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40 wijnen

die je in vakantiestemming
brengen

+ bijlage must drink rosés
  IN DE PRIJZEN:

Pibarnon Rosé is 'Proefschrift
Rosé van het Jaar'
De ideale wijn
bij schaal- en schelpdieren
volgens de topsommelier
Moet je proeven:
Soalheiro,
de trots van Portugal
6 parels uit de Loire
& tips uit de regio

BLAD VOOR BIJZONDERE WIJNEN

8
zomerwijnen
onder de
€ 7,00

DE LEKKERSTE ZOMERWIJN

VOORWOORD

De zomer in je bol
met de Boogie
an 6:
Nu bij doos v

€ 9,50 ,6pe0r fles
€ 10

M

idden in het prachtige tot het werelderfgoed
behorende Mittelrheintal ligt het historische
Weingut Altenkirch. De wijnranken bevinden zich
op de enorm steile hellingen van de Rijn dicht bij
het dorpje Lorch. De bodem kent hier een grote
verscheidenheid; löss, leisteen en kwartssporen
wisselen elkaar af en dragen bij aan een uniek
terroir. Met hellingspercentages van 50 à 60%
kunnen alle wijngaarden alleen met de hand worden
bewerkt. Een arbeidsintensieve en tijdrovende klus.
De verfrissende Cuvée Boogie is dé grote zomerhit
van Weingut Altenkirch en kent bovendien een
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Niet zo
verwonderlijk dat ieder jaar de vraag naar deze
verrukkelijke ‘zomerwijn’ groter is dan het aanbod.
Wees er dus snel bij!

2017 Cuvée Boogie - Rheingau
Weingut Altenkirch		
De Boogie – gemaakt van weißburgunder,
scheurebe, riesling en sauvignon blanc – is een
originele en swingende creatie van de bevlogen
oenoloog en wijnmaker Jasper Bruysten. De neus
is opgewekt, vol zomers citrusfruit, kruisbes en
iets van lychee. In de smaak volop sappig wit fruit
en knisperende zuren; de afdronk is heerlijk lang
en mineraal.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 9,50 per fles € 10,60
						
				
					

Vakantievondsten!
E

en heerlijke zomer staat voor de deur. De tijd van het jaar om in alle rust te
genieten van lange dagen met zwoele avonden in binnen- of buitenland. De
hectiek van de dagelijkse routine is even geparkeerd en alles ruikt lekkerder en
smaakt beter. Op onze reizen ontdekken we nieuwe plekken en ontmoeten we nieuwe
mensen, uit nieuwe culturen. We passen ons aan aan het ritme van de lokale bevolking
en proeven van al het lekkers dat zij ons te bieden heeft.

We ontdekken nieuwe smaken, ruiken nieuwe geuren, die we in ons geheugen opslaan
en ons zullen doen terugverlangen naar dit moment en deze plek. De vriendelijke eigenaar
van het sfeervolle restaurant aan het dorpsplein zet de heerlijkste gerechten voor en laat
verrukkelijke wijnen proeven, gemaakt door lokale wijnboeren. De volgende dag brengen we
een bezoek aan de maker van die intens smakende wijn, die ons met zijn geuren en aroma’s
naar meer doet verlangen en die we dolgraag aan onze vrienden in Nederland willen laten
proeven en zelf opnieuw willen ervaren. Het grote genieten!
Terug in Nederland is de magie weg. De geur is vlak, de tanninen streng, de afdronk kort.
Wat is er in vredesnaam gebeurd met de betoverende wijn van enkele dagen eerder? Heeft de
reis hem de nek omgedraaid? Heeft de boer stiekem een andere wijn meegegeven? We tasten
in het duister… Voor nogal wat mensen leest dit verhaal als een déjà vu. Niet eens overdreven.
Zelfs als professionele wijninkopers hebben we hier jaarlijks mee te maken. Op onze vele
inkoopreizen komen we op prachtige plekken, ontmoeten we bijzondere mensen en genieten
we met volle teugen (die we daarna natuurlijk netjes uitspugen) van de bijzondere wijnen die
we tegenkomen. Maar hoe mooi ook, op de plek zelf worden eigenlijk geen zaken gedaan.
Gastheer of gastvrouw wordt hartelijk bedankt voor de gastvrijheid en geprezen om de
kwaliteit van de wijnen, maar altijd met het vriendelijk verzoek om nog
enkele proefflessen naar Haarlem te sturen. Daar keuren we met
een breed proefpanel de wijnen opnieuw, onherkenbaar
in zilverfolie verpakt, omringd door andere wijnen.
Gelukkig komen de door ons zo geprezen wijnen
soms met verve door de keuring van het o zo
kritische panel, maar even vaak gebeurt dit
niet. Soms stomweg omdat een andere wijn
beter was en we in ons brede assortiment
geen plek hebben voor iedere wijn die
we lekker vinden, maar vaak genoeg
omdat de wijn niet voldeed aan de
hooggespannen verwachtingen.
Tegelijkertijd vegen we het
gehele
bovenstaande
verhaal
graag van tafel als we denken
aan de vele wijnen die al jaren in
ons assortiment prijken, getipt
door klanten die gewapend met
een uitstekend palet tijdens hun
vakantie iets prachtigs ontdekten.
Uw waardevolle tips zijn dan
ook deze vakantie weer van harte
welkom!
Xavier Kat
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JAARABONNEMENT
Het wijnblad Vinée Vineuse kost € 15,80 per jaar.
AAN DEZE VINÉE VINEUSE WERKTEN MEE:
Xavier Kat, Marc Keulen, Maartje van Veldhuizen,
Sylvana Oortwijn, Brenda ten Brinke, Job Joosse,
Yves van Maren en Milton Verseput.
Corrector: Suzanne Bergman, Bergman Teksten
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FOTOGRAFIE
Xavier Kat en Fotografie Alexander.
CONCEPT, VORMGEVING & PRODUCTIE
XDialogue
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Op Domaine Pélaquié, gelegen nabij het dorpje
Saint-Victor-la-Coste, zwaait sinds de 16e eeuw
de familie Pélaquié de scepter. Luc Pélaquié
nam in 1976 het stokje over van zijn grootvader en met de nodige investeringen en oog
voor kwaliteit moderniseerde hij het domein.
Inmiddels is Luc een van de smaakmakers
uit de regio en maakt hij volgens beroemd
wijnmaker Jean-Marie Guffens een van
de beste witte wijnen van de zuidelijke
Rhône!

PRIJZEN
Deze zijn strikt netto en inclusief btw.
BETALING
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
IBAN NL56 INGB 0670 8139 58
TE BESTELLEN AANTALLEN
Bij uw bestelling dient u steeds rekening te
houden met de verpakking van 6 of 12 flessen.
LEVERING
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een
minimale afname van 24 flessen of een minimum
factuurwaarde van €140,- 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
14 september 2018.
OKHUYSEN WIJNGARANTIE
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan wordt deze
door ons retour genomen en krijgt u desgewenst
een creditnota of uw geld terug. Voldoet een wijn
om andere redenen niet aan uw verwachting, dan
nemen wij de ongeopende flessen van u retour en
ontvangt u voor deze retourflessen van ons een
creditnota of uw geld terug.
KANTOOR/VERKOOP/BESTELLEN/OPSLAG/
EXPEDITIE
Küppersweg 19-21-23
2031 EA Haarlem
t 023 5312240
f 023 5324815
e vineus@okhuysen.nl
w 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
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12 Guffens schittert op
'Les Tourettes'
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r zijn van die gebieden waar je nooit genoeg
van krijgt. De zuidelijke Rhône is hier een van.
Naast kruidig rood worden er ook prachtige witte
wijnen gemaakt van typische Rhônedruiven als
bourboulenc, clairette, grenache blanc, viognier,
roussanne en marsanne. De terroir is wisselend
steenachtig, kalkrijk en een mengsel van klei
en zand. En ondanks het feit dat de temperaturen in de zomer flink kunnen oplopen, zorgt de
sterke mistralwind voor de nodige verkoeling in
de wijngaard.

