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74
 wijnen voor 
een heerlijke 

nazomer

Vroeg oogsten om frisheid van 
de druiven te behouden en 

oxidatie tegen te gaan.



Lange tijd werd viognier als moeilijk 
bestempeld. Het groeiseizoen is immers 
lang, het moment van plukken cruciaal
en de opbrengsten zijn over het alge-
meen laag. Maakt de wijnmaker de 
verkeerde keuzes, dan komt de wijn log 
en geparfumeerd over.

Maar voor geniale wijnmakers als 
Jean-Marie Guffens is de veeleisende 
viognier juist een druif waar je alles uit 
kan halen. Bovendien is Guffens’ timing 
en intuïtie om de druiven exact op het 
juiste moment te oogsten fenomenaal! 
En dat proef je; dit is een veelzijdige 
viognier met tonen van rijp (tropisch) 
fruit, zwoele bloesemgeuren en een 
frisse finale. 

Vanuit zijn Château des Tourettes in 
de Zuid-Franse Lubéron voert Jean-
Marie de regie en selecteert hij bij part-
ners druiven van oude stokken viognier. 
Net als in Condrieu profiteren de drui-
ven, hier op de kalkrijke, hoger gelegen 
bodems, van een verkoelende wind. 
Steek je neus in het glas en ontdek 
heerlijke geuren van perzik, rijpe peer, 
witte bloesem en iets van honing. In de 
smaak lekker sappig en gul, met rijp wit 
en geel fruit, frisheid en iets ziltigs in de 
zachte, lange afdronk.

2021 Viognier – Vin de France blanc
Verget au Sud
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,40 €12,25  
Bij doos van 6: €10,95 per fles

Van lastpak 
tot lieveling

NIET te missen

Guffens bewijst dat er
buiten Condrieu ook 
verfijnde viognierwijnen 
gemaakt worden.

Bij doos 
van zes 
€10,95
per fles

oen ik me onlangs liet ontvallen dat ik aan 
allemaal dingen niet toekom, omdat ik erg 
druk ben, vroeg mijn gesprekspartner zich 
met enige verbazing af waarmee ik dan zoal 

druk was. En die verbazing verwonderde mij dan 
weer. Oké, mijn werk is mijn hobby, maar toch 
moet er een hoop gebeuren om al die flessen, 
afkomstig vanuit de hele wereld, uiteindelijk op 
de juiste wijze en voorzien van de juiste informatie 
bij alle klanten te krijgen. Met de details zal ik u 
niet vermoeien, maar een stukje van het werk waar 
iedere keer weer heel veel uurtjes in gaan zitten, 
ligt nu voor u: Vinée Vineuse. Naast het bepalen 
van alle onderwerpen, het uitzoeken, aanvragen 
en maken van alle foto’s, het afspreken en doen 
van interviews en uiteindelijk de opmaak, moeten 
al die teksten keer op keer geschreven worden. 
Bijna onvoorstelbaar dat mijn vader die vroeger 
allemaal in zijn eentje schreef. En zelf heb ik ook 
vele jaren het merendeel van alle teksten eigen-
handig geschreven. Gelukkig is dat – hoe leuk ook 
– inmiddels veranderd, want daar heb je anders 
een dagtaak aan. En getuige de vele goede reacties 
op de laatste uitgaven, is dit de kwaliteit verder 
ten goede gekomen. Het geeft sowieso een betere 
mix aan kopij. Want hoewel alle onderwerpen 
zorgvuldig vooraf worden besproken en er op elk 
artikel redactie plaatsvindt, kan iedere schrijver 
toch zijn/haar eigen stempel op zijn of haar tekst 
drukken. Zeker onze (gast-)columnisten mogen in 
alle vrijheid schrijven. Als het maar over wijn gaat, 
dat dan weer wel. De coverstory en de interviews 

vind ik zelf trouwens het leukst om te schrijven. De 
coverstory omdat je lekker de ruimte hebt om over 
een interessant en actueel onderwerp de diepte in 
te gaan. De interviews omdat het inspirerend is om 
naar de mooie verhalen van anderen te luisteren 
en dit aan het papier toe te mogen vertrouwen. De 
coverstory in deze editie is overigens zéér actueel, 
want tijdens al mijn reizen, maar ook in het contact 
met onze klanten, gaat het hier veelvuldig over: het 
effect van biologisch werken en of dit ook altijd 
de meest duurzame en beste methode is. Het stuk 
werd een coproductie van Femke Pruis en mijzelf. 
We hopen dat het verhelderend is om te lezen 
(pag. 24-29). Voor De Kelder van… sprak ik met 
Derk Lemstra, partner bij Stibbe advocaten. Hij 
verwoordde heel helder waarom hij wijnmakers
zo bewondert en dat hun vakmanschap ertoe heeft 
geleid dat hij de schoonheid van het product nog 
meer is gaan inzien. Iets wat ik zelf op iedere wijn-
reis die ik maak ook zo ervaar, wat me keer op keer 
weer inspiratie geeft en me eraan herinnert wat 
een mooi vak ik toch heb. Het interview leest u op 
pagina’s 12 en 13. Daarnaast schreven onze eigen 
Okhuysen-redacteuren tal van andere inspireren-
de artikelen. Zo schreef Max Funcke over een 

mythische wijn uit de Elzas (p.16) en verdiepte 
hij zich in de biodynamie (p.38). Job Joosse mocht 
ook weer meeschrijven aan deze editie en doet dat 
door een nieuw domein uit Puglia bij u te intro-
duceren (p. 14-15). Daarnaast schreef hij over een 
bijzondere familie uit de Roussillon, de Parcé’s 
(p. 34-35). Femke Pruis schreef naast de coverstory 
twee mooie interviews: een met restaurateur Ro-
derick van Oosterom (p.30-32) en een met wijn-
maker Karim Mussi Saffie (p.36-37). Van de hand 
van Elisa Duivestein, die ook nog eens de hele 
coördinatie van het blad doet, en Brenda ten Brinke 
kwamen alle heerlijke wijnaanbiedingen in deze 
uitgave. Maar daarnaast werken nog veel meer 
mensen binnen ons team op de achtergrond mee. 
Zo leest u weer columns van Aad Kuijper en Janny 
van der Heijden en is onze gastcolumnist dit keer 
wijnschrijfster Barbara Verbeek. De grappige te-
keningetjes in het blad komen van de hand van 
Hans Jonkers. Al deze vlijt zal u hopelijk weer volop 
laten genieten van deze nieuwe Vinée Vineuse!
–Xavier Kat

Iedere Vinée Vineuse is 
een teamprestatie

Voorproeven

T 155 jaar 
Okhuysen reis
Veel van onze 
verhalen worden 
geboren in de 
wijngaard. Zoals 
hier op onze 
lustrumreis in 
Spanje waar we 
o.a. Sandra Bravo 
bezochten.
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Ook deze editie staat weer 
vol met nieuwe wijnen en 
achtergrondverhalen



37ste jaargang nummer 4
Najaar 2022, Winkelwaarde €3,75 

Copyright
Wijnkoperij Okhuysen

Aan dit nummer werkten mee
Brenda ten Brinke, Elisa Duivestein, Max 
Funcke, Janny van der Heijden, Job 
Joosse, Xavier Kat, Aad Kuijper, Yves van 
Maren, Femke Pruis, Mervyn Snel, Thierry 
Somers en Barbara Verbeek. 
Corrector
Suzanne Bergman, Bergman Teksten
Fotografie
Xavier Kat, Milton Verseput en Fotografie 
Alexander
Concept en vormgeving
Thierry Somers

Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief btw.

Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
IBAN NL56 INGB 0670 8139 58
Levering
Leveringen binnen Nederland zijn koste-
loos bij een minimum factuurwaarde van 
€95,- per zending. Bezorging in Haarlem 
en omgeving gaat via onze eigen bezorg-
dienst. Leveringen in België zijn kosteloos 
bij een minimale afname van 36 flessen 
en een minimum factuurwaarde van 
€350,- per zending. 
Looptijd
Duurt zolang de voorraad strekt en uiter-
lijk tot en met 24 november 2022. 
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 ne-
men wij de ongeopende flessen van u re-
tour en ontvangt u voor deze retourflessen 
van ons een creditnota of uw geld terug. 

Bestellen en bezorging
Per telefoon: 023-5312240 
Per e-mail: vineus@okhuysen.nl 
Per website: okhuysen.nl 
Wijnen worden thuis bezorgd.

Kantoor en magazijn
Küppersweg 19, 2031 EA Haarlem
023 5312240, vineus@okhuysen.nl
Postadres
Postbus 501, 2003 RM Haarlem
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 17.30 uur
Zaterdag: 9.00 – 12.00 uur

Winkel en kelders
Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
Openingstijden
Dinsdag t/m zaterdag: 9.30 – 18.00 uur

Advies nodig? 
Bel ons op
023-5312240

De juiste wijnmaker vinden 
in Puglia bleek lastig, tot 

we een tip kregen over een 
jonge vrouw in Manduria 

Nieuw domein
Masseria Cuturi

p.14

Is biologische wijn eigen-
lijk wel altijd duurzaam?

Achtergrondverhaal
Duurzaamheid in wijn

p.24

RUBRIEKEN
Niet te missen: Viognier van Guffens 
Voorproeven 
Petit Red van Altavins
Wijnig Nieuws 
Voor u weggelegd  
De eregalerij: Okhuysen klassiekers  
De kelder van Derk Lemstra    
Nieuw domein uit Puglia   
Mythische wijn      
Bijzondere wijnen tot 10 euro   
Aan tafel met Roderick van Oosterom  
De familie Parcé en de Roussillon 
Interview met een wijnmaker
Proefpakketten     
Afdronk: nieuwe wijn van Cauhapé     
 
ACHTERGRONDVERHAAL
Duurzaamheid in wijn  

COLUMNS
In de wijn gedoopt: Aad Kuijper 
Masterclass: Janny van der Heijden 
Gastcolumn: Barbara Verbeek
Vinologisch: Max Funcke  

2
3
5
6
8

10
12
14
16
18
30
34
36
39
40

24

9
17
33
38

Inhoud

n juni waren wij met het hele team een lang 
weekend in Baskenland en Rioja ter ere van 
ons 155-jarig bestaan. Op de laatste dag geno-
ten wij van een fantastische lunch in een van de 

beste restaurants van La Rioja, La Alameda. Wijn-
maker Joan Arrufí Peig kwam speciaal voor deze 
gelegenheid over uit Catalonië om enkele van zijn 
wijnen te laten proeven. 

Joan, telg uit een echte wijnmakersfamilie, is een 
moderne wijnmaker die een experiment hier en 
daar niet schuwt. Zo liet hij ons een orange wine 
– een witte wijn die door een schilweking gemaakt 
wordt op de manier van een rode – proeven, ge-
maakt van garnatxa blanca. Een verrassende wijn 
vol smaak en textuur. Joan tovert met mediterrane 
rassen. Zo proefden wij ook een fantastische 100% 
carinyena – Catalaans voor carignan – een druif die 
je niet vaak in een monocépage ziet. 

