling en lengte.

informatie.

€ 44,90 per fles (normaal € 53,30)

Op dronk: tussen nu en 2021

van geel fruit met frisse tonen van wit fruit en mineralen. De
smaak biedt een brede structuur, complexiteit, elegante zuren

€ 62,50 per fles (normaal € 73,80)
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De Benjamin van
een groot domein!

T

ijdens de laatste inkoopreis in de Rhône, in
september 2014, brachten wij uiteraard ook
een bezoek aan het door ons zo geliefde
Domaine Oratoire Saint-Martin. Dit domein geniet
wereldwijde faam. De wijnmakers, de bescheiden
broers Frédéric en François Alary, hebben echter geen
tijd om zich actief met de pers en de grote schare
fans te bemoeien. Want wijn maken is voor de familie
Alary geen beroep, het is een levensstijl waar ze van ’s
morgens vroeg tot ’s avonds laat mee bezig zijn.

Door Frédéric en François tijdens de oogsttijd te bezoeken,
merkten we des te meer hoe grondig zij te werk gaan.
De wijngaarden – gelegen op de steile hellingen van de
Coteaux, op een bodem rijk aan stenen en kalk – worden
geheel natuurlijk bewerkt. Pesticiden en chemicaliën
komen hun wijngaarden niet in. In het oogstseizoen maken
de broers bovendien elke dag meerdere ‘tris’ door hun
wijngaarden om de druiven te keuren: er wordt grondig
gekeken, geroken, gebeten en geproefd. Pas als de druiven
perfect rijp zijn, oogsten ze, waarbij alleen de mooiste
druiven de selectie halen. Dankzij deze focus op kwaliteit zijn
de opbrengsten laag, slechts 28 hectoliter per hectare.
Een ander gevolg van de focus op topkwaliteit, is dat de
broers de wijnen die ze van de relatief jonge aanplant van
circa vijftien jaar oud maken, vrijwillig declasseren tot Côtes
du Rhône. Deze ‘kleine wijn’ van hun grote domein noemen
ze liefkozend ‘Le P’tit Martin’. Maar denk niet dat dit een
niemendalletje is: de druiven komen van dezelfde beroemde
terroir en de wijn wordt met dezelfde toewijding gemaakt.
Een fantastische wijn voor een kleine prijs is het resultaat!

2013 Le P’tit Martin - Côtes du Rhône
Domaine Oratoire Saint-Martin
Deze heerlijke ‘Benjamin’ bestaat in 2013 vooral uit syrah,
aangevuld met grenache en mourvèdre. De druiven
worden apart en op het fruit gevinifieerd. Pas daarna volgt
de assemblage. De wijn rijpt vervolgens gedurende acht
maanden op cuves, een vatrijping ondergaat hij niet.
Proefnotitie: Intense dieprode kleur. We ruiken bramen,
zwarte bessen, florale tonen en laurier. In de smaak keert het
fijne geconcentreerde zoetige fruit terug, met in de finale
een verrukkelijke frisheid.
Schenkadvies: Heerlijk bij charcuterie, stoofschotels en
Provençaals gekruide visgerechten.
Op dronk: tussen nu en 2018

Nu bij 6 flessen: € 9,20 per fles (normaal € 10,30)