2017 Laudun blanc
Côtes du Rhône Villages
Domaine Pélaquié
Een verrukkelijke assemblage van
clairette, grenache blanc, roussanne, viognier, marsanne en
bourboulenc, perfect rijp geoogst
en op lage temperatuur vergist. De
wijn rijpt daarna gedurende vier
maanden op de fijne lies (gistsporen) voor extra complexiteit.
Proefnotitie: Heerlijke neus met
tonen van acacia, wit fruit en iets
kruidigs. De smaak is sappig en
rijk, maar tegelijkertijd heerlijk
fris, bezit iets van bloemen, wit
en geel fruit en eindigt met een
ziltige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 10,50 per fles
€ 11,95

24 Tintelend frisse ‘Bask’

Advies nodig? Bel ons op 023-5312240
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WIJNIG NIEUWS

WIJNIGNIEUWS

Tweemaal wit van het
hoogste niveau
..... uit onverwachte hoek

D

enk aan wijnen uit Piemonte en Ribera del Duero en je ziet
voor je: grote glazen rood, pasta’s met zwarte truffel en
zwoel geurende stoofschotels. Logisch! Maar wist u dat er in
deze wereldberoemde ‘rode wijngebieden’ ook schitterende
witte wijnen gemaakt worden? De witte wijnen van Ceretto
uit Piemonte en van Valduero uit Ribera del Duero verdienen
het om ontdekt te worden. Wie eenmaal geproefd heeft
associeert deze gebieden voortaan met fantastisch wit!

Ontdek de witte parels
van Piemonte en
Ribera del Duero.

Winnaar Pétrus

O

ok tijdens de laatste editie van Proeven tussen de Stellingen maakte u weer
kans op vele mooie flessen in de tombola, met als absolute topper een
fles Pétrus. Deze schaarse en kostbare wijn uit Pomerol is wereldberoemd. Er
worden maar enkele tientallen flessen naar Nederland geëxporteerd. Rolien van
den Hoek slaakte een kreet van blijdschap toen zij doorhad dat zij de felbegeerde
fles Pétrus uit de tombola had getrokken. Rolien van den Hoek, nogmaals van
harte gefeliciteerd. We hopen dat u van deze unieke wijn zult genieten én een
fantastische ‘wijnherinnering’ zult creëren.

Alweer zin in de najaarseditie van Proeven tussen de Stellingen?
Blokkeer vrijdag 12 en 13 oktober in uw agenda en schrijf u en
uw wijnvrienden nu al in per okhuysen.nl/agenda.

Prijs nu:

2017 Blangè Arneis - Langhe
Ceretto

€ 22,905,9p0er fles

Op de uitlopers van de Apennijnen worden in Piemonte
wijnen verbouwd die tot de groten der aarde behoren.
Denk aan de kostbare barolo en barbaresco, krachtige
wijnen gemaakt van de nebbiolodruif met een enorm
bewaarpotentieel. Maar de lokale witte druif arneis is bij de
Italianen zelf minstens zo populair. Zeker als die door het
toonaangevende wijnhuis Ceretto wordt gevinifieerd! Hun
100% arneis draagt de naam Blangé. Het grootste deel van de
productie gaat naar sterrenzaken in Milaan en Rome, maar
gelukkig kunnen wij elk jaar ook wat flessen reserveren.
Heerlijke arneisneus van appel en peer. Door de druiven op
lage temperatuur te weken, en wat koolzuur dat tijdens de
gisting vrijkomt in de wijn te behouden bij het bottelen, heeft
de Blangè een heerlijke frisheid. Mooi zuiver, zeer elegant en
vol verleidelijk wit fruit. Top!
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 18,25 € 20,50

€2

30

ste

Proefschrift Wijnconcours
Jubileumeditie
Officiële verkiezing
Rosé van het Jaar 2018
Winnaar Wijnspeciaalzaak
Prijscategorie € 20,01 t/m € 30,00

Château de Pibarnon,
Bandol, Frankrijk 2017
prijs per fles € 25,90
Importeur - Wijnkoperij Okhuysen, Haarlem

Amsterdam, dinsdag 29 mei 2018

Jan G.T. van Lissum
Juryvoorzitter

Lees meer over deze fantastische rosé
in de speciale rosé bijlage

2017 García Viadero Blanco de Albillo - Ribera del Duero
Bodegas Valduero
Maar liefst 95% van de aanplant van de D.O. bestaat uit tinto
fino, ofwel tempranillo. Maar hoewel hij amper is aangeplant gedijt de autochtone druif albillo ook bijzonder goed
in deze beroemde D.O. Bodegas Valduero heeft de zeldzame
druif aangeplant op hooggelegen wijngaarden, die rijk zijn
aan kalk. Door deze ondergrond en de extreem grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur ontwikkelen de
albillodruiven van Valduero een maximum aan aromastoffen en een uitstekende concentratie. De zeer getalenteerde
en ervaren oenologe Yolanda García Viadero doet de rest! Zij
maakt er een wijn van met een aantrekkelijke neus van zuidvruchten en met een geconcentreerde smaak vol heerlijk fris
fruit, een fijne ziltigheid en een vettige structuur. Delicioso!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 16,25 € 18,10
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Kyra van Lissum
Coördinator proeverijen

www.thewinesite.nl

Prijswinnaars
U

ziet ze vast en zeker vaak voorbijkomen; wijnen
voorzien van medailles en andere aanprijzingen. Er
gebeurt in wijnland ontzettend veel op dit gebied. Als je
wilt, kun je als wijnproducent en importeur aan tientallen
wedstrijden meedoen. Wij hebben niet in elk concours
evenveel fiducie, maar aan het Perswijn en Proefschrift
Wijnconcours doen we elk jaar mee met een aantal
inzendingen.

Dit jaar leidde dat tot maar liefst twee winnaars!
De Bandol Rosé van Pibarnon won het Proefschrift
Wijnconcours en de Pinot Blanc van Birgit Braunstein
ging er op het Perswijn Wijnconcours met de hoofdprijs
van door!
Lees meer over deze winnaars op okhuysen.nl/over/
pers. Hier leest u ook de uitgebreidere artikelen die in
de Nederlandse dagbladen verschijnen. Zo vindt u er
nu een artikel uit Delicious. over de wijn ‘Wildwux’, de
drie beste wijnen uit de Telegraaf zomerproeverij, en een
artikel over de wijn Men in Bret in Elsevier.

officiële partners

Coup de Coeur wijnen
A

lle wijnen die Okhuysen aanbiedt zijn meermaals geproefd en gescoord. Alleen de
mooiste behalen de Okhuysen-wijnselectie. Wijnen voorzien van het Coup de Coeurlogo behaalden de hoogst mogelijke scores tijdens de Okhuysen-selectieproeverijen.
De Coups de Coeur zijn dan ook de wijnen die onze vinologen u van harte aanbevelen!
Volg al het nieuws rondom Okhuysen-wijnselecties en -proeverijen via okhuysen.nl.
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WIJNWIJS

Beaujolais

PROEVEN MET
TOPSOMMELIER
MILTON VERSEPUT

Bloemen en
ziltigheid
I

n de negentiger jaren was Mas de Daumas Gassac al
een ‘household name’ in de wijnwereld, met een eervolle
vermelding voor Okhuysen als allereerste exportadres
van dit prachtige domein. Oprichter Aimé Guibert werd al
snel beschreven als ‘de pionier van kwaliteitswijnen in de
Languedoc’. Hij zag als een van de eerste de grote potentie
van het Zuid-Franse wijngebied, maar wist ook dat je
voor een hoge kwaliteit een goede wijngaard en een zeer
nauwkeurige werkwijze nodig hebt. Toen Mas de Daumas
eenmaal een succes was, besloot hij op eenzelfde wijze
een tweede ‘label’ te starten. Met goed zoeken naar de
juiste ‘extra’ wijngaarden en streng selecteren bereikte hij
zijn doel: authentieke wijnen maken, in de stijl van Mas
de Daumas Gassac en van uitzonderlijke kwaliteit, maar
met een heel toegankelijk prijskaartje. Zo werd Moulin de
Gassac geboren als label naast Mas Daumas Gassac.
De Languedoc is een wijnbouwgebied van 40.000 hectare
waar veel verschillende wijnstijlen worden gemaakt van veel
verschillende druivenrassen op veel verschillende terroirs
en hoogten. Maar ik focus nu op dat ene kleine gebiedje:
Picpoul de Pinet. 1400 hectare groot en gelegen aan de
lagune van Thau waar men sinds jaar en dag schelpdieren
in kweekt. De lagune werkt als een soort filter en tempert de
nachtelijke koude zeewind in temperatuur. Overdag is het
juist die zeewind die ervoor zorgt dat de hoge temperaturen
worden gematigd. Het verschil in dag- en nachttemperatuur
is desondanks belangrijk in dit gebied en draagt bij aan de
ontwikkeling van aroma’s en zuren in de druiven. Het gebied
en het witte druivenras picpoul zijn underdogs. Sterker nog,
ik denk dat maar weinig mensen ’picpoul’ zullen zeggen als
ik hun zou vragen vijf druivenrassen op te noemen. En dat is
best jammer want met name de picpoul de Pinet kan zeer de
moeite waard zijn.