En dan de Almodí petit red, de rode ‘instap-
cuvée’ van Altavins. Een ongelofelijk goede wijn, 
helemaal als je naar de prijs-kwaliteitverhouding 
kijkt. Joans wijngaarden, waar hij op biologische 

wijze werkt, liggen boven de vierhonderd meter 
hoogte. Daar profiteren de druiven optimaal van 
de verkoelende wind en het verschil in dag- en 
nachttemperatuur. Terra Alta heeft de naam sterk 
en gezond fruit voort te brengen uit wijngaarden 
waar ziektes nauwelijks voorkomen. De combinatie 
van zon, droogte en wind houdt de wijngaard 
gezond.

Joan Arrufí Peig tovert met 
mediterrane rassen

Altavins

I
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Syrah, merlot, garnatxa negra en samsó. Joan laat zich inspireren door wat de 
natuur van Terra Alta hem geeft. 

2021 Almodí petit red – Terra Alta
Altavins
Joan koos voor het maken van deze wijn voor zowel
autochtone als internationale druivenrassen. Die 
bestaat voor 50% uit garnatxa negra aangevuld met 
syrah, merlot en samsó. De wijn vergistte op rvs-tanks 
waardoor het pure fruit behouden blijft. De petit red is 
een heerlijk sappige, ronde wijn met veel elegantie en 
aroma’s van specerijen, kersen en bessen. In de mond een 
zachte structuur en een aangename, frisse afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €8,25 €8,95 
Bij doos van 6: €8,00 per fles 

In restaurant La Alameda luistert 
het hele Okhuysen-team aan-
dachtig naar Joan. De passie 
voor zijn vak proef je niet alleen 
in zijn wijnen. 



Wijnig nieuws

Het weekend van 11 juli jl. stond voor ons helemaal in het teken van de 
lustrumreis. Iedere vijf jaar – zo is de traditie – reizen we met het hele team af 
naar een wijnland. Dit keer was het de beurt aan Spanje. Vanuit Bilbao reden 
we met de bus naar Txakolina, waar Xabier Urruzola in het achterland van 
San Sebastián deze tintelend frisse wijn maakt. Zijn Getariako Txakolina Blanco 
smaakte uiteraard heerlijk bij de pintxos die we die avond in de oude stad van 
San Sebastián aten. Janny’s column gaat dit nummer ook over deze wijn (pag. 
17). We reisden de volgende dag door naar La Rioja waar we onder andere bij 
Sandra Bravo van Sierra de Toloño langsgingen.

Toen wij vorig jaar de kans kregen 
om de wijnen van Gump Hof te 
importeren, konden we ons geluk 
niet op. Markus Prackwiesers wonder-
schone wijnen uit Südtirol blijven 

Jeroen viert dit jaar zijn tienjarig jubile-
um bij Okhuysen. Hij begon als jonge-
ling op de binnendienst, maar maakte 
vorig jaar de overstap naar de logistieke 
afdeling, waar hij het team op enthousias-
te wijze aanstuurt. Als manager van onze 
logistieke operatie is hij verantwoordelijk 
voor alle in- en uitgaande wijnen en kent 
hij het magazijn op zijn duimpje. Deze 
vinoloog geniet (ook) in zijn vrije tijd 
graag van een goed glas wijn. Gevraagd 
naar zijn favoriete Okhuysen-wijn, begint 
Jeroen uitbundig te vertellen over zijn 
recente bezoek aan het Duitse Weingut 
Sybille Kuntz: ‘Ik ga graag op vakantie in 
de Moezel, een spectaculair wijngebied. 
Op het moment dat je de snelweg verlaat 
en de vallei in rijdt, ben je direct in een 
andere wereld. Aardige mensen, pittores-
ke dorpjes en zonovergoten wijngaarden 
die uit de rivier opstijgen. Sybille is een 
vrouw met een duidelijke visie. Ze be-
werkt haar wijngaarden biodynamisch en 
stelt bijzonder hoge eisen aan kwaliteit. 
Toen Sybille me haar wijngaarden liet 
zien, besefte ik pas echt hoeveel moeite

het kost om druiven te 
verbouwen op hellingen van 
wel zeventig graden. Alles 
moet namelijk met de hand 
gebeuren. Je waardeert zo’n 
wijn net even meer als je 
weet hoeveel bloed, zweet 
en tranen erin zitten. Haar 
droge riesling is complex, 
maar ook toegankelijk, fris 
en aromatisch. 
2020 Riesling Qualitätswein 
trocken – Sybille Kuntz
€16,50 per fles €17,90

Niet voor niets ging onze lustrumreis dit keer naar Spanje. Dit wijnland is ontzettend in 
beweging en super interessant voor iedere liefhebber, ongeacht je smaak of inhoud van 
de portemonnee. Hier is echt voor iedereen iets te vinden. Tevens wordt er in geen ander 
wijnland op zo’n grote schaal geïnnoveerd en verbeterd. Dat hebben wij in Spanje zelf 
mogen ervaren bij de wijnmakers die wij bezochten. Onze meest exclusieve Spaanse 
wijnen bieden we dit najaar wederom aan in de voorverkoop, die start op 23 september.

De favoriete wijn van
Jeroen Knegt

Hoge scores voor 
Gump Hof

Voorverkoop Spanje

155 jaar Okhuysen
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We hebben hem weer te pakken: 
onze Bandol van Château de Pibar-
non heeft wederom de titel Rosé van 
het Jaar gewonnen! Tijdens de Wine 
Challenge werd de prijs van het 34ste 
Proefschrift Wijnconcours officieel 
aan ons overhandigd. Een trotse 
Milton Verseput nam de oorkonde in 
ontvangst en kon tijdens dit evene-
ment meteen alle aanwezigen deze 
fantastische wijn laten proeven!

Rosé van het Jaar: 
Château de 
Pibarnon

Wijnmakers en Okhuysen-team op fiesta in Spanje

Lennaert van Gaalen
Na een heerlijk zonnig 
weekend gun ik mijzelf op 
zondagavond een moment 
om van te genieten. Ik kies 
voor deze rouge van Quinta 
do Tedo uit de Douro, door 
sommigen omschreven als 
een van de mooiste wijnge-
bieden ter wereld. In mijn 
glas een paarsrode wijn met 
een rijke neus van donker 
fruit, maar ook kruidig, in-
clusief wat tonen van mokka 
en hout. De smaak is vol, 
fruitig en aangenaam. De 
wijn bezit een goede struc-
tuur, heeft body en ronde 
tanninen. De lange afdronk 
maakt de wijn af. Voor mij 
een perfecte afsluiting van 
het weekend. Mocht ik de 
Douro binnenkort bezoeken 
dan staat deze Quinta zeker 
op de lijst!

Wim Vis
Er zijn van die druiven waar-
bij je nooit helemaal precies 
weet hoe het uit de fles 
komt. De aglianico uit het 
zuiden van Italië is hier een 
mooi voorbeeld van. Wordt 
het een zalvend zoetje of 
een charmante chagrijn? 
Altijd een verrassing. Dat 
heeft arneis ook. Wordt het 
zoet en fruitig? Of classy en 
deftig? Maar zoals vandaag 
– die van Ceretto – is ie 
perfect en op zijn lekkerst. 
Hij is fris, jazeker. Maar 
met een vleugje spanning 
en diepgang in de afdronk. 
Zoals een boek van Jonathan 
Franzen of de muziek van 
Portico Quartet. Spanning, 
diepgang en vertier. Dat 
werk. In deze gedaante teken 
ik voor arneis bij mijn salade 
met zalm. Very arnice! 

Rein Denneman
Een van de meest misplaatste 
vragen om te stellen is: ‘Wat 
is je favoriete wijn?’ Het 
antwoord hangt namelijk 
voor een groot deel af van 
‘het moment’.  Maar de 
wijnen van Sandra Bravo 
komen aardig in de buurt: 
een geweldige zuurgraad, 
schoon, loepzuiver en met 
een enorme lengte. 
Deze blanco is gemaakt van 
zeer oude stokken viura ‘en 
vaso’ (de traditionele ‘bush 
vines’) aangeplant op kleine 
percelen, op een hoogte van 
650 meter boven zeeniveau. 
Met de Rioja blanco van 
Sandra blijft de zomer nog 
lang in je glas!

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

Richella Bouwheer
Bij het proeven van deze 
rode wijn begrijp je helemaal 
waarom Spaanse wijnen de 
afgelopen jaren zo in popu-
lariteit zijn gestegen. Het is 
een krachtige rode wijn met 
een relatief hoog alcoholper-
centage (15%), maar de wijn 
is goed in balans met mooi 
geïntegreerde tanninen. Het 
subtiele karakter van El Rega-
jal kan ik enorm waarderen. 
Je proeft donker fruit; denk 
aan bramen en bosbessen, 
maar ook hartige tonen als 
zwarte peper en chocolade. 
Ondanks de houtrijping van 
vijftien maanden op Franse 
barriques is het hout niet 
op de voorgrond aanwezig. 
Kortom, een Spaanse blend 
waarin veel te proeven 
is. Heerlijk bij een goede 
barbecue!

Op de tafel

Wijnig nieuws

2018 Rouge – Douro
Quinta do Tedo
Op dronk: tussen nu en 2024 
Nu per fles: €13,25 €14,20
Doos van 6: €12,80 per fles

2021 Blangé Arneis – Langhe 
Ceretto  
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €20,25 €21,75
Doos van 6: €19,50 per fles

2020 Rioja blanco 
Sierra de Toloño 
Op dronk: tussen nu en 2024+
Nu per fles: €12,50 €13,50
Doos van 6: €12,10 per fles

2019 Selección Especial – 
Vinos de Madrid, El Regajal
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €16,95 €18,50
Doos van 6: €16,50 per fles 
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Welke fles zetten onze klanten het liefst op tafel?

ook voor de internatio-
nale pers niet onop-
gemerkt. Zo proefde 
online wijnplatform 
Vinous onder andere de 
2018 Sauvignon Renais-
sance en beloonde deze 
– evenals de 2016 Pinot 
Noir Renaissance – met 
maar liefst 93 punten. 
Meer over Gump Hof 
en beschikbare wijnen 
vindt u op 
okhuysen.nl/gumphof

93 pt. 
Vinous
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Rode grenache
Voor u weggelegd

0-5 jaar

3-10 jaar

5-20 jaar

Bewaartip: Het is leuk om door de jaren heen verschillende oogstjar-
en van één wijn te verzamelen. Na enige tijd kunt u ze naast elkaar 
proeven (dit heet een verticale proeverij).
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oveel druivenrassen, zoveel voorkeuren. 
Pinot noir, bijvoorbeeld, heeft een dunne 
schil en kan daarom niet zo goed tegen 
warmte. Cabernet-sauvignon is een late 

rijper en heeft daarom behoefte aan een plek 
waar de zomer wat langer duurt. Als gevolg van al 
die voorkeuren zijn sommige druivenrassen bijna 
synoniem geworden voor een herkomstgebied of 
een klimaatzone.

Grenache noir, in thuisland Spanje bekend als 
garnacha tinta, is de ultieme mediterraanse wijn-
druif. Hij is goed bestand tegen warmte en droogte 
en is dol op een lang rijpingsseizoen, waarbij hij 
veel suikers opbouwt. In het zuiden van Frankrijk
en het noorden van Spanje zijn de omstandighe-
den dus perfect om grenache te verbouwen. De 
wijnen die deze druif oplevert hebben vaak intense 
smaken van gestoofd bosfruit en wilde kruiden 
zoals tijm, oregano en rozemarijn. Ze zijn veelal te 
herkennen aan een donkere kleur en een fluweel-
achtige structuur. Grenache heeft zelden de ferme 
tanninen van een cabernet-sauvignon of een neb-
biolo, maar kan dankzij zijn kracht vaak heel mooi 
rijpen. 

Deze kracht dankt grenache voor een groot deel 
aan een speciale eigenschap: omdat grenache-stok-
ken resistent zijn tegen droogte, hitte en ziekten 
kunnen ze heel oud worden. Stokken van zeventig 
jaar of ouder zijn geen uitzondering, en worden 
door de wijnboer gekoesterd. Oude stokken 
produceren minder druiven, maar het sap dat die 

druiven voortbrengen heeft relatief meer smaak en 
concentratie. Een producent die er voor kiest om 
met oude stokken (‘vieilles vignes’ in Frans, ‘cepas 
viejas’ in het Spaans) te werken, verkiest nadrukke-
lijk kwaliteit boven kwantiteit.

Met het oog op klimaatverandering wordt er op 
veel plaatsen gekeken naar nieuwe druiven die de 
in toenemende mate warmere omstandigheden 
aankunnen. Grenache is echter zo robuust, en zijn 
wijnen zo geliefd, dat zijn plek aan het wijnfirma-
ment nog lang verzekerd lijkt. En dat is toch wel 
een opluchting. Misschien zullen we hem straks 
zelfs ook in meer noordelijke gebieden aantreffen.
Wist je dat de grenachedruif ook heel geliefd is 
voor het maken van rosé? Denk maar aan die ver-
leidelijke zachtroze Provence rosé. 

2019 Tereseño – Rioja, Sierra de Toloño
De wijngaarden waar Sandra Bravo haar garnacha 
verbouwt, zijn meer dan negentig jaar oud, en het is hard 
werk om ze te onderhouden. Toch doet zij dat met een 
onwaarschijnlijke passie en bevlogenheid, en dat proef je: 
de wijnen zijn enorm evenwichtig en verfijnd. Wij wisten 
niet dat garnacha zo kon smaken! Het sap is erg gecon-
centreerd, dus de Tereseño heeft wel wat tijd in de kelder 
nodig. Een wijn met veel spanning.
Op dronk: tussen 2023 en 2035+
Nu per fles: €35,75 €38,50
Bij doos van 6: €34,50 per fles 

2019 Rasteau rouge Les Coteaux
Domaine des Escaravailles
De Zuid-Rhône is voor velen het bekendste herkomst-
gebied van grenache. Hij wordt hier vaak geblend met 
syrah en een beetje mourvèdre. In dit geval is de blend 
80% grenache en 20% syrah. Een gouden duo: de 
peperige syrah complementeert het fruit van de grenache. 
Na enkele jaren in de fles ontwikkelt de wijn een zwoel 
karakter. ’s Zomers heerlijk bij de barbecue, of in het 
najaar bij een stoofgerecht. 
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €13,75 €14,75
Bij doos van 6: €13,25 per fles

2020 Garnacha tinto Vendimia Seleccionada 
Campo de Borja, Legado del Moncayo
Als je de wijnboeren uit Campo de Borja, nabij Zaragoza, 
mag geloven, dan is hun gebied het ‘garnacha-empire’. Ze 
hebben een punt: het is hier heel warm en droog. De arme, 
hooggelegen wijngaarden staan beplant met oude bush 
vines. Na de oogst vindt een zeer strenge selectie plaats. 
Alleen perfect rijpe druiven worden uiteindelijk verwerkt, 
en komen terecht in deze heerlijk fruitige, complexe wijn.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €8,85 €9,50
Bij doos van 6: €8,50 per fles 

Z

Aan beide kanten van de Pyreneeën wordt grenache verbouwd. Deze druif 
belichaamt de essentie van de mediterrane wijncultuur. 

Stokken van zeventig jaar of 
ouder zijn geen uitzondering 
en worden door de wijnboer 
gekoesterd

k kan er een graadje naast zitten maar wijn is 
voor 12% alcohol en voor 88% perceptie. We 
denken allemaal dat we er niet instinken maar 
uiteindelijk proeven we wat we wíllen proe-

ven. Zo hoorde ik ooit de Amsterdamse incrowd 
collectief een wijn de hemel in prijzen die wat 
mij betreft beter naar de gootsteen verwezen had 
kunnen worden. Ook voor onze smaakpapillen is 
de wens de vader van de gedachte.

Zo smaakt veel natuurwijn eigenlijk gewoon 
“bedorven” maar noemen we dit “natuurlijk” 
omdat we sympathie hebben voor het streven van 
de wijnmaker. 

Hetzelfde geldt voor die dure fles, in ruil voor 
de zuurverdiende euro’s die we er aan hebben 
besteed moet dat kreng verdorie wel lekker zijn!  
En als ie dat niet is dan wringen we ons in allerlei 
bochten om dat toch te vinden. 

Daarom noemen we een dure wijn nooit ge-
woon vies maar gaat ie “door een moeilijke fase”, 
daarom heet die geur niet onprettig maar “terroir” 
en is die fles niet gewoon over the hill maar heeft 
ie “oxidatieve tonen”. Wijn is perceptie en dat is 
meteen het mooie ervan. Daarom geven we die 
schrale bourgogne meer zuurstof dan de wijnmaker 
zelf ooit binnen zal krijgen en laten we ‘m net zo 
lang in de karaf tot ie verdampt is. Omdat we zo 
graag willen dat ie lekker is, zelfs als ie dat predi-
caat eigenlijk niet verdient. 

Andersom werkt het ook. Hoe vaak ik niet wijn-
en heb afgeserveerd op basis van een lelijk etiket, 
een ondiepe ziel, of hun bescheiden prijs, zonder 
ze ook maar geproefd te hebben. Ik geef het toe, 
niets menselijks is mij vreemd. 

Om die reden ben ik tijdens de laatste open-
flessen dagen begonnen bij de nederigste aller 
tafels, die der huiswijnen. De mindere goden. De 
onderklasse. De verschoppelingen. Het segment 
waar het statige Okhuysen wat mij betreft in uit-
blinkt en waarvoor ik de supermarkt al jaren links 
laat liggen: goeie wijnen voor een goeie prijs. Daar 

De kleren 
van de Marquis

In de wijn gedoopt

2018 Terroirs d’Altitude rouge
Cabardès, Château de Pennautier
Een assemblage van merlot, syrah, caber-
net-sauvignon en grenache. Voor extra 
diepgang en concentratie rijpt een deel 
van de wijn rijpt op eikenhouten vaten. 
Aroma’s van donker fruit, verse kruiden, 
iets van peper, mint en cacao.
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €12,50 €13,90                        
Bij doos van 6: €11,95 per fles

I
Aad Kuijper 
is ex-wijnboer 

(Mas des Dames)
reclameschrijver 

en romancier. Zijn 
tweede boek 

‘Genadebrood’ 
verscheen deze 

zomer en is tijdelijk 
ook te bestellen bij 

Okhuysen.
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werd ik toch weer geconfronteerd met mijn eigen 
vooroordelen. 

Moulin de Gassac, dat kan niet lekker zijn voor 
dat geld. Het was het wel, meer dan zelfs! Datzelf-
de vond ik van Montlobre en Pesquier. Niets voor 
niets al menigmaal uitgeroepen tot wijn van het jaar 
maar nooit eerder door mij. Als laatste proefde ik 
de wijnen van de l’Orangerie en van dit domein 
de rode Marquis de Pennautier en ik hoor me nog 
denken: wat weet zo’n adelijke snuiter nou van 
wijnmaken, die gaat heus de kelder niet in op zijn 

goudbrokaten slofjes. Die houdt liever salon met 
zijn vrindjes, in het kolossale Château de Pennau-
tier, daar kan toch nooit een mooie kleine wijn 
vandaan komen. Maar wat bleek? Niets is minder 
waar: de Marquis blijkt een begenadigd wijnmaker 
en zijn rode Cabardès d’Altitude was voor mij een 
onverwacht hoogtepuntje van de proeverij. Een 
heerlijk smaakvol glas rood dat gezien de beschei-
den prijs (en dat is ook wel eens leuk) alleen maar 
kan meevallen. Ogen dicht en genieten.

Daarom noemen we een dure 
wijn nooit vies maar gaat ie 
door een “moeilijke fase” 



a de successen van Michel begint zoon Sylvain nu 
een steeds grotere rol op zich te nemen in het 
wijnbedrijf, dat al generaties lang in bezit is van de 
familie. Het begon allemaal met Françis Tête, eerst 

vatenfabrikant en keldermeester en vervolgens oprichter van 
het domein. Hij gaf het door aan zijn zoon Raymond, een 
pionier op het gebied van directe verkoop vanuit de kelders 
van het domein. Sinds 1980 staat dus Michel Tête, gesteund 
door zijn echtgenote Françoise en inmiddels zoon Sylvain, aan 
het roer. 

Zij bouwden het domein verder uit en doopten het in 1988 
om tot ‘Domaine du Clos du Fief ’, een verwijzing naar een 
van de akkers. Het familiedomein beslaat drie cru’s uit de 
Beaujolais – Juliénas, Saint-Amour en Moulin à Vent – waar in 
totaal 13 hectare is aangeplant met gamay noir à jus blanc. 

Tête werkt via de traditionele vinificatiemethode ‘semi-car-
bonique’. Dat wil zeggen dat een deel van de druiven een 

Okhuysen klassiekers
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‘macération carbonique’ krijgen – de vergisting van hele drui-
ventrossen in een afgesloten vat – waardoor de frisse en 
fruitige tonen die zo typerend zijn voor beaujolais behouden 
blijven. Michel en Sylvain laten in de kelder niets aan het 

toeval over en gaan zeer secuur te werk. Juliénas is één van de 
kleinere appellations van de Beaujolais en staat bekend om zijn 
aardse en pure, karaktervolle wijnen. Het dorpje Saint-Amour 
ligt in het meest noordelijke puntje van de Beaujolais en staat 
daarentegen, wat de naam al een beetje doet vermoeden, voor 
pure verleiding. Fruit en mineraliteit komen prachtig samen in 
dit glas!

N

Op het moment dat de Beaujolais kampte met een minder imago, was Michel 
Tête een van de wijnmakers die besloot het anders aan te pakken. Hij verkoos 
kwaliteit boven rendement en liet de gamaydruif weer schitteren als nooit tevoren.

Michel Tête gaf de Beaujolais 
een nieuw vertrouwd gezicht

Steeds meer neemt Sylvain het werk op Clos 
du Fief over van zijn vader Michel. Hij leerde 
het vak immers van de beste.

In de Beaujolais staat de gamay noir traditioneel ongeleid 
aangeplant. Dit noemen we ‘gobelet’ of ‘bushvines’. 