Deze Moulin de Gassac is alsof de
Keukenhof in Zeeland ligt... Bloemen en
ziltigheid komen samen in de neus. En fruit.
Veel fruit. Een bloemencorso vermengd met
wit fruit is wat de aangename neus je direct
toewerpt. Maar de bijna muscatachtige
bloemigheid blijft elegant. Ook in de
smaak komt die terug in deze wijn waar
geen hout aan te pas is gekomen. Er is
veel structuur, zoetigheid, een hoge
zuurgraad, maar nooit scherpe zuren.
Het geheel geeft sappigheid en balans
in deze speelse wijn. In de afdronk
zijn we in Zeeland beland. Zilt, zilt,
zilt. Het is alsof men het water van
de lagune met al zijn schelpdieren
in de wijn vermengd heeft. Wilt
u weten wat hierbij te serveren?
Denk aan Zeeland en Picpoul de
Pinet. Denk aan mosselen, oesters,
scheermesjes met citroen, de
laatste asperges, zeekraal, lamsoor
en lichte vissoorten. Genieten is
gegarandeerd!.

2017 Picpoul de Pinet
Mas de Daumas Gassac
Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 8,95 per fles
€ 9,95

Milton Verseput werd door Gault Millau uitgeroepen tot Meest Talentvolle Sommelier van Nederland 2015. Hij
begon zijn carrière in de Nederlandse gastronomie bij Restaurant de Bokkedoorns in Overveen (M**), waar hij
onder de vleugels van Peter Bruins werd ingewijd in het vak van Sommelier. Na zes jaar bij de Bokkedoorns werd
Milton hoofdsommelier bij De vrienden van Jacob (M*) verantwoordelijk voor de wijnselectie. Op 1 juli 2018 start
Milton als Sommelier van Olivijn, het nieuwe restaurant van Menno Post in Haarlem.
8 Okhuysen | 023 5312240

‘Vin Gouleyant’
2015 La Voûte Saint-Vincent Morgon
Domaine Louis Claude Desvignes

JOOSSE ON THE JOB

G

ouleyant is synoniem voor lekker wegdrinken. En
dat is heel iets anders dan een ‘slobberwijn’, want
dat doet in geen enkele mate recht aan de klasse
van de prachtige wijnen uit deze streek, die officieel deel
uitmaakt van de Bourgogne.
De heuvels van de Beaujolais herbergen authentiek
Franse, slaperige dorpjes met slechts een kerkje, een bistro
en een bar-tabac als ontmoetingsplaatsen voor de lokale
bevolking. Wat is er nu lekkerder dan een picknickmand
te vullen met de mooiste charcuterie uit Lyon, wat heerlijke
lokale kazen en een vers stokbrood voor een ontspannen
lunch in de wijngaarden? Vergeet daarbij zeker niet een fles
gekoelde beaujolais in te pakken!
De druif voor beaujolais is de gamay noir à jus blanc. De
plantdichtheid is enorm met 10.000 stokken per hectare.
Dat is een meter tussen elke stok. Veel wijngaarden
moeten door de krappe ruimte dan ook met de hand
bewerkt worden, wat de kwaliteit ten goede komt. De
glooiende heuvels hebben een bodem van graniet die
meer overeenkomsten vertoont met de bodems van de
noordelijke Rhône dan met die in de Bourgogne. Op graniet
komt de gamay tot zijn beste prestaties. De veelal oude
stokken geven lage rendementen, waarbij de arme bodems
en de competitie met de andere stokken de druiven verder
concentreert.
De Beaujolais is de bakermat voor de momenteel veel
besproken ‘Vin Nature’-producenten. De traditionele
vinificatie van de cru’s uit de Beaujolais, waarbij hele
trossen vergisten in hun eigen sap (máceration semicarbonique), leent zich uitstekend voor een bereiding van
wijn zonder additieven. De beste producenten beseffen dat
gezond en rijp fruit de basis moet zijn voor een benadering
waarbij zo min mogelijk wordt toegevoegd tijdens de
vergisting of opvoeding. Een opvoeding op grotere en
oudere houten vaten zorgt dat de wijnen niet of nauwelijks
hoeven te worden geklaard en gefilterd, met maximaal
smaakbehoud als resultaat.
Een fles beaujolais past perfect bij de stevige Franse
boerenkeuken met zijn rijke en rustieke smaken. De kracht
van de cru’s zit hem in de combinatie van elegantie en
concentratie. Daarbij hebben de beste wijnen spanning,
complexiteit en bewaarpotentieel. Het belang van
‘doordrinkbaarheid’ hoor je tegenwoordig steeds vaker. De
Beaujolais blinkt hier met zijn ‘Vins Gouleyants’ in uit!
Job Joosse, die zijn loopbaan begon als sommelier, werkt sinds 2006
bij Okhuysen, waar hij particuliere en horecaklanten adviseert en ook
betrokken is bij de inkoop. In 2016 behaalde hij het hoogste Nederlandse
wijnexamen, Magister Vini. Job is bovendien expert op het gebied van
wijn-spijscombinaties.

Het domein draagt de naam van vader LouisClaude, maar dochter Claude-Emmanuelle
en zoon Louis-Benoît staan inmiddels aan
het roer van het bedrijf. Zij zijn de achtste
generatie en voelen zich zeer verbonden met
de familietraditie, de terroir, de gamaydruif
en de Beaujolais. De druiven van de ‘Voûte
Saint-Vincent’ komen van het ‘climat’ Douby
in het noordelijk deel van de cru, bijna tegen
Fleurie aan. Topjaar 2015 laat een prachtige
intensiteit zien, vol sappig kersenfruit, een
pepertje en rijpe tanninen die prachtig harmoniëren met de fijne zuren in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 12,75 € 14,25

2015 Juliénas
Domaine du Clos du Fief
Michel Tête en zijn zoon Sylvain werken via
de traditionele vinificatiemethode ‘semicarbonique’. Dat wil zeggen dat een deel van de
druiven een ‘macération carbonique’ ondergaat en het andere deel een normale vergisting. In 2015 maakten zij een Juliénas die naast
heel puur en aards, ook wat rijker en voller is.
Dit is een betoverende cuvée! De neus geurt
naar bloemen, kersen, bramen en zwarte
bessen. In de mond is hij intens en mooi fris,
en biedt hij zowel rijp fruit als aardse tonen,
en zijdezachte tanninen. De afdronk is zuiver
en houdt lang aan.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 13,25 € 14,90

2015 Fleurie ‘Roche Guillon’
Domaine de Fa
De broers Antoine en Maxime Graillot
(beroemd om hun geweldige Crozes-Hermitage, Domaine Alain Graillot) kochten in
2013 drie hectare wijngaard in het noordelijke deel van de cru Fleurie, in de ‘lieu-dit’
Roche Guillon. De wijngaarden worden
volledig biologisch-dynamisch bewerkt.
Een voor gamay prachtig geconcentreerde
en vrij stevige wijn. Het parfum geurt naar
rijp donker fruit, specerijen, kruiden en licht
aardse aroma’s. De smaak is breed en intens,
met een heerlijk gul en zwoel fruit, prachtige
rijpe tanninen en een bloemige frisheid in de
afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 20,95 € 23,25
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Nu

€ 5,40

Nu

€ 6,30

2017 Côtes de Gascogne blanc
Maison Lalanne
Wat een heerlijk, knisperend frisse zomerwijn!
Gemaakt door de bevlogen wijnmaker Damiens
Sartori. Een parfum van exotisch fruit en een hint
van kruiden. Frisse smaakaanzet met verder veel
sap en aangename zuren. De afdronk is verfijnd
en droog. Het resultaat is een wijn met karakter en
spanning, die heerlijk smaakt als aperitief of bij een
zomerse maaltijd, zoals salade met gegrilde vis.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 5,40 per fles € 6,00

€ 6,40

Nu

€ 6,40

10 Okhuysen | 023 5312240

De grillodruif is echt een klassieke Siciliaanse
variëteit. De wijngaarden bevinden zich op zo’n
tweehonderd meter hoogte in de noordoostelijk
gelegen Belicevallei. Om frisheid te behouden
worden de druiven op lage temperatuur vergist en
volgt een korte opvoeding in roestvrijstalen tanks.
Heerlijke aroma’s van tropisch fruit en citrus. Veel
sap, een lichte kruidigheid en aangenaam frisse
zuren in de finale.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 6,40 per fles € 7,10

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

2015 Hommage au Musicien Saint-Saëns
Pays d’Oc
Domaine de la Gineste

Met veel toewijding maakt de familie Lorgeril
deze frisse en toegankelijke wijn. De druiven
worden vroeg geoogst, direct naar de koele kelders
getransporteerd, waarna een opvoeding ‘sur lie’
op inoxtanks volgt. We ruiken citrusvruchten,
grapefruit, meloen en iets van buxus. De smaak is
levendig, vol fruit en mooi in balans. De afdronk
biedt elegante zuren. Wat een heerlijke wijn!
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 6,30 per fles €6,95

Op zijn kleine, mooi gelegen wijndomein (op de
grens van het beroemde wijndorp Saint-Chinian),
maakt eigenaar Henri Fabre Luce speciaal voor
Okhuysen deze heerlijke, gulle merlot. De wijn
geurt naar bramen, bessen, laurier, kruiden en iets
van leer. De smaak is zacht en soepel maar
tegelijkertijd pittig, en biedt een goede concentratie
en heel puur fruit. De afdronk is kruidig en fris.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 6,30 per fles € 6,95

8 zomerwijnen onder de € 7,00
Nu

2017 Grillo - Terre Siciliane
Molino a Vento

Nu

€ 6,40

Nu

€ 6,30

W

ij presenteren u hier de seizoensfavorieten uit de Okhuysen
Huisselectie. Onze gehele selectie met de lekkerste betaalbare
wijnen voor elke dag is te vinden op okhuysen.nl/huiswijnen.