2020 Saint-Amour ‘Les Capitans’
Domaine du Clos du Fief
De gamaydruiven komen van een klein perceel ‘Les Capitans’, gele-
gen op de heuvel van Bessay in het dorpje Saint-Amour. De 35 jaar 
oude wijnstokken staan op een bodem die rijk is aan klei en kalksteen. 
Ook hier een vinificatie volgens de methode ‘semi-carbonique’ en een 
lange schilweking. Een heerlijke neus met tonen van kersen, donker 
bosfruit, licht aardse aroma’s en een vleug je zoethout. Mooi zacht en 
mineralig in de afdronk. Drink hem het liefst licht gekoeld en geniet.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €16,95 €18,25
Bij doos van 6: €16,40 per fles

2020 Juliénas
Domaine du Clos du Fief
Juliénas ligt in het noorden van de Beaujolais, waar het landschap 
meer heuvelig is. Op de hellingen krijgen de druiven veel zonlicht. 
De wijnen zijn dan ook vaak rijper en voller dan die van de directe 
buren. De familie Tête bezit hier stokken van gemiddeld 45 jaar oud, 
wat de concentratie ten goede komt. Aroma’s van bloemen, kersen, 
bramen en zwarte bessen. De smaak is intens en mooi fris, met zowel 
rijp fruit als aardse tonen, zijdezachte tanninen en iets kruidigs.
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €14,80 €15,95
Bij doos van 6: €14,40 per fles

  Okhuysen Vinée Vineuse  11

Met zijn klassieke stijl 
heeft Michel Tête

in belangrijke mate 
bijgedragen aan 
de renaissance 
van Beaujolais

Het gulle en vriendelijke karakter 
van vader en zoon vind je terug in 
hun wijnen



oen Derk benaderd werd voor deze ru-
briek, moest hij daar even goed over na-
denken. Zelf leest hij Vinée Vineuse graag 
en zeker ook de interviews, maar hij wilde 

niet pretentieus overkomen. Zijn grote wijnliefde 
ligt namelijk in de Bourgogne, niet de voordeligste 
plek om je wijnen uit te kiezen… Aan de andere 
kant is hij een echte liefhebber en hij vindt het ook 
leuk om daar iets over te vertellen. En dus stemde 
hij in. Gelukkig maar, want het werd een leuk 
verhaal en niet onbelangrijk: ons gesprek vond 
plaats aan de keukentafel rond een fles zeer goede 
bourgogne…hoe kan het ook anders.

Derk groeide met zijn zus en broertje op in 
Koudekerk aan den Rijn. Hun vader werkte in Den 
Haag bij de overheid. Derks moeder begon in het 
onderwijs, maar is vervolgens hobbyboeken gaan 

schrijven en deed dat niet onverdienstelijk. Pien 
Lemstra introduceerde het zoutdeeg in Nederland, 
waar je allerlei deegfiguren mee kon maken. Ze 
verkocht niet alleen meer dan een miljoen boeken, 
ze gaf ook workshops en cursussen. Een zeer on-
dernemende vrouw. 

Liefde voor Frankrijk
“Mijn vader was op zijn beurt een man met brede 
interesses. Wijn was daar een van. En ook al waren 
mijn ouders niet zó vermogend dat er allemaal 
topwijnen gekocht konden worden, er was wel 
aandacht voor goede wijn. Van al die interesses 
hebben we alle drie wel wat opgepikt en soms ook 
verder uitgebouwd. Sommige passies delen we met 
elkaar. Voor mijn broer Floris en mijzelf is dat de 
wijn. In het geval van mijn broer is dat zelfs zijn 
werk geworden. Hij is eigenaar van Chateau Canet 
in de Minervois. De liefde voor Frankrijk heb-
ben wij alle drie van onze ouders overgenomen. 

Mijn eerste herinnering aan wijn was dan ook in 
Frankrijk, tijdens de vakantie met mijn ouders op 
de camping in de Provence. Daar lieten zij bij 
de cave coopérative jerrycans met wijn vullen. 
Die wijn ging mee naar huis. Dan zaten wij op de 
achterbank boven op zo’n jerrycan en met flessen 
rondom ons verstopt. In die tijd was dat een soort 
smokkelen. Bij de grensovergang was het dan reuze 
spannend. Pas op het moment dat ik voor mijn 
werk in New York ging wonen, ging ik zelf wat 
bewuster wijn drinken. Mijn broer was inmiddels, 
na de Hotelschool, naar de Bourgogne vertrokken, 
waar hij werkte voor bekende huizen als Albert 
Bichot en Boisset. Vervolgens was hij onder andere 
directeur bij Ropiteau in Meursault. Als ik in die 
tijd bij hem op bezoek ging, liet hij mij wijnen 
proeven en leerde ik van hem. Beetje bij beetje 
werd ik gek op de streek en ik liet mijn broer 
weten dat ik ergens op deze plek wel een huis zou 
willen bezitten. Het moest dan wel een huis zijn 
aan de rand van een dorp, met een tuin en een 
uitzicht, liefst met wijngaarden er omheen. Een 
onmogelijke opgave, dacht ik.”

Je huis komt te koop
“Zo’n drie jaar later kreeg ik een telefoontje van 
mijn broer: “Je huis komt te koop”. Ik moest even 
schakelen en dacht dat hij een grap maakte, maar 
ik ben toch meteen gaan kijken: het bleek het 
perfecte plaatje. Een prachtig huis aan de rand van 
Rully, nota bene inclusief 1.1 hectare aan wijn-
gaarden. De verkopende partij moest het me wel 
gunnen en ook de overheid moest erin meegaan. 
De wijngaarden werden gepacht door andere 
boeren, die bij dit soort transacties voorrang krij-
gen om te kopen. Maar uiteindelijk lukte het – en
had ik mijn droomhuis. Toen een van de pachters
na twee jaar met pensioen ging, kwamen de 

De kelder van Bourgogneliefhebber

T
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Derk Lemstra
Derk, partner bij advocatenkantoor Stibbe, 
houdt van vakmanschap. Dat trekt hem ook 
aan in wijn en wijnmaken.

In Stéphane 
Briday vond Derk 
de ideale partner 
voor zijn Clos de 
Remenot.

Het draait om de 
wijnmaker
Bourgogne begint 
bij de wijnmaker
en daarna komt 
het terroir. De 
grote terroirs 
brengen natuurlijk 
de mooiste wijnen 
voort, maar als 
je moet kiezen 
tussen een grand 
cru van een wijn-
maker die je niet 
kent of een lager 
geklasseerde wijn 
van een produ-
cent die je te gek 
vindt, dan kies je 
toch eerder voor 
de laatste.

Twee van Derk’s favorieten

2020 Bouzeron ‘Cuvée Axelle’
Domaine Michel Briday 
Stéphane Briday en Derk Lemstra zijn goed bevriend. 
Stéphane pacht al jaren Clos de Remenot, Derks 
wijngaard in Rully. Deze Cuvée Axelle komt van 
even verderop. Bouzeron staat bekend om de aligoté, 
een druif die garant staat voor wijnen met een mooie 
frisheid. In de neus wat citrus en bloesem, harmonieus 
met die typische Bourgondische finesse.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €18,25 €19,75
Bij doos van 6: €17,50 per fles

2020 Auxey-Duresses ‘Cuvée Rosé’
Domaine Dupont-Fahn
Rosé uit de Bourgogne, dat zie je niet elke dag. Extra 
bijzonder dus dat Dupont-Fahn rosé tot een van zijn spe-
cialiteiten heeft gemaakt. Deze 100% pinot noir wordt laat 
geoogst, wanneer het fruit mooi rijp is. Opvoeding gebeurt 
op eikenhouten vaten. Het resultaat is een heerlijk glas vol 
rood fruit en een lang aanhoudende finale.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles €19,50 €20,95
Bij doos van 6: €18,90 per fles
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wijngaarden op de helling boven het huis vrij. 
Even dacht ik dat dit een probleem zou zijn, maar 
het omgekeerde was waar. Vele boeren meldden 
zich om dit prachtige stukje grond, gelegen tussen 
twee premier cru’s, te mogen pachten. Pas later 
begreep ik dat onze Clos de Remenot een van de 
beste plekjes van Rully was. Voor mij was de keuze 
voor een nieuwe pachter niet ingewikkeld. Ik was 
bevriend geraakt met Stéphane Briday, van Domaine 
Michel Briday, een van de beste wijnmakers van 
het dorp.”

De wijnmaker als kunstenaar
“Sinds we het huis hebben, is de interesse in wijn 
bij mij enorm toegenomen en dat komt vooral 
omdat ik de wijnmakers zo interessant vind. Die 
wijnboeren die, als ze ’s ochtends wakker worden, 
direct door het raam naar buiten kijken om te zien 
wat voor weer het is. Hun leven wordt bepaald 
door de omstandigheden, uitdagingen en de 
antwoorden die ze daar op moeten verzinnen. Van 
januari tot oktober werken ze in hun wijngaard, 
hun eerste leven, maar daarna begint hun tweede 
leven: het kelderwerk. Ook daar kan je zoveel 
verschil maken. Dan worden het in mijn ogen ster-
renchefs, kunstenaars. De allerbesten onder hen 
sluiten op geen enkel moment compromissen. Bij 
elke stap kiezen ze voor kwaliteit. Dat begint bij de 
stokken die ze aanplanten, hoe ze snoeien, hoe ze 
oogsten, de selecties die ze doen, tot aan het type 
kurk en de gekozen fles. Als je daar met hen over 
praat en je stelt hen de juiste vragen, dan kunnen 
ze daar eindeloos over praten.. In de Bourgogne is 
het terroir natuurlijk heel belangrijk, maar de wijn-
maker misschien nog wel meer. Laatst proefde ik 
twee wijnen uit hetzelfde oogstjaar en van dezelfde 
wijngaard, maar van twee verschillende producen-
ten. Beide waren prachtig en toch was het een 
wereld van verschil. Dat maakt de Bourgogne zo 
boeiend!”

Goede wijn prikkelt de zintuigen
“Een jaar geleden ben ik getrouwd met Janneke 
van der Wijk. Janneke is een zeer goede proever. 
Het leuke is dat zij mijn wijnpassie ook helemaal 
heeft overgenomen. We kijken op dezelfde manier 
naar wijn. Het gaat ons niet om het etiket, maar 

enkel om het product dat door die boeren gemaakt 
wordt, van druif tot fles... Janneke komt uit de 
muziekwereld en via haar ben ik veel meer in 
aanraking gekomen met allerlei vormen van kunst. 
Wat zij mij met name heeft geleerd, is om je open 
te stellen voor schoonheid. Dat kan een landschap 
zijn, of een mooi muziekstuk, maar ook een goede 
wijn. Je moet niet naar het label kijken, niet op 
de naam letten. Het gaat erom wat een wijn met je 
zintuigen doet. Toen ik dat verder ontdekte, was 
dat echt levensverrijkend. 

Witte bourgogne is magisch
In 2011 werd Rully getroffen door een hagelstorm. 
60% van de druiven ging verloren. Er is toen maar 
een minibeetje Clos de Remenot gemaakt en wat 
er was, leek niet geweldig. Ik heb die wijn in mijn 
kelder gelegd en na zes jaar was die wijn opeens 
fabelachtig mooi. Ik heb hem toen blind aan 
Stéphane Briday laten proeven, maar deze kwam 
er niet uit. Toen ik hem vertelde welke wijn hij in 
zijn glas had, rolden er tranen van emotie over zijn 
wangen. Die pijn van toen kwam weer terug – het 
verlies door de hagel – maar tegelijkertijd ook de 
trots dat die wijn zo mooi was geworden. 

Mijn mooiste wijnherinnering? Mijn broertje 
gaat trouwen. Hij woont in de Bourgogne en we 
organiseren daar ook zijn bachelor party. Die 

begint met een lunch in de tuin van Martin Prieur, 
van Domaine Jacques Prieur, aan de rand van 
Meursault. Martin loopt naar de kelder en komt 
met twee ongeëtiketteerde flessen terug. Hij 
schenkt ze uit in onze glazen, ik ruik en ik roep: 
“Wow... wat is dit!” Martin vond dat we goed 
moesten beginnen en hij had twee flessen 1992 
“Le Montrachet” uit de kelder gehaald. We 
voelden meteen aan dat het iets heel bijzonders 
was. Terwijl ik toen nog geen kenner was. Dat 
was het moment dat ik voor het eerst dacht: witte 
bourgogne is echt iets magisch.

Het gaat erom wat een wijn 
met je zintuigen doet. Toen ik 
dat ontdekte, was dat echt 
levensverrijkend

Wij zaten op de achterbank 
boven op zo’n jerrycan en met 
flessen rondom ons verstopt



e hak van de laars van Italië brengt krach-
tige, zondoorstoofde wijnen voort, die al 
vele jaren hun weg naar de liefhebbers
weten te vinden. Verreweg het grootste 

deel van deze wijnen werd tot de jaren negentig 
van de vorige eeuw gebruikt om de lichtere wijnen 
uit het noorden van Italië wat extra kleur en ge-
wicht te geven. Maar tegelijkertijd met het warme, 
mediterrane klimaat hebben de zwoele wijnen van 
Puglia onder wijndrinkers inmiddels een eigen 
reputatie opgebouwd. ‘En de vraag is groot!’ 

Ook bij Okhuysen is er de laatste jaren – zeker 
met de stijgende populariteit van Puglia als vakan-
tiebestemming – veel vraag naar de wijnen uit deze 
streek. Verschillende reizen en de nodige bezoe-
ken tijdens beurzen, brachten ons niet het juiste 
huis. Het bleek toch lastig om een producent te 
vinden die zich kon onderscheiden met een juiste 
prijs-kwaliteitverhouding.

Tot we opeens de tip kregen dat in de buurt van 
Manduria een jonge vrouw originele wijnen maakt 
met veel karakter. Een karakter dat ons misschien 
weleens zou kunnen boeien. Natuurlijk waren we 
nieuwsgierig, maar in eerste instantie ook wel wat 
sceptisch. Al snel ontvingen we op ons verzoek 
enkele proefflessen. De wijnen werden blind ge-
proefd, samen met wijnen uit verschillende delen 
van het midden en zuiden van Italië. Na de proe-
verij was het moment daar om de wijnen te ont-

Primitivo
In Californië is 
deze druif beter 
bekend als zinfan-
del en is zeer 
geliefd vanwege 
zijn zwoele fruit en 
kruiden. De druiven 
groeien in grote, 
dichte trossen en
kunnen dan zowel
overrijpe als onrij-
pe druiven aan 
dezelfde tros heb-
ben. Waar de ene
wijnmaker ervoor 
kiest om alle drui-
ven van de tros 
tegelijkertijd te 
oogsten, kiest de 
ander ervoor om 
steeds alleen de
rijpe druiven te 
plukken. Dit wordt
net zo lang her-
haald tot alle drui-
ven rijp en geplukt 
zijn.

D

Met Masseria Cuturi 
hebben we de wijnen 
gevonden waar we naar 
op zoek waren. Dit is de 
reflectie van de terroir 
met de typiciteit van 
Puglia.

maskeren en de scores en de proefnotities met 
elkaar te vergelijken. Al heel snel keken we elkaar 
hoopvol aan. De wijnen van Masseria Cuturi 
sprongen er namelijk geweldig uit! Is dit echt Pug-
lia? Zo’n balans, verfijning en diepgang gekoppeld 
aan donker, sensueel, ingemaakt fruit en kruidig-
heid. Hier moesten we meer over weten! 
   
Een meisjesdroom
Het verhaal van Camilla Rossi Chauvenet leest als 
een meisjesboek. De familie van haar moeder 
heeft in Valpolicella – zelf komt ze uit Veneto – 
een schitterend landgoed met wijngaarden. Maar 

eigenlijk geeft niemand in de familie heel veel om 
wijn: de druiven worden altijd in bulk verkocht aan 
de plaatselijke coöperatie. Camilla is de grote uit-
zondering. Als jonge vrouw heeft zij de droom om 
topkwaliteit wijnen te gaan maken. Een droom die 
haar familie aanvankelijk niet begrijpt. Tijdens haar 
studie viticultuur en vinificatie loopt ze stages in 
Frankrijk en Spanje, waar ze natuurlijk de nodige 
ervaring opdoet en de kans krijgt om veel te proe-
ven uit andere streken, wijnen met verschillende 
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Nieuw domein Masseria Cuturi

Perfectie uit Puglia
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stijlen. In 2003 keert ze terug naar het familiedo-
mein in Valpolicella en neemt daar de touwtjes 
met overtuiging én succes in handen. Tot Camilla’s 
verbazing raken haar ouders ook geïnspireerd door 
dit succes. Camilla’s moeder haalt haar over om 
mee te gaan naar Puglia, waar ze verliefd worden 
op het heerlijke mediterrane klimaat, het eten en 
de omgeving. 

Wedergeboorte
Haar moeder gelooft in het grote potentieel van 
deze wijnstreek. In 2008 krijgen ze de kans om 
Masseria Cuturi te kopen. Het ligt in het hart van 
Manduria, iets ten zuiden van het gelijknamige 
plaatsje, aan de Golfo di Taranto. Het landgoed is 
driehonderd hectare groot en bestaat uit een oude 
boerderij (masseria) uit 1881, bossen en een oude 
olijfboomgaard. De grond is niet duur in vergelij-
king met Veneto, maar er moet nog heel veel 
gebeuren. Helaas heeft de vorige eigenaar de meer 
dan honderd jaar oude wijnstokken laten rooien. 
Camilla duikt samen met haar moeder in de ge-
schiedenis van deze oude masseria en leert al snel 
dat de edelman Don Tommaso Schiavoni Tafuri hier 
op Masseria Cuturi rond 1880 de eerste stokken 
primitivo aanplantte. Zo stond hij aan de basis van 
het huidige grote succes van de DOC Primitivo di 
Manduria. Gesteund door de hele familie grijpen 
ze deze unieke kans en kopen het oude landgoed. 
Camilla beplant direct veertig hectare wijngaarden 
met de lokale druivenrassen fiano, negroamaro 
en natuurlijk de primitivo. Een grote investering 
die veel tijd kost. Vanaf het begin werkt ze met 
een groot respect voor de natuur en het natuurlijk 
evenwicht op het landgoed. Zo wil ze de wijn-
gaarden en ook de meer dan vijfhonderd jaar oude 
olijfbomen beschermen en in stand houden voor 
toekomstige generaties.        

De wijngaarden en olijfbomen liggen niet ver 
van de zee. In het midden van het landgoed is een 
lichte glooiing, die Montediavoli wordt genoemd. 
De arme bodem bestaat uit kalksteen met alluviale 
lagen ijzerrijke klei. Vanaf de Golfo di Taranto 
komt de verkoelende libecciowind. Het is deze 
wind die de wijnen hun frisheid en spanning 
bezorgt. Ook de hete en droge scirocco (sirocco) 
en maestrale (mistral) houden de wijngaarden 
schoon en gezond. Kwaliteit staat hier voorop en 
alle druiven worden met de hand geoogst.

1. Camilla Rossi
Chauvenet (in 
wit jasje) samen 
met haar man en 
ouders. 

2. Het landgoed 
is driehonderd 
hectare groot en 
bestaat uit een 
oude boerderij, 
bossen en een 
oude olijfboom-
gaard. De wijn-
stokken waren 
gerooid en moest 
Camilla opnieuw 
aanplanten. Ze 
koos voor de loka-
le druivenrassen 
fiano, negroama-
ro en natuurlijk de 
primitivo.

2021 Zacinto Negroamaro – Salento
Een diepe kleurintensiteit die de naam van 
de druif eer aan doet. Een expressieve geur 
met rozemarijn, wilde venkel en zwarte 
peper. In de smaak ingemaakt zwart fruit en 
een fijne, zwoele tanninestructuur, laurier 
en zuidvruchten. Het mediterrane zuiden 
van Italië in je glas! 
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €13,95 €15,25
Bij doos van 6: €13,25 per fles

2019 Chidro Primitivo – Manduria
Chidro wordt vergist op cuve op een lagere 
temperatuur. De opvoeding is deels op 
cementen kuipen en deels in eikenhouten 
vaten, gedurende een jaar. In de geur 
amarena-kersen, sigarentabak en specerijen. 
Krachtig, geconcentreerd en complex met een 
sappige frisheid. Schitterend! 
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €19,95 €21,90   
Bij doos van 6: €18,95 per fles

2021 Segreto di Bianca Fiano  
Salento
Fiano is een echte specialiteit van het zuiden 
van Italië. Deze wijn is vergist en opgevoed 
op cuve. Stuivend frisse geur met citrus, 
salie en perzik. De smaak is geconcentreerd 
met textuur en een gastronomisch fris 
bittertje. De afdronk is zilt met een hint van 
citroenschil.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €13,60 €14,95 
Bij doos van 6: €13,00 per fles

2021 Tumà Primitivo – Salento
Deze heerlijke kruidige Primitivo wordt 
vergist en opgevoed op cuve om de frisheid 
en fruitintensiteit te behouden. In de geur 
wilde kruiden, drop en ingemaakte kersen. 
De smaak is puur met iets van cacao, 
bosbessen en een hint van lavendel. Sappig 
en uitdagend! 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €13,95 €15,25
Bij doos van 6: €13,25 per fles

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

We kregen een tip over een 
jonge vrouw die in Manduria te 
gekke wijnen bleek te maken



e Elzas is één van de grote 
terroirs van Frankrijk. De 
noordelijke ligging zou mis-
schien een koel klimaat doen 

vermoeden, maar met tweeduizend 
zonuren per jaar is het hier zeldzaam 
zonnig en warm. Dit komt omdat het 
nabije gebergte, de Vogezen, bescher-
ming biedt tegen de koelende invloed 
van de Atlantische Oceaan. Daarnaast 
houdt het Zwarte Woud de koude wind 
uit het noorden tegen. Ideale omstan-

Dirler-Cadé

Mythische wijn

2016 Riesling – Grand Cru Kessler
Domaine Dirler-Cadé*
Een zeer complex boeket van citrusfruit, 
honing, kamperfoelie en mineraliteit. 
Op het palet is de wijn delicaat en toch 
genereus; een gastronomische droom. 
De zuren stelen de show en zorgen 
voor verbluffende precisie en lengte. De 
afdronk is geconcentreerd en levendig, en 
laat de indruk achter dat deze wijn nog 
decennia weggelegd kan worden. 
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 
2030+
Nu per fles: €31,50 €34,95

Ook heel bijzonder: 
2020 Riesling, Domaine Dirler-
Cadé
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €17,25 €18,70 
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digheden voor het maken van karakter-
istieke witte wijnen met een subtiele 
balans tussen verfijning en kracht. 