2017 Colagón – Rueda
Palacio de Bornos

2017 Nero d’Avola - Terre Siciliane
Molino a Vento

Dit is dé witte huiswijn van Okhuysen. Aan de
basis van deze hit staat de aromatische verdejodruif, aangevuld met de fruitige viura. De druiven
zijn afkomstig van kalkrijke en hooggelegen wijngaarden. Heerlijke, levendige tonen van tropisch
fruit en bloesem stuiven het glas uit. De smaak is
rijk en gul, biedt fruit als mango en citrus en heeft
een lekkere bite.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 12: € 6,40 per fles € 7,10

De nero d’avola is de meest aangeplante druif van
Sicilië. Hij houdt van de warmte en ontwikkelt hier
een geconcentreerde kleur, aroma’s van pruimen
en iets aards, mooie frisse zuren en goede tanninen. De familie Di Maria geeft deze nero d’avola
bovendien een korte houtopvoeding voor extra
complexiteit. Een verrukkelijke wijn en zeer
geschikt als barbecuewijn deze zomer!
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 6,40 per fles € 7,10

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

2016 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier

Het geheim van deze voortreffelijke chardonnay, ook van de hand van bovengenoemde familie
Lorgeril, zit hem in de kalkrijke bodem en de koude
schilweking. Die accentueert de frisheid nog verder
en laat de smaak- en geurstoffen optimaal naar
voren komen. We ruiken rijp geel fruit en veldbloemen. De wijn biedt een aangenaam vetje en een
zalige finale.
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 6,40 per fles €7,10

Wijnmaker Guy Boutière beplantte een klein perceel met de merlotdruif, die zijn bekendheid dankt
aan de grote wijn Pétrus. De wijn die hij ervan
maakte, noemde hij dan ook grappend “mon petit
Pétrus”. Naast merlot bevat deze kleine grootheid
ook wat syrah en marselan. In de mond sappig, met
donker fruit en een heerlijke kruidigheid.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 12: € 6,75 per fles € 7,45

Nu

€ 6,40

Nu

€ 6,75
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PAYS DE VAUCLUSE

Guffens schittert op
Les Tourettes
A

ls je iemand zo regelmatig beschrijft als Jean-Marie Guffens,
dan kan het haast niet anders dan dat je af en toe in herhaling
valt. Zo kent u inmiddels het verhaal dat Jean-Marie altijd op zoek
is naar nieuwe uitdagingen en in 1997 samen met zijn vrouw Maine
het Château des Tourettes in de Lubéron kocht, in de Alpes-de-HauteProvence. Dat ze zich aangetrokken voelen door de oogverblindende
schoonheid van de omgeving, maar ook door de grote mogelijkheden
die de wijngaarden hun hier bieden; dat ondanks de warmte, de hoge
ligging (tussen vier- en vijfhonderd meter) voor de benodigde afkoeling
zorgt en ook de bodem zeer hoogwaardig is, met grote delen kalk. En
dat het net als op het Domaine Guffens-Heynen en bij Verget daarnaast
draait om het oog voor detail en een compromisloze aanpak.
Deze plaat lijkt echter niet grijsgedraaid te krijgen; de originaliteit van Jean-Marie, zijn onorthodoxe aanpak en zijn jaar in jaar
uit verrassende creaties staan dat eenvoudigweg niet toe, nodigen uit om zijn verhaal te blijven lezen, ja zelfs te verslinden.
Op Les Tourettes is Jean-Marie elk jaar intensiever betrokken bij de
dagelijkse gang van zaken, waardoor de kwaliteit alsmaar verder
stijgt. Ook in 2017 waren oude wijnstokken, lage rendementen, volledige ruimte voor de natuur en bovenal zijn intuïtie weer de zaken die
hem leidden en hem pareltjes van wijnen lieten voortbrengen.

2017 Chardonnay – Pays de Vaucluse
Guffens au Sud
Van druiven van eigen percelen van zijn Château des Tourettes, aangevuld met druiven van gecontracteerde boeren uit de omgeving.
De hoge ligging van de wijngaarden zorgt voor de nodige afkoeling. Na een spontane vergisting in foeders, rijpte de wijn enkele
maanden op zijn ‘lies’ deels in houten vaten, maar voornamelijk in
inoxtanks.
Proefnotitie: Fijn mineralige neus met tonen van rijp wit fruit en
citrusfruit (limoen) en een subtiele houttoets. De smaak is rijk, heeft
een brede structuur, terugkerend wit fruit en iets van ananas, fijne
zuren, een aangenaam boterig vetje, spanning en veel lengte.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 9,25 per fles € 10,50

ROUSSILLON

Wijnen vol leven
D

e familie Parcé, eigenaar van het beroemde wijnhuis Domaine de la Rectorie in Banyuls, ontdekte in 2001 de bijzondere terroir van het achterland van de Roussillon. Dit dunbevolkte gebied in de uitlopers van de Pyreneeën en nabij de Middellandse
Zee oogt ruig, alsof er niets zou kunnen groeien. Maar de Parcés zagen direct potentieel: de steile hellingen, de bodem van
leisteen, de verkoelende zeewind en de grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur geven druiven met goede rijpheid,
harmonieuze zuren en een minerale frisheid.

De familie kocht een oude cave in het gehuchtje Saint-Arnac, en een wijngaard die decennia geleden, namelijk net na de
phylloxera-ramp, was aangeplant. Ook startten ze een coproductie met lokale boeren gericht op het produceren van ‘echte’
Rousillonwijnen met een perfecte prijs-kwaliteitverhouding.

2017 Zoé blanc Viognier bio - Pays d'Oc
Les Vins Parcé Frères
De vertaling van het Griekse woord Zoé is ‘leven’ of ‘levende’. Het leven, zo vindt de familie Parcé,
moet je waarderen en vieren. Hun wijnen zien ze graag zo natuurlijk mogelijk, en daarom grijpen
ze in de kelders weinig in. Hun Zoé blanc bestaat voor 100% uit de bloemige en weelderige
viognier, die zij bij enkele met zorg geselecteerde wijnboeren hebben aangekocht.
Ze letten er bij de selectie op dat de druiven groeien op een bodem rijk aan kalk, en
profiteren van verkoelende zeewinden. De vinificatie geschiedde op roestvrijstalen
tanks. Het resultaat is een wijn die zijn naam eer aandoet: hij is op en top levendig
en elegant. Puur genieten!
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 8,95 per fles € 9,95

2017 Zoé rouge - Côtes du Roussillon Villages
Les Vins Parcé Frères
Hoewel de naam anders doet vermoeden, wordt dit ‘label’ van de familie Parcé
gerund door vader en zoon. Zij gebruiken voor deze wijn aangekochte druiven. De
wijnboeren met wie zij werken moeten op eenzelfde ambitieuze wijze werken als
zijzelf: met groot respect voor de natuurlijke omgeving, en met een handmatige
oogst en selectie. In 2015 bestond hun favoriete assemblage uit grenache (55%),
carignan (35%) en syrah (10%). Daarnaast zijn de druiven afkomstig van oude
stokken. Dit geeft ze een bijzondere gelaagdheid en veel elegantie. In de wijn ruik
en proef je dat terug: heerlijke geuren van fris rood fruit, rijpe pruimen, laurier
en tijm stijgen op uit het glas. De smaak is zuiver, sappig, goed gestructureerd
en perfect in balans. Zwoele tanninen maken de afdronk verleidelijk lekker.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 6: € 8,95 per fles € 9,95