Ook binnen een gerenommeerd en
uniek gebied als de Elzas is de ene wijn-
gaard de andere niet. Sommige wijn-
gaarden onderscheiden zich van de rest 
vanwege hun bodemsamenstelling, ex-
positie, hoogte, waterafvoer en talloze 
andere aspecten. Als zo’n wijngaard 
consistent kwalitatief zeer hoogstaande 
wijnen voortbrengt, kan hij de titel 

‘grand cru’ (letterlijk: ‘grote oogst’) 
verwerven.

Neem Kessler bijvoorbeeld, een 
grand cru nabij Guebwiller. Al sinds de 
middeleeuwen worden de wijnen die 
uit deze specifieke wijngaard komen 
geroemd. In de zestiende eeuw was het 
zelfs een spreekwoord dat “’s lands beste 
wijnen uit Guebwiller komen”. 

De naam Kessler betekent ‘bassin’ en
dat is precies hoe deze wijngaard eruit-
ziet; hij ligt enigszins verzonken in het 
landschap en is dus goed beschut. Bo-
vendien geniet Kessler van een zuidoost-
elijke expositie, waardoor hij de hele dag 
in de zon ligt. Zo worden de druiven ie-
der jaar niet alleen fysiologisch rijp, maar 
krijgen ze ook ruim de tijd om een uniek 
en complex smaakprofiel te ontwikkel-
en. Een druif als riesling kan zich geen 
betere huisvesting wensen. 

De rieslingstokken voor deze grand 
cru van Dirler-Cadé werden al in 1959 
aangeplant en leveren druiven op met 
uitzonderlijk geconcentreerd sap: ideaal 
om een terroirwijn van te maken die de 
tand des tijds met gemak kan doorstaan. 
Het enige nadeel van dergelijke oude 

stokken is dat de oogstrendementen laag 
zijn en dat de wijn daarom erg schaars is. 
Met de Grand Cru Kessler Riesling 
levert Dirler-Cadé een monumentale 
wijn af die laat zien waarom de mooiste 
wijnen uit de Elzas zich al eeuwen tot de 
beste wijnen ter wereld mogen rekenen.

Wijnen die je eens in je leven 
gedronken moet hebben.

D

ijn eerste gedachte bij het horen van 
de naam van deze witte wijn was dat 
het een Griekse wijn zou zijn, maar 
hoe ver ik dáár naast zat, realiseerde ik 

me toen ik de fles zag. Getariako Txakolina is een 
Spaanse ‘Dénominacion de Origen Protegida’ uit 
een gebied dat grofweg tussen de steden Getaria 
en Zarautz aan de kust ligt. Aan de golf van Biskaje, 
in Baskenland dus. Nu zeggen de namen van beide 
vissersdorpjes u misschien niet direct iets. Maar als 
ik San Sebastián zeg, gaat er waarschijnlijk geen bel,
 maar een complete bronzen klok luiden want als 
er één plek in Europa is waar de meeste (Michelin)
sterren per vierkante kilometer te vinden zijn, dan 
is het San Sebastián. En als ze hier zo goed kunnen 
koken, dan kunnen ze zeker ook wijn maken!

Deze wijn van Inazio Urruzola is gemaakt met 
80% hondarribi zuri, het kroonjuweel van Basken-
land en een relatief kleine ronde, goudkleurige 
druif die groeit aan kleine trossen. Daarnaast bevat 
de wijn 15% chardonnay en 5% petit courbu, 
een relatief onbekende druif die voornamelijk in 
Zuidwest-Frankrijk wordt aangeplant. Deze com-
binatie levert bij het openen een verrassend frisse, 
heldere sprankelende wijn op, uitermate geschikt 
– en inderdaad veel geschonken – bij een andere 
specialiteit uit Baskenland: Pintxos of pinchos.

Nu worden tapas en pintxos nog wel eens door 
elkaar gebruikt. Maar er zit echt een wezenlijk 
verschil tussen de twee, hoewel ze beide bij 

een glas wijn geserveerd worden. Tapas zijn van 
oorsprong kleine eetlustopwekkertjes die vaak als 
service van het huis bij een glas bier, wijn of sherry 
worden geserveerd. De oorsprong van de naam 
ligt in het woord tapare, wat afdekken betekent: 
de tapa (enkelvoud) werd op het glas neergezet. 
Er wordt wel gesuggereerd dat dit was om het glas 
voor de vliegen af te dekken maar logischer is dat 
het handiger uitserveerde. Een pintxo (pincho 
op zijn Spaans) die je voornamelijk in Baskenland 
aantreft, is ook een begeleider van een drankje, 
maar niet gratis. Vaak heb je hierbij de keuze uit 
een enorme variëteit aan de bar. Van oorsprong is 
het een sneetje brood met uitgebreid beleg dat met 
een lange prikker wordt vastgezet. Hier is ook het 
woord van afgeleid: ‘pinchar’ betekent ‘prikken’. 
Wie ooit in San Sebastián of een van de andere 

steden of dorpjes in Baskenland is geweest, zal zich 
ongetwijfeld de wirwar van straatjes in het centrum
herinneren waar om de paar huizen wel een 
pintxos-bar te vinden. Meestal staan hier drommen 
mensen tot laat buiten pintxos te eten en deze wijn 
te drinken. Pintxos zorgen voor sociale verbinding 
vindt men daar, lekker informeel, staand aan de 
bar, met een glas en een hap in je hand. En daar 
is deze lichte wijn met een alcoholpercentage van 
11% de ideale begeleider bij. Een fijne wijn met 
mooie hapjes, meer heeft een mens niet nodig bij 
vrienden of familie.

Overigens over die stokjes in de pintxos nog een
kleine anekdote. Toen ik lang geleden het tv-pro-
gramma ‘Mijn tent is top’ maakte, deed er een kop-
pel mee dat pintxos in Rotterdam wilde introduce-
ren. Nu is het in Spanje gebruikelijk dat je afre-
kent aan de hand van het aantal stokjes, maar wat 
gebeurde er hier? De stokjes verdwenen deels in 
tassen en laarzen om maar minder af te hoeven 
rekenen. Het koppel moest het concept loslaten en 
inmiddels bestaat het niet meer. Gelukkig zijn er 
inmiddels wel een aantal restaurants in Nederland 
gekomen waar je prima tapas en pintxos kunt eten, 
die direct op de rekening worden gezet.

Wie thuis het Spaanse ‘Baskische’ gevoel wil 
creëren komt met een (gegrild) stukje stokbrood 
en een satéprikker als basis een heel eind. Beleg de 
stukjes brood bijvoorbeeld met een stuk Manche-
go kaas en een stukje membrillo of wrijf het brood 
in met geraspte tomaat en wat knoflook en dek af 
met sardines en groene kruiden. Ook lekker: to-
nijnsalade op het brood, op de prikker een ansjo-
visfilet en zwarte olijf. Iets luxer: een plak eenden- 
of ganzenleverpastei, met een lepeltje bessengelei 
en een kwart vijg. Of bedek het brood met guaca-
mole en een stukje gegrilde rode paprika, prik 
een stukje gegrilde lente-ui en dito gamba aan het 
stokje voor het in het brood te steken en bestrooi 
met wat zeezout en verse peper. Salud!

Alle gekheid 
op een stokje

Masterclass

2021 Getariako Txakolina Blanco
Inazio Urruzola
De hondarribi zuri geeft de wijn het typische tintelend 
frisse karakter en maakt het een heerlijk opwekkend 
aperitief. In de neus tonen van citrus, bloesem en mango. 
De smaakaanzet heeft een lichte tinteling van het na-
tuurlijke koolzuur. Hierna sappig wit fruit, mineralen 
en frisse zuren. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,40
Bij doos van 6: €12,25 per fles €10,95

M
Janny van der 

Heijden 
is culinair recen-

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

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

Bakt.
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De rieslingstokken voor 
deze grand cru werden 
al in 1959 aangeplant 

De stokjes verdwenen deels 
in tassen en laarzen om maar 
minder af te hoeven rekenen



2021 Forgotten Vineyards Sauvignon 
Blanc, Kruger Family Wines 
De sauvignondruiven komen van de koelere 
hellingen uit de kustregio van de West-
Kaap, waar de bodem uit verweerd graniet 
bestaat. Het is een frisse stijl sauvignon met 
een expressief karakter, die enkele maanden 
een opvoeding ‘sur lie’ krijgt voor wat meer 
body en structuur. Tropisch fruit met een 
lichte hint van buxus, levendig en met een 
aantrekkelijke mineraliteit.
Smaaktype: fris en levendig 
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €8,30 per fles €9,20
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ijdens onze laatste Proeven tus-
sen de Stellingen in mei kwam 
een van onze favoriete wijnma-
kers over uit Zuid-Afrika: Johan 

Kruger. Natuurlijk zijn wij zo dol op 
hem vanwege zijn enorm fijne wijnen, 
maar ook vanwege zijn innemende 
persoonlijkheid. Want hoewel hij samen 
met een groep wijnmakers voor een 
kleine revolutie zorgde in wijnmakend 
Zuid-Afrika, blijft Johan immer be-
scheiden en is hij ook nog eens heel 
vriendelijk. 

In Zuid-Afrika liggen nogal wat oude, 
verlaten wijngaarden te verstoffen. Ach-
tergelaten, in de vergetelheid geraakt. 
Ze liggen vaak op hoogte, zijn lastig te 
bewerken en de oude stokken geven 
maar weinig druifjes. Totaal niet interes-
sant voor landeigenaren die hun druiven 
aan grote coöperaties verkopen en per 
kilo betaald worden. Maar des te inte-
ressanter voor wijnmakers die kwalitatief 
hoogwaardige wijnen willen maken, met 
aandacht voor mens en natuur. Laat

Johan Kuger nu zo’n wijnmaker zijn. 
Om het systematisch rooien van oude 
wijngaarden tegen te gaan, werd het 
Old Vines Project in het leven geroe-
pen. In het kort: landeigenaren kunnen 
hun wijngaarden onder strenge richt-
lijnen registreren, wijnmakers kunnen 
– zonder zelf grond te bezitten – aan de 

beste druiven komen en de oude wijn-
gaarden worden in ere hersteld. 

Johan vertelt ons dat hij inmiddels 
niet meer op zoek hoeft te gaan naar 
oude, verlaten wijngaarden, maar dat 
boeren hem nu zelf weten te vinden. 
Zo maakt hij onder de naam Forgotten 
Vineyards exclusief wijnen voor ons. 
Aangezien wij aan de wieg hebben 
gestaan van zijn Kruger Family Wines, 
vinden wij dit uiteraard geweldig! 