2017 Viognier - Pays de Vaucluse
Guffens au Sud
Door zijn gevoeligheid is de viognierdruif kieskeurig qua ‘groeiomgeving’. De hooggelegen kalkgronden spelen een belangrijke rol
bij het gewenste resultaat, daarnaast ook de lage rendementen en
oude stokken en de oogst bij perfecte rijpheid. Na de gisting kiest
Jean-Marie voor een opvoeding deels op inox (35%) en deels op hout
(65%).
Proefnotitie: Het parfum is uitbundig en geurt naar bloemen,
acaciabloesem, honing, peer en abrikoos. De smaak is heerlijk fris
en sappig, biedt een zacht zoete zweem van rijp fruit en een iets vette
structuur. De afdronk is levendig en perfect in balans. Verrukkelijke
viognier!
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 9,25 per fles € 10,50
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SOALHEIRO

D

e eerste associaties met Portugal zijn voor velen
de indrukwekkende rotskusten van de Algarve
en daarnaast port. Dit is echter slechts een tipje
van de sluier van wat Portugal als zowel vakantieland
als wijnland te bieden heeft. Neem nou de ruige en
ongerepte Alentejo met zijn eindeloze vlakten vol
wijnvelden en olijfbomen, de mooie kastelenroute
en schitterende historische dorpen, of het noordelijk
gelegen Peneda-Gerês National Park, vruchtbaar en
afwisselend met bergen, rotsformaties, watervallen,
rivieren en uitgestrekte groene bossen. Of de prachtige
eilanden als Madeira en de archipel de Azoren; en de
bijzonder boeiende steden Lissabon en Porto. En al
is voor de portliefhebber de prachtige Dourovallei het
mekka, wijnland Portugal heeft veel meer te bieden
als producent van droge witte en rode wijnen. Denk
bijvoorbeeld aan de Vinho Verde-streek, waar mede
dankzij families als Cerdeira de alvarinhodruif de basis
is voor prachtige witte wijnen. Quinta de Soalheiro van
Luís en Maria Cerdeira, gelegen in het noordelijkste
puntje van het land, laat zien waartoe deze druif via
biologisch wijngaardbeheer in staat is. De kwaliteit van
Soalheiro maakt Portugal trots!

SOALHEIRO

Soalheiro,
de trots van
Portugal

KAN HET NOG
PUURDER NATUUR?

2017 ALLO - Minho
Quinta de Soalheiro
De ‘Allo’ is een hommage van wijnmaker Luís aan de
bekende tv-serie en is een levendige en precieze witte
wijn, op basis van alvarinho (al) en loureiro (lo), die
tezamen een overheerlijke, frisse stijl wijn voortbrengen.
Proefnotitie: In de neus fijne aroma’s van tropisch fruit en
citrus. De smaak biedt dankzij de alvarinho aromatische
fruitintensiteit en structuur, terwijl de loureiro juist
elegantie en mineraliteit brengt. De wijn is prachtig in
balans en ‘licht verteerbaar’ dankzij zijn lage alcoholgraad
van 11%!
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 8,20 per fles € 9,10

2017 Alvarinho - Vinho Verde
Quinta de Soalheiro
De karakteristieke zonnige dagen en koude nachten van
deze terroir met zijn granieten bodem op een hoogte
tussen de honderd en tweehonderd meter, helpen bij een
langzame rijping van de druiven en het behoud van de
aroma’s. Dankzij een vroege oogst blijft de frisheid van de
alvarinho uitstekend behouden.
Proefnotitie: Heerlijke frisse geur van mineralen,
citrusvruchten en iets van tropisch fruit. Intense en
aromatische smaak, een uitstekende balans, een vettige
structuur, rijpe fruittonen, mineralen, fijne zuren, veel
lengte en een prachtige zuiverheid.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 12,30 per fles € 13,70
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G

edreven door de ambitie om te pionieren
en via innovatie nieuwe werelden te
ontdekken, lanceerde Quinta de Soalheiro
in 2017 de eerste alvarinho geproduceerd
zonder de toevoeging van sulfieten: de
Soalheiro Nature “Pur Terroir”.

Maria Cerdeira tijdens de oogst.

2017 Alvarinho Primeiras Vinhas - Vinho Verde
Quinta de Soalheiro
De druiven zijn afkomstig van de eerste wijngaard van het
domein, ‘Primeiras Vinhas’, met stokken van ongeveer
veertig jaar oud. De gisting vindt hoofdzakelijk plaats in
roestvrijstalen vaten bij een lage temperatuur; 15% wordt
vergist op gebruikte eiken vaten.
Proefnotitie: Een minerale neus, met iets van geel fruit, een
licht tropisch aroma en ook iets nootachtigs. De smaak is zeer
rijk en geconcentreerd, maar tegelijkertijd fris en verteerbaar.
Top!
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 6: € 16,95 per fles € 18,95

Lees over de nieuwste wijn van Soalheiro
in de bijlage 'must drink roses'!

2017 Alvarinho Nature - Vinho Verde
Quinta de Soalheiro
Deze 100% alvarinho wordt gemaakt
met volledige alcoholische en malolactische gisting. De wijn wordt ongefilterd gebotteld, waardoor er een afzetting in de fles kan zitten en de wijn iets
troebel is. Deze afzetting speelt een
essentiële rol bij het beschermen van
deze unieke Soalheiro tegen oxidatie
en laat de wijn zachtjes verouderen.
Ontdek een nieuwe wereld!
Proefnotitie: De wijn is iets troebel,
en geel van kleur. Uit het glas stijgen intense aroma’s van mineraliteit
en fruit op. Deze intensiteit vinden
we terug in de complexe smaak die
dankzij de malolactische gisting
tevens zacht en rond is.
Op dronk: tussen nu en zomer 2020
Nu per fles: € 17,25 € 19,25
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ITALIË

NIEUW-ZEELAND

De mooiste wijnen van Nieuw-Zeeland

De lekkerste
Italianen

Ruud volgde Abel Tasman en gooide het roer om...

VOOR DEZE ZOMER
I

talië is een vakantieland bij uitstek. Het weer is er heerlijk,
je vindt er prachtige stranden, idyllische dorpen, indrukwekkende natuur en met de bevolking maak je makkelijk
contact. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de
verrukkelijke keuken met zijn pure smaken, altijd begeleid
door een goed glas wijn uit de streek. Creëer ‘la dolce
vita’ in eigen achtertuin met deze drie heerlijke Italiaanse
vondsten!

2017 Salviano - Orvieto Classico Superiore
Tenuta Salviano

2017 Samas - Isola dei Nuraghi
Agripunica

Even buiten de gemeente Orvieto, in de regio Umbrië, vind je
wijndomein Salviano, gelegen op het schitterende landgoed
Titignano van de markiezin Nerina Corsini Incisa della Rocchetta. De zonen van de markiezin leiden dit domein en zij
treffen het: de wijngaarden zijn aangeplant in het zeer interessante deelgebied ‘Classico Superiore’ en zijn relatief hoog
gelegen. De druiven profiteren er van een koeler microklimaat en een bodem van kalksteen en vulkanische grond.
De lokale druif trebbiano Toscano komt hier fantastisch tot
ontwikkeling. De Salviano bestaat voor 60% uit deze trebbiano van topkwaliteit, aangevuld met grechetto, chardonnay en sauvignon.
Proefnotitie: Een heerlijke geur van groene appel, peer, citrusfruit, mineralen en witte bloemen. Ook in de smaak is de wijn
mooi fris, in het bezit van een mooie intensiteit, met een licht
vettige structuur en mineralen. De frisse afdronk heeft een
aangenaam bittertje.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 12: € 8,50 per fles € 9,50

De gevierde Toscaanse oenoloog Giacomo Tachis – bekend
als voormalig maker van de legendarische Bolgheri Sassicaia
– ontdekte op Sardinië een interessant terroir en stelde
zichzelf ten doel om ook hier topwijnen te gaan maken. Voor
zijn witte wijn selecteerde hij de autochtone druif vermentino
en de ‘internationale’ chardonnay, beide aangeplant op een
zanderige bodem, rijk aan kalk en vulkanisch materiaal. Hij
vinifieert de twee druivenrassen apart en laat de wijnen
veertig dagen lang op de fijne gistsporen ouderen. Pas
daarna assembleert hij. In 2017 bestaat de blend voor 80%
uit vermentino. De wijn rijpt nog drie maanden op betonnen
kuipen voordat hij ongeklaard en ongefilterd gebotteld wordt.
Proefnotitie: Het parfum geurt naar frisse appels, citrusfruit,
nuances van tropisch fruit, bloesem en mineralen. De
smaak biedt een lekker vetje, een fijne ziltigheid, elegante,
harmonieuze zuren; de afdronk heeft een aangenaam
bittertje. Prachtig!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 13,50 per fles €15,10