Dit zijn dé terroirs waar 
je als wijnmaker mee 
wilt werken

T

Huiswijnen WIT

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

Johan Kruger, behoedt topwijn-
gaarden voor de vergetelheid

Johan Kruger tijdens 
de laatste Proeven 
tussen de Stellingen 
in ons magazijn in 
Haarlem. 

Bij doos 
van zes 
€8,30

2021 Grillo – Sicilia
Molino a Vento
De meest aangeplante witte druif van 
Sicilië is de grillo, die bekendstaat om zijn 
mediterrane karakter met frisheid, goede 
zuren en tropisch fruit. De druiven staan 
aangeplant op de glooiende heuvels in het 
achterland van Trapani. Hier vangen ze 
genoeg zonlicht en verkoelende wind. De 
bodem is compact (slib en klei) en kan goed 
tegen droogte. Een lekker en ongecompliceerd 
glas dat perfect past bij de Italiaanse keuken!
Smaaktype: fris en levendig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €7,10 per fles €7,90

2021 Guilhem Blanc – Pays de 
l’Hérault , Moulin de Gassac
Guilhem Blanc is zo’n wijn die nooit 
verveelt en waarvan de kwaliteit je altijd 
weer doet verbazen. Een wijn als deze voor 
nog geen zeven euro per fles is werkelijk een 
buitenkansje. De makers zijn dan ook niet 
de minste, namelijk de zoons van legende 
Aimé Guibert van het beroemde wijnhuis 
Mas de Daumas Gassac. De wijn geurt naar 
bloesem, kruisbes en citrus met een hint van 
kruiden; de smaak is levendig met sappig rijp 
wit en geel fruit.
Smaaktype: fruitig en toegankelijk
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,20

2020 Chardonnay – Pays d’Oc
Collovray & Terrier
Jeugdvrienden en zwagers Christian 
Collovray en Jean-Luc Terrier uit de 
Mâconnais brengen een stukje Bourgogne 
naar het gebied rondom Limoux, waar zij 
ook wijngaarden hebben. Deze liggen hoog 
in de vallei van de rivier de Aude, vlak bij 
de Pyreneeën. De bodem is hier rijk aan klei 
en kalksteen, perfect voor chardonnay. Een 
heerlijke, frisse stijl met elegante aroma’s van 
bloemen, rijpe peer en meloen. 
Smaaktype: fruitig en toegankelijk
Op dronk: tussen nu en zomer 2023
Bij doos van 6: €8,40 per fles €9,30

2021 Colagón verdejo – Rueda
Palacio de Bornos
Rueda is een van de belangrijkste witte 
wijngebieden van Spanje. De regio is de 
bakermat van de verdejodruif, waar onze 
publieksfavoriet Colagón van is gemaakt. 
Deze wijn is heel veelzijdig. Of je nu geniet 
van een zomerse middag op het terras of een 
avond met wat tapas, Colagón maakt het 
compleet. De heerlijke frisheid in combinatie 
met het tropische fruit, bloemige tonen en de 
mondvullende smaak maken van deze wijn 
een winnaar. 
Smaaktype: fruitig en toegankelijk
Op dronk: tussen nu en zomer 2023
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,40

2021 Pinot Grigio – Friuli
Matteo Braidot
De familie Braidot – wijnmakers sinds 
1870 – staat bekend om haar hoge kwaliteit 
monocépagewijnen (wijnen gemaakt van één 
druivenras). De aandacht waarmee de wijn-
stokken worden verzorgd proef je terug in de 
wijnen. Deze hebben een eigentijds karakter, 
waarbij de makers familietradities in ere 
houden. Een prachtig glas met wit fruit en 
iets van bloesem, honing en kruiden. Zuiver 
in de mond met rijpe fruittonen.
Smaaktype: fris en levendig
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €9,00 per fles €9,95

2021 Le Petit Gascoûn blanc – Côtes 
de Gascogne, Les Frères Laffitte
De vrolijke broers Christophe en Sébastien 
komen uit een echte wijnmakersfamilie. Het 
bedrijf ging van generatie over op generatie 
zolang de geschriften teruggaan. Maar wie 
denkt dat zij stoffige wijnen maken, heeft het 
mis. Met het tweetal waait een frisse wind 
door de wijngaarden, die zij duurzaam be-
werken (HVE3 – zie ook pag. 24 en 
verder). Die frisheid proef je terug in hun 
wijn – gemaakt van colombard en sauvignon 
blanc – met slechts 11,5% alcohol!
Smaaktype: fris en levendig
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2023
Bij doos van 6: €6,30 per fles €6,95 
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klanten
favoriet



2021 Guilhem Rosé – Pays de 
l’Hérault, Moulin de Gassac
De gebroeders Guibert laten zien dat je voor
een mooie saignée-rosé (gemaakt van het 
eerst weggelopen sap) niet de hoofdprijs 
hoeft te betalen. De assemblage van cinsault 
(50%), carignan (30%), en grenache 
(20%), werd puur op het fruit gevinifieerd. 
De kleur is mooi bleekroze met heerlijke 
aroma’s van viooltjes, kersen en bessen in 
de neus. De smaak is sappig met een mild 
pepertje en de afdronk knisperend fris. 
Smaaktype: fruitig en sappig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,50 €7,20 
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p het moment van schrijven 
is het eind juni met heerlijke 
zomerse temperaturen, een 
aangenaam briesje en volle 

terrassen. Ideaal weer om te genieten 
van een glas rosé. Maar zeker niet alleen 
dan! Rosé is zoveel meer dan een terras-
wijn of dorstlesser. Veel rosés hebben 
voldoende kracht om te kunnen combi-
neren met de mediterrane keuken, een 
rijk gevulde salade of een barbecue. In 
Frankrijk doen ze niet anders: hier zie je 
rosé in ieder jaargetijde op tafel.

Nabij het prachtige dorpje Saint-Guil-
hem-le-Désert maakt de familie Guibert, 
van het beroemde Mas de Daumas 
Gassac, heerlijke wijnen voor alledag 
onder het label ‘Moulin de Gassac’. 
Hiervoor contracteren ze wijnboeren 
uit de omgeving van de Gassacvallei 
voor het creëren van een originele wijn, 
gemaakt van lokale druiven en afkomstig 
van de côteaux. De kalksteenhoudende 
kleibodem is hier rijk aan ijzer en goed 

gedraineerd. Dankzij deze unieke ter-
roir kunnen de druiven tot volle rijp-
heid komen, met een uitstekende 
concentratie en een beperkte opbrengst 
per hectare.

Met een verwijzing naar de heilige 
Guilhem was een naam voor de witte, 

rosé en rode wijn van Moulin de Gassac 
snel bedacht. In eerste instantie was een
deel van de productie voorbestemd 
voor eigen gebruik, maar inmiddels is er 
zo veel vraag naar de ‘Guilhem’-wijnen 
dat we ieder jaar iets meer proberen te 
krijgen. Een van onze favorieten is de 
Guilhem rosé, die steevast hoge ogen 
gooit op het Proefschrift Wijnconcours. 
Niet in de laatste plaats om zijn fantas-
tische prijs-kwaliteitverhouding. 

Ieder jaar proberen 
we meer Guilhem rosé
te krijgen

O

Huiswijnen ROSÉ

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

Bij doos 
van zes 
€6,50

Met deze rosés wordt het hoe 
dan ook een Indian Summer

Dankzij de unieke terroir van de Gassacvallei 
rijpen de druiven optimaal en hebben een 
uitstekende concentratie. 

2021 Huerta del Rey rosado
Rueda, Palacio de Bornos 
Deze all-time favourite rosé van de makers 
van Colagón is gevaarlijk lekker. De tem-
pranillodruiven worden in de vroege morgen 
geplukt en vervolgens op lage temperatuur 
gevinifieerd. Zo behouden ze optimaal hun 
frisheid. Het rode fruit knalt het glas uit. 
In de mond lekker sappig en mooi in balans 
met een klein pepertje en een knisperende 
frisheid. Heerlijk bij de borrel en wat medi-
terrane tapas. Salud!
Smaaktype: krachtig en intens
Op dronk: tussen nu en zomer 2023
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,40

2021 Hasenhaide rosé, Weingut 
Ingrid Groiss
Ingrid is een wijnmaakster met pit en dat 
proef je terug in al haar wijnen. De biolo-
gische Hasenhaide rosé is gemaakt van pinot 
noir en zweigelt, en een echte alleskunner. 
De kleur is delicaat zalmroze met geuren 
van wilde aardbei, rijpe kers, en ook in de 
mond vol sappig fruit, minerale tonen, iets 
bloemigs en een pepertje. Volgens Ingrid 
de perfecte wijn om in een goed humeur te 
komen en een ideale tafelgenoot. 
Smaaktype: fruitig en sappig
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €11,95 per fles €13,25

2021 Pêché de Vignes rosé – Pays 
d’Oc, Collovray & Terrier
Jean-Luc Terrier & Christian Collovray 
van Domaine des Deux Roches maken niet 
alleen in de Mâconnais heerlijke wijnen, 
maar ook in de omgeving van Limoux. Hun  
Pêché de Vignes proeft als een Provençaalse 
rosé, maar maar heeft het uiterst schappe-
 lijke prijskaartje van een Languedoc. In de 
neus subtiele tonen van aardbei en framboos. 
De smaak is verfijnd, met sappig rood fruit 
en eindigt in een frisse, elegante finale. 
Smaaktype: fruitig en sappig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €7,00 per fles €7,80

2021 Nerello Mascalese Rosato 
Terre Siciliane, Molino a Vento 
Met deze zalmroze rosé uit Sicilië houd je 
het vakantiegevoel nog lang vast. De aroma-
tische nerello-mascalesedruiven komen van 
zandgronden in het westen van Sicilië, waar 
bij Tenute Orestiadi op glooiende heuvels 
staan aangeplant. Een ware fruitexplosie 
met in de neus verrukkelijke tonen van fram-
boos, perzik, bosaardbei en ook iets floraals. 
De smaak is vol sap, fris, mineraal en met 
een subtiel Italiaans bittertje in de afdronk. 
Smaaktype: bloemig en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €7,20 per fles €7,95

2021 Syrah rosé – Pays d’Oc 
Domaine Terres Noires
De wijngaarden van Terres Noires liggen 
niet ver van de Middellandse Zee, nabij de 
bekende badplaats ‘Le Cap d’Agde’. De 25 
hectare wijngaard zijn beplant met typisch 
Franse druivenrassen die zich thuis voelen 
op de vulkanische bodem van zacht tufsteen. 
Deze 100% syrah bezit veel sappig fruit 
zoals zwarte bessen, framboosjes en kersen. 
Verder aroma’s van veldbloemen, een klein 
pepertje en fijne zuren in de afdronk.
Smaaktype: fruitig en sappig
Op dronk: tussen nu en zomer 2023
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,20

2021 Belle Rosée – Bordeaux rosé
Château de Fontenille
De goedlachse Belgische wijnmaker Stéphane 
Defraine vertoeft al bijna veertig jaar in 
Frankrijk. Hij heeft het Entre-deux-Mers-
gebied opnieuw glans gegeven. Eerst als 
adviserend oenoloog en vanaf 1998 als ei-
genaar van Château de Fontenille. Zijn rosé 
van cabernet sauvignon (85%) en cabernet 
franc (15%) is zalmroze van kleur. De 
smaak is mooi droog en zuiver met tonen 
van citrus, framboos en bosfruit. Très belle!
Smaaktype: bloemig en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €9,90 per fles €10,95
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2021 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier
Werd de wijn in het begin gemaakt van 
100% merlot, Mathieu, de zoon van Guy, 
besloot er een assemblage met een beetje 
syrah en marselan van te maken. Dit heeft 
de wijn verfijnder gemaakt en meer diepgang 
gegeven. Een heerlijke landwijn vol karak-
ter, met een aangename kruidigheid (peper, 
laurier) en lekker veel sap. Een mooie con-
centratie ook en de afdronk is lang en intens. 
Zo veel meer dan slechts een landwijn!
Smaaktype: zwoel en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 12: €7,40 per fles €8,20
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omaine du Pesquier ligt in het 
dorp Gigondas in de zuide-
lijke Rhône, niet ver van het 
beroemde Châteauneuf-du-

Pape. Toen voormalig directeur Louis 
Kat er in de jaren zeventig voor het eerst 
aanbelde, deed de familie Boutière nog 
niet aan export. De man des huizes, 
Raymond, stond er echter best voor 
open en liet vele wijnen proeven, waar-
onder verschillende jaren Gigondas. 
Ze haddenop dat moment 15 hectare 
wijngaard, verdeeld over verschillende 
percelen. 