2016 Refosco Dal Peduncolo Rosso - Venezia Giulia
Tenuta Viscone
Ook deze wijn kwam met vlag en wimpel door onze strenge
Italiaanse zomerwijnenproeverij! Hij is gemaakt van een
autochtoon druivenras uit de streek Friuli, in het uiterste
noordoosten van Italie, dicht bij de grens met Slovenië. De
refosco is een karakteristieke blauwe druif, kruidig, fruitig
en met daarnaast een iets aardse toon. Tenuta Viscone maakt
van de variant ‘refosco dal peduncolo rosso’, die kwalitatief
gezien de interessantste is, een wijn die jaar in jaar uit uitblinkt. Hun geheim? De druif lang laten hangen, zodat hij
rustig uitrijpt en prachtige aroma’s ontwikkelt.
Proefnotitie: In de frisse neus subtiele aardse tonen en rood
fruit. In de smaak bessig fruit, bosaardbeitjes en het typisch
Italiaanse bittertje. De wijn heeft een mooie spanning en is
perfect in balans. Heerlijk om licht gekoeld te schenken, als
aperitief bij antipasti of bij pasta met paddenstoelen en verse
kruiden.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 7,95 per fles €8,90

R

uud Maasdam deed waar velen alleen maar over dromen. Hij vertrok naar NieuwZeeland met maar een doel voor ogen: wijnen maken van het hoogste niveau. Wie
zo’n onderneming aangaat is vaak meer dapper dan deskundig. Maar Ruud niet!
Hij pakte het zeer serieus aan. Na een grondige zoektocht vond hij de juiste plek, in
het mooiste deel van Marlborough, en vervolgens analyseerde hij de bodem om per
perceel te identificeren welk druivenras er het beste tot wasdom zou komen. Vergeet het
romantische beeld van de Nederlander die in Nieuw-Zeeland heerlijke wijntjes maakt.
Wat Ruud doet, is keihard werken. Maar met succes: zijn Staete Landt-wijnen ontvangen
wereldwijd veel lof en hebben vele, vele fans. Wij zijn er trots op zijn wijnen exclusief in
zijn ‘thuisland’ te mogen importeren en vinden dat alle landgenoten zijn verrukkelijke
wijnen moeten leren kennen!

2017 Sauvignon ‘Annabel’ - Marlborough
Staete Landt
Marlborough is befaamd om zijn sauvignon blancs. Die druif doet het dan ook
goed in het koele maar zonrijke klimaat van het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland.
Ruud vond misschien wel de beste terroir van het land: op zijn percelen ontwikkelt de druif een buitengewone frisheid. Doordat Ruud de wijn deels korte tijd
op hout opvoedt, heeft de ‘Annabel’ naast een verkwikkende smaak, ook een
goede structuur en zelfs iets ronds. Dat maakt deze wijn een must voor de
sauvignon-blanc-fan!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 13,50 per fles €15,30

2016 Pinot Gris ‘State of Bliss’ - Marlborough
Staete Landt
Pinot gris is net als sauvignon blanc een druivenras dat zich kenmerkt door
zijn grote potentie als het gaat om aromatische expressie. Zijn kwaliteiten
komen op Staete Landt maximaal uit de verf: hier ontwikkelt de druif zich
perfect en brengt hij een wijn voort met weelderige aroma’s van peer, bloe
sem en abrikoos en met een fenomenale smaak. We proeven tropisch fruit,
amandel en specerijen. Indrukwekkend en ook gastronomisch buitengewoon interessant!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 13,25 per fles €14,90
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e nemen u dit jaar in iedere Vinée Vineuse mee op wijnreis. Dat wil zeggen, we duiken met u de wijngebieden in, maar
staan ook graag stil bij onze favoriete restaurants, adressen om te overnachten en de plekjes om niet te missen. Grote
kans dat u deze Vinée Vineuse mee op reis neemt. Deze keer reizen we langs de langste rivier van Frankrijk; de Loire. We
volgen de rivier stroomopwaarts, te beginnen bij Nantes, nabij de monding van de machtige rivier, en gaan dan via Chinon
aan het zijriviertje de Vienne, naar Tours.

De Loire is het echte ‘Douce France’!
Naast wijn staat de Loire natuurlijk bekend om zijn prachtige
kastelen en middeleeuws aandoende steden en dorpen.
Steden als Nantes, Angers, Saumur, Tours en Orléans ademen
de rijke historie van de handelsroutes en het leven langs de
majestueuze rivier. Naast de imponerende kastelen zijn er ook
mooie kathedralen en veel musea te vinden. Bovendien bezit
dit gebied een indrukwekkend natuurschoon, met nog echte
oerbossen en uitgestrekte landerijen langs Loire en haar vele
zijrivieren. De restaurants en bistro’s bieden verrukkelijke
lokale specialiteiten met vis, schaal en schelpdieren uit de
rivier en de Atlantische oceaan, wild uit de bossen en groente
en vers fruit uit ‘de tuin van Frankrijk’. Tevens is er een breed
18 Okhuysen | 023 5312240

Domaine Luneau-Papin uit het subgebied met de beste reputatie, Sèvre
et Maine, wordt gerekend tot de top van muscadet. Deze rockster van
de streek maakt een duizelingwekkend aantal cuvées. Elk perceel wordt
apart gevinifieerd, opgevoed en gebotteld. De unieke eigenschappen,
die ontstaan door de bodemsamenstelling en ligging van de wijngaard,
krijgen op deze manier de aandacht die ze verdienen. De rendementen
in de wijngaarden zijn laag en de druiven worden pas geoogst bij
optimale rijpheid, waarna ook nog eens een strenge selectie van de
druiven plaatsvindt. De opvoeding ‘sur lie’ verschilt per cuvée, maar duurt
tussen de zes en 48 (!) maanden. Het domein van de familie Luneau gaat al
negen generaties over van vader op zoon, maar bestaat in zijn huidige omvang
van 45 hectare sinds Pierre Luneau trouwde met Monique Papin. Inmiddels heeft
hun zoon Pierre-Marie samen met zijn vrouw Marie het domein overgenomen en
proberen zij het grote werk van zijn ouders voort te zetten en verder te perfectioneren.
Biologisch werken is hier een vanzelfsprekend onderdeel van.

Marie & Pierre-Marie Luneau

n

W

De rivier de Loire ontspringt in de Ardèche, in het Centraal
Massief. Het is met iets meer dan duizend kilometer de
langste rivier van Frankrijk. De beroemdste wijngebieden
beginnen pas ter hoogte van de stad Bourges, waar de rivier
van een zuid-noordelijke stroomrichting verandert in een
oost-westelijke. Hier vinden we de beroemde appellations
Sancerre en Pouilly-Fumé. De enorme lengte van de rivier
houdt in dat er ook een enorme diversiteit aan terroirs
en verschillende druivenrassen te vinden is. Geen ander
wijngebied in Frankrijk – of misschien wel de wereld – biedt
een breder gamma aan wijnstijlen dan de Loire! Waarbij alle
Loirewijnen dankzij de noordelijke ligging een ding gemeen
hebben: een mooie frisse zuurgraad.

Domaine Luneau-Papin

assortiment verse en gerijpte lokale kazen te vinden. Met
meer dan achthonderd kilometer aan wijnroutes die u kunt
volgen met de auto, fiets of zelfs wandelend, is de Loire de
perfecte vakantiebestemming voor de wijnliefhebber en dat
op maar zeshonderd kilometer van Utrecht!

2017 La Grange - Muscadet de Sèvre et Maine
Deze cuvée wordt gemaakt van wijnstokken van meer dan 35 jaar oud uit
een wijngaard niet ver van het domein, met een zuidelijke expositie. Na
de koele fermentatie (waarbij geen gecultiveerde gisten worden gebruikt)
volgt een opvoeding van zeven maanden op de fijne gistsporen. De neus
is opvallend rond met rijp geel fruit. De smaak is geconcentreerd, met
wederom het gulle en rijpe fruit, gebalanceerd door een mooie frisse
zuurgraad. De afdronk houdt lang aan.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 11,50 per fles €12,90

Bakermat van Bio en Vin Nature
De Loire is een van de belangrijkste bakermatten van de
tegenbeweging die de geïndustrialiseerde wijnwereld heeft
voortgebracht. Veel van de topproducenten zijn biologisch
of biodynamisch gecertificeerd, of aangesloten bij een groep
van gelijkgestemden. De frisse zuurgraad in de wijnen van de
Loire geeft een goede bescherming tegen ongewenste gisten
en bacteriën. De wijnmakers kunnen op een gemakkelijkere
manier een natuurlijke vergisting toepassen, met zo min
mogelijk additieven. Het expressieve karakter blijft goed
behouden in de wijnen, dankzij de lage temperaturen in de
koele, ondergrondse kelders.
De frisse zuurgraad en het relatief lage alcoholgehalte – die
de concentratie en het karakter van de wijnen zeker niet
in de weg staan – maken de Loirewijnen favoriet bij veel
wijnliefhebbers.

De Loire biedt verrukkelijke zomerwijnen
bij uitstek, met elegantie, fraîcheur en
spanning!

Nantes
Nantes is een van de grootste steden
van Frankrijk en ligt in het westen van
de Loire, niet ver van de oceaan. Nantes
is een statige stad met kunst, cultuur en
architectuur. Wat u zeker niet mag missen
zijn het Kasteel van de Hertogen van
Bretagne, de prachtige kathedraal van
Sint-Pieter en het moderne Ile de Nantes.
Iets ten zuidoosten van de stad ligt het
wijngebied Muscadet met historische
plekken als Château de Goulaine, La Butte
de la Roche en le Château de Clisson.

Eten en slapen in Nantes:
2016 L d’Or - Muscadet de Sèvre et Maine
De melon de Bourgognedruif staat hier aangeplant op een ondergrond
van graniet, gelegen bij het dorpje Vallet. De stokken hebben een minimale leeftijd van 45 jaar. Na een zachte persing volgt een vergisting op
lage temperatuur en een opvoeding ‘sur lie’ van bijna twaalf maanden.
Rijp steenfruit, grapefruit en een hint van witte peper op de neus. De
smaak is krachtig en geconcentreerd met wederom het steenfruit. Een
rijke textuur met een aangenaam fris bittertje op de lange afdronk.
Prachtig!
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 16,25 € 18,20

Restaurant L’Atlantide 1874*
(met 5 kamers)
5 Rue de l'Hermitage Butte Ste Anne
44100 Nantes
Restaurant Au fil des saisons
20 Place Charles De Gaulle
44330 Vallet
Le Château de Goulaine
(Chambres d’Hôtes)
44115 Haute-Goulaine
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Domaine Charles Joguet

Kevin Fontaine & Anne-Charlotte Genet

Chinon
Chinon is een authentiek middeleeuws
stadje aan de rivier de Vienne met een rijke
historie en een belangrijk onderdeel van
het UNESCO Werelderfgoed halverwege de
Loire. Boven het stadje ligt het beroemde
kasteel van Chinon. Dit is de plek waar
Jeanne d’Arc de toekomstige Koning
Charles VII herkent en erkent (1429). Het
oudst bekende document dat refereert
aan cabernet franc komt uit Chinon en dat
onder zijn synoniem breton. Dat is het werk
Gargantua en Pantagruel, geschreven door
François Rabelais.

Eten en slapen in Chinon:
Wijnbar La cave des Silènes
43 Avenue François Mitterrand
37500 Chinon
Restaurant L’Ardoise
42 Rue Rabelais
37500 Chinon
Hotel Boule d’Or & Restaurant A t’Able
21-25 Rue Rabelais
37500 Chinon
20 Okhuysen | 023 5312240

Vignobles Brisebarre

De nu legendarische Charles Joguet neemt eind jaren vijftig het
familiedomein in Sazilly over. Hij leidt twee levens, een als kunstenaar
in Parijs en een als wijnmaker in Chinon. Charles introduceert een
aantal belangrijke ideeën om de kwaliteit van zijn wijnen te verbeteren,
die tegenwoordig nog steeds worden toegepast en ook door andere
domeinen zijn overgenomen. Zo vindt hij het belangrijk dat de druiven
tijdens de oogst gaaf blijven. Hiertoe worden de druiven geoogst in
kleine bakjes, die netjes worden gestapeld Ook wil hij dat alle terroirs
afzonderlijk worden geoogst, gevinifeerd en opgevoed, om uiting te
kunnen geven aan ieder afzonderlijk perceel. Sinds de jaren tachtig
werd Charles bijgestaan door zijn goede vrienden Jacques Genet en
Alain Delaunay, die sinds de terugtrekking van Charles in 1997 het
domein in de geest van Joguet voortzetten. De zeer getalenteerde
wijnmaker Kevin Fontaine is tegenwoordig verantwoordelijk voor de
wijngaard en de vinificatie. Sinds 2006 wordt er volledig biologischdynamisch gewerkt in de wijngaarden.

Bijna tegen de stad Tours aangeplakt, maar toch in de rust van het
platteland, ligt het toonaangevende wijngebiedje Vouvray. Het landschap
is hier licht heuvelig met op de coteaux de wijngaarden. Een van de
opvallendste wijnboeren in Vouvray is de bescheiden Philippe Brisebarre.
De wijnen van Brisebarre hebben een grote reputatie. Zijn wijngaarden
liggen heel gunstig, waardoor de chenindruiven optimaal profiteren van het
microklimaat. Daardoor zijn ze nét iets eerder rijp dan elders. Philippe werkt
volgens het principe ‘lutte raisonée’. Dit is de Franse benaming voor duurzame
wijnbouw. Letterlijk vertaald betekent het: beredeneerde strijd. Problemen in de
wijngaard en kelder worden op een slimme manier aangepakt om het gebruik van
niet natuurlijke middelen tot een absoluut minimum te beperken.

2015 Chinon rouge ‘Silènes’

Vouvray brut mousseux

Voorheen de Cuvée Terroir, gemaakt van druiven afkomstig van de lager
gelegen percelen met wat meer zand bij Beaumont-en-Véron en jonge
aanplant en perswijn van de wat rijkere bodems van het domein. Oogstjaar
2015 was buitengewoon goed voor de ontwikkeling van de cabernet franc
en bracht druiven met een heerlijke rijpheid en souplesse. De wijn heeft
een uitbundig parfum van frambozen, zwarte bessen en iets peperigs. In
de smaak zet het fruitrijke karakter mooi door, met verder frisse tanninen
en sappige zuren. De afdronk is heerlijk zuiver! Een perfecte zomerwijn
die iets gekoeld een zeer verfrissende en verrassende tafelgenoot zal zijn!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 13,75 per fles € 15,25

In verschillende plukrondes worden de chenindruiven geoogst. De eerste
ronde levert druiven op die nog veel zuren hebben en net rijp zijn. De
basiswijn van deze druiven is perfect voor hoogwaardige mousserende
wijnen die kunnen wedijveren met de beroemdste ter wereld. De wijn
bezit fijne belletjes, de neus geeft een subtiel bouquet, met een heel
lichte toast. In de smaak komen na een frisdroge aanzet fruit en bloemen
prachtig samen, met tevens licht aardse tonen.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 10,50 per fles € 11,70

Philippe Brisebarre

Tours
Tours ligt in het hart van de Loirevallei.
Deze prachtige stad die bekendstaat om
zijn oude vakwerkhuizen is een reis op zich
waard. Bezoek de gracieuze kathedraal van
Saint-Gatien en de Rue Colbert en Place
Plumereau met panden uit de vijftiende
en de zestiende eeuw. Niet ver van Tours
liggen de romantische kastelen Azay-leRideau, Chenonceaux en ook het stadje
Amboise met zijn kasteel.

Eten en slapen in Tours:
2014 Chinon rouge ‘Les Charmes’

2015 Vouvray sec

Deze relatief nieuwe cuvée van Joguet is het resultaat van een selectie
van percelen met een bodem van kalkrijke klei en wijnstokken met een
gemiddelde leeftijd van 35 jaar, waarbij elegantie voorop staat. 2014 was
een warm en zonrijk jaar en bracht druiven voort met een perfecte rijpheid
en uitstekende balans. In tegenstelling tot 2013 hoefde er nauwelijks
geselecteerd te worden. 2014 is daarmee een perfect cabernet-francjaar,
met bovendien een prachtig bewaarpotentieel. Een heerlijk kruidige neus,
met tonen van zwart fruit en viooltjes. In de smaak is de wijn heerlijk
soepel, vol en geconcentreerd; hij biedt prachtige, elegante tanninen en
een sensueel fruit.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 24,75 € 27,50

De vinificatie van de rijpe chenin blanc gebeurt puur traditioneel en de
wijn rijpt daarna bijna een jaar op oude vaten diep in de kelders, gehakt uit
de rotsen van tufsteen. Nieuw hout is hier taboe, want volgens Brisebarre
doet dit de wijn geweld aan. Volgens zijn filosofie is alleen de oxiderende
werking van een vat belangrijk. De complexe neus biedt minerale tonen,
voorjaarsbloemen en rijp geel fruit. In de mond herkennen we peer, noten
en vers brood. Een wijn die slok na slok blijft verrassen en intrigeren.
Bijzondere wijn en gastronomisch zeer interessant.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 6: € 11,25 per fles € 12,60

Restaurant La Maison des Halles
19 Place des Halles
37000 Tours
Restaurant Les Hautes Roches*
86 Quai de Loire
37210 Rochecorbon
Bagatelle Chambres d’Hôtes en Touraine
77 Rue du Petit Coteau
37210 Vouvray
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Proef en ontdek !

WIJNMAKER

Zomers rood

Lidewij van Wilgen

Dit proefpakket bevat zes wijnen.
Verkwikkend rood voor zwoele zomeravonden!

Terre des Dames

A

ls u klant bent van Okhuysen hebben wij elkaar vast al eens
ontmoet tijdens ‘Proeven tussen de Stellingen’. Anders
kent u misschien mijn wijndomein Mas des Dames of het
boek ‘Het Domein’ dat ik over het leven ‘in de wijn’ schreef. De
naam Mas des Dames, inmiddels een begrip in de wijnwereld,
bestaat niet meer. Eind 2017 heb ik de naam gewijzigd naar
Terre des Dames. U vindt hier de eerste wijn die we onder die
domeinnaam aanbieden, een primeur! De oogsten uit 2014 en
2015 dragen nog gewoon de naam Mas des Dames.
Waarom die naamswijziging? Vorig jaar stond ik met
twee wijnen plus een blije foto in het Amerikaanse blad
Winespectator. Een grote eer, maar helaas ook reden voor een
lezer van het blad om contact op te nemen met wijndomein
Mas de la Dame in Baux de Provence, mét het Amerikaanse
advies: “sue her!”
Nu zijn er in Frankrijk 213 domeinen met het woord ‘Dame’
in de naam. Er was geen enkel bewijs van verwarring tussen
de twee merken en geen fles minder verkocht door mijn
toedoen. Ik nam een advocaat en stond een paar maanden
later in het historische gerechtshof in Parijs. De rechter
luisterde met sympathie naar mijn verhaal en we wonnen op
alle punten.

Maar helaas; de eigenaressen van Mas de la Dame zijn
dochters van een ex-minister met veel contacten (en geld).
Toen ik druk bezig was met de oogst, belde mijn advocaat:
wist ik dat het hoger beroep vandaag was? Natuurlijk had
ik alles moeten laten vallen en direct op de trein moeten
springen. Maar mijn druiven, mijn plukkers.... Die enorme
fout heeft me weken uit de slaap gehouden.
Dit keer verloor ik, en hoe. Ik kreeg 75.000 euro boete. Plus
500 euro boete voor iedere nieuwe fles Mas des Dames die ik
nog zou verkopen. Ik had naar de cassatierechtbank kunnen
gaan, waar ik wellicht had gewonnen. Maar een topadvocaat
is onbetaalbaar. Ik heb er dus voor gekozen om de helft van
de boete te betalen en verder te gaan onder een nieuwe naam.
‘Terre des Dames’. Bedacht door mijn drie dochters (les
dames), die vinden dat de ‘terre’, het land waarmee ze
vergroeid zijn, eigenlijk nog belangrijker is dan het huis, de
‘mas’. Ik ben blij met de nieuwe naam en trots op de nieuwe
flessen die er aan gaan komen. Ik hoop dat u zin hebt ze te
drinken, hieronder de eerste oogst!

Door Lidewij van Wilgen
www.terredesdames.com

Juliénas (p9), Nero d’Avola (p11), Zoé rouge (p13), Refosco (p16),
Chinon rouge ‘Silènes’ (p20) en La Dame (p22).

Speciale prijs: € 61,50 € 66,80

Fris wit

Dit proefpakket bevat zes wijnen.
Knisperend fris en zeer dorstlessend.
Cuvée Boogie (p2), Blangè Arneis (p7), Allo (p14-15),
Salviano (p16), Sauvignon ‘Annabel’ (p17) en
Getariako Txakolina Blanco (p24).

Speciale prijs: € 69,50 € 76,95

Coups de Coeur

Dit proefpakket bevat zes wijnen.
In Vinée Vineuse te herkennen aan het Coup de Coeur logo.
2017 Le Blanc
Pays d’Oc blanc
Terre des Dames
Op de kalkrijke bodem
krijgt de witte grenache
bijzondere, ziltige
aroma’s. De lage rendementen zorgen voor
een grote intensiteit.
Door de wijn deels op
grote houten vaten op te
voeden, wint de wijn aan complexiteit.
De geur is rijk aan aroma’s van zuidvruchten, bloemen en mineralen. De
smaak is prachtig intens en krachtig,
en tegelijkertijd fris en elegant. De
afdronk is lang en ziltig. Bijzonder en
verrukkelijk!
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 12,75 per fles € 14,25
22 Okhuysen | 023 5312240

2015 La Dame
Coteaux du Languedoc
rouge
Mas des Dames
Het oogsten en selecteren
van de druiven (carignan van oude stokken,
grenache en syrah) gaat
met de hand. De basis is
zo schoon dat de vinificatie rustig en langzaam
kan verlopen. Het sap blijft drie à vier
weken in contact met de druiven, die
iedere dag worden ondergedompeld
(pigeage). De wijn biedt aroma’s van
rozemarijn, rode bloemen, zoet donker
fruit, een intense smaak en een zeer
frisse finale.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu bij doos van 6: € 9,95 per fles € 11,25

2014 La Diva - Vin de
Pays des Coteaux de
Murviel rouge
Mas des Dames
De druiven van deze
topwijn komen van de
beste percelen syrah
(50%), grenache (30%) en
alicante (20%). De rendementen zijn laag en
de wijn krijgt nog meer
concentratie door een opvoeding van
twaalf maanden op eiken. De geur van
rijpe bramen en kersen, garrigue, kruiden en veldbloemen doen je in ZuidFrankrijk wanen. De smaak is complex
met zijdezachte tanninen en een lange
afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu bij doos van 6: € 13,95 per fles € 15,50

Laudun blanc (p5), Picpoul de Pinet (p8), La Voûte SaintVincent (p9), Chardonnay – Pays de Vaucluse (p12), Samas
(p16) en Chinon rouge ‘Les Charmes’ (p20).

Speciale prijs: € 81,50 € 89,25

Zes parels uit de Loire

Dit proefpakket bevat zes wijnen.
U ontvangt van de wijnen op pagina 19-21 elk één fles.
La Grange, L d’Or, Chinon rouge ‘Silènes’, Chinon rouge
‘Les Charmes’, Vouvray sec en Vouvray brut mousseux.

Speciale prijs: € 89,50 € 98,15
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De Spaanse zomerhit!
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✔✔ Tintelend fris
✔✔ Verveelt nooit
✔✔ Laag in alcohol
V

raag een willekeurige wijnliefhebber naar
de eigenschappen van een ideale zomerwijn en je hoort: hij moet verkwikkend en
lekker ‘doordrinkbaar’ zijn. En eerlijk is eerlijk, je drinkt dan snel nog een glaasje, dus
laag in alcohol is ook een plus.
Wij vonden een wijn die precies aan dit
ideaalplaatje voldoet in het ruige maar
oh zo gastronomisch ingestelde Spaanse
Baskenland. Om precies te zijn in de D.O.
Chacolí, in het achterland van de prachtige stad
San Sebastián. De wijn heet Getariako Txakolina
en hij is gemaakt van de lokale druif hondarrabi
zuri (80%), aangevuld met petit corvou en
chardonnay. De sympathieke en gedreven
wijnmaker Xabier Urruzola (zoon van oprichter
Inazio) liet de druiven kort weken en het sap
vervolgens vergisten op een lage temperatuur.
Zo houdt hij de natuurlijke frisheid intact.
Tijdens de gisting komt een beetje koolzuur vrij
en Xabier behoudt die supersubtiele bubbeltjes
behoedzaam in de wijn. Dit geeft de Getariako
Txakolina zijn ongekend frisse karakter en
maakt dat de wijn nooit en te nimmer verveelt!

2017 Getariako Txakolina Blanco
Inazio Urruzola
De wijn geurt uitbundig naar rijpe appel, peer
en mango en biedt ook spannende ziltige
tonen. De smaakaanzet heeft een lichte
tinteling van het natuurlijke koolzuur, en
vervolgens proeven we heerlijk sappig fruit
en verkwikkende zuren. Alles is prachtig in
balans. De afdronk is zuiver en schoon en
houdt eindeloos aan. Verrukkelijk!
Een heerlijk aperitief en fantastisch bij schaalen schelpdieren, visgerechten en wit vlees.
Deze Txakolina van Urruzola staat bij menig
sterrenzaak in Baskenland op de wijnkaart!
Op dronk: tussen nu en zomer 2020

Nu bij doos van 6: € 10,50 per fles
€ 11,95