Als Louis Kat ruim veertig jaar geleden  
naast die prachtige cru’s niet naar een 
meer betaalbare, ‘eenvoudigere’ wijn 
had gevraagd, hadden we nu niet van 
deze Vin de Pays de Vaucluse kunnen 
genieten. Timing is alles zo blijkt maar 
weer want Guy, de zoon van Raymond, 
had net een perceel met grenache – die 
maar niet wilde groeien – gerooid. De 
druif die hij hierop aanplantte was op 
zijn zachtst gezegd een opmerkelijke 

keuze: hij koos voor de vroeger rijpende 
Bordelaise merlotdruif. Het was een 
gokje, maar Guy vertelde grappend dat 
hij nu zijn eigen kleine ‘Petrus’ kon ma-

ken. Er werd geproefd en voilà, sinds-
dien gaat praktisch de hele oogst van 
deze landwijn richting Haarlem. 

Inmiddels is de samenstelling van 
de wijn íets veranderd, maar nog altijd 
verslaat hij op menig wijnconcours zijn 
concurrenten in dezelfde prijscategorie. 
Vandaag de dag staat kleinzoon Mathieu 
aan het roer, uiteraard met vader Guy
over zijn schouder meekijkend. In de 
loop der tijd hebben de wijnen aan ele-
gantie gewonnen, zonder het karakter 
van de zuidelijke Rhône te verliezen. 
Het domein bestaat nu uit ruim 24 hec-
tare wijngaard, waarvan er vier gebruikt 
wordt voor de ‘Mon Petit Petrus’.

Toch heet deze 
bijzondere wijn slechts 
‘vin de pays’

D

Huiswijnen ROOD

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

Niet voor niets meermaals 
verkozen tot wijn van jaar

Met de volgende 
generatie op de 
arm bij opa Guy, 
lijkt de opvolging 
opnieuw gega-
randeerd. 

Bij doos 
van zes 
€7,40

2019 Orot – Toro
Bodegas Toresanas
Het wijngebied Toro ligt in het noordwesten 
van Spanje. Het landschap is licht heuvel-
achtig, waar de beste wijngaarden hoger lig-
gen. Die van Bodegas Toresanas liggen op 
zo’n 700 meter hoogte en zijn aangeplant 
op een kleiachtige, kalkhoudende grond; 
ideaal voor tempranillo. In deze Orot heer-
lijke aroma’s van rood fruit en kruiden. De 
smaak is sappig, zacht en elegant. Met een 
knipoog naar het wijngebied was de naam 
snel bedacht.
Smaaktype: sappig en fruitig
Op dronk: tussen nu en zomer 2023
Bij doos van 12: €6,70 per fles €7,40

2021 Guilhem Rouge – Pays de 
l’Hérault, Moulin de Gassac
Onze meervoudig Wijn van het Jaar bij 
het Proefschrift Wijnconcours komt uit de 
Zuid-Franse Gassac-vallei en wordt gemaakt 
door de broers Guibert. De syrah-, gren-
ache- en carignandruiven zijn afkomstig van 
verschillende wijngaarden in de regio, van 
bevriende wijnboeren. De Guilhem rouge 
is een elegante wijn vol sappig rood fruit 
en met een hint van specerijen. Hij past bij 
allerlei gelegenheden – bijvoorbeeld bij de 
borrel, maar ook uitstekend aan tafel. 
Smaaktype: soepel en rond
Op dronk: tussen nu en 2025
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,20

2020 Tempranillo – Vino de la Tierra 
de Extremadura, Palacio Quemado
De familie Alvear, een bekende wijnfamilie 
die teruggaat tot begin 18e eeuw, richtte in 
1999 Palacio Quemado op. Het opkomende 
Extremadura ligt in het zuidwesten van 
Spanje en deze streek staat bekend om de 
bruinrode aarde die stenig en kalkrijk is. 
Deze tempranillo heeft intense aroma’s 
van zwarte kers, braam, bes, specerijen en 
een subtiele houttoon. In de smaak donker 
fruit, fijne kruiden en een elegante, fruitige 
afdronk.
Smaaktype: sappig en fruitig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €8,10 per fles €8,95

2019 Mar Y Luz Carmenère 
Colchagua, Viña Casa Marín
Business woman of the Year María Luz 
Marín haalt de carmenère-druiven uit het 
warmere binnenland van Colchagua in 
Chili. De druif doet het hier beter dan direct 
aan de kust. De druiven ontwikkelen een 
enorme smaakintensiteit, kracht en kleur. 
Complexe tonen van zwarte bes, wilde 
braam, rode bloemen, laurier en een hint 
van peper en vanille. In de intense smaak 
opnieuw veel donker (bos)fruit, eindigend in 
een frisse en levendige afdronk. 
Smaaktype: zwoel en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €8,50 per fles €9,40

2021 Nero d’Avola – Sicilia
Molino a Vento
In de provincie Trapani, in het westen van 
Sicilië, liggen op zacht glooiende heuvels 
wijngaarden die toebehoren aan het domein 
Orestiadi van de familie Di Maria. Hier 
hebben zij onder andere nero d’avola aange-
plant staan, de nummer één druif van het ei-
land. Deze van Molino a Vento zit vol rood 
fruit als kersen en aardbeien, verse kruiden 
en bloemen. Mooi geconcentreerd, sappig en 
lekker pittig en kruidig in de afdronk. Lekker 
bij pasta met kruidige tomatensaus.
Smaaktype: zwoel en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €7,20 per fles €7,95

2019 Relatione Dolcetto – Dogliani
Azienda Agricola Gillardi
In het kleine dorpje Farigliano, nabij de 
fameuze barolowijngaarden, maakt de 
wijnmakersfamilie Gillardi al sinds 1923 
hun veel geprezen dolcetto. Onder leiding 
van Giacolino, steeds vaker vergezeld door 
dochter Elena, is het domein uitgegroeid tot 
een van de sterren in de streek. Hun Relati-
one is een heerlijke wijn vol met zwart fruit 
en viooltjes. De combinatie van aangename 
kruidentonen, sappig fruit en mooie zuren is 
onweerstaanbaar.
Smaaktype: zwoel en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2025
Bij doos van 6: €9,85 per fles €10,90

  Okhuysen Vinée Vineuse  23

Let op: 
nieuw 
etiket

Krachtig 
en 

kruidig

Tip van 
de 

redactie

<



  Okhuysen Vinée Vineuse  25

ok wij proberen steeds duurzamere 
keuzes te maken: we eten iets minder 
vlees, en het liefst lokaal en biolo-
gisch geteeld. En als we het over wijn 

hebben, drinken we minder bij de doordeweekse 
maaltijd. Maar áls er dan iets opengaat, dan wel 
een mooie fles van een goede producent. Kwaliteit 
blijft natuurlijk altijd leidend. Enerzijds komt die 
trend van ‘minder maar beter’ voort uit gezond-
heidsoverwegingen – we weten immers dat te 
veel vlees en te veel alcohol niet goed voor ons 
zijn – maar ook het duurzaamheidsaspect speelt 
een steeds grotere rol. We zullen in het kader van 
klimaatverandering toch iets aan onze ecologische 
voetafdruk moeten doen. Ook de wijnwereld staat 
wat dat betreft niet stil. Duurzaamheid is dan ook 
een thema dat we vaak aansnijden als we op bezoek 
zijn bij onze producenten. Nu zijn wijnboeren, 
zeker in familiebedrijven, van nature gewend om 
over de toekomst na te denken. Al is het maar 
omdat wijnstokken die zij nu planten, pas bij de 
volgende generatie tot volle wasdom zullen komen. 
Zij weten als geen ander hoe belangrijk het is om
zorg te dragen voor het stukje aarde dat hun is toe-
bedeeld. Uit respect voor de natuur, maar ook om-
dat zij – en de generaties na hen – moeten leven 
van de grond en de opbrengsten ervan. 

Het bio-keurmerk
Dat de meeste wijnboeren – en zeker de boeren 
met wie Okhuysen werkt – op een verantwoorde 
manier wijn willen maken, staat wat ons betreft 
buiten kijf. Maar wat daarvoor de beste manier 
is, daarover verschillen de meningen wel eens. 
Er zijn natuurlijk de bekende keurmerken waar 
producenten certificering voor aan kunnen vragen. 
Het lichtgroene blaadje is daarvan wellicht het 
bekendste voorbeeld. De meeste mensen zullen 
weten dat dat betekent dat de wijn biologisch 
gemaakt is. Velen zullen daarbij gelijk een positieve 

associatie hebben: beter voor het milieu, duur-
zaam, gezond! Hoewel wij groot fan zijn van veel 
biologisch gemaakte wijnen, zijn we door de jaren 
heen en na vele gesprekken met onze wijnmakers 
wel wat kritischer geworden op verschillende 
bio-keurmerken. Zeker, die keurmerken brengen 
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen 
terug, iets wat wij natuurlijk toejuichen. Maar wat 
veel mensen niet weten, is dat het bio-keurmerk 
helemaal niets voorschrijft over duurzaamheid, 
energie- en waterverbruik, de beperking van broei-

kasuitstoot en het behoud van biodiversiteit. 
Gelukkig zien we steeds meer producenten die be-
wust kiezen voor een duurzame bedrijfsvoering en 
van de gebaande paden en keurmerken afwijken.

Is biologische wijn eigenlijk wel altijd 
duurzaam?
Bio-wijn wordt vaak geassocieerd met schoon en
gezond vanwege het feit dat er geen bestrijdings-
middelen worden gebruikt. Dat gaat echter vooral
om onze eigen gezondheid. Als we naar de milieu-
belasting van de wijnindustrie kijken, zien we dat 
transport meestal de grote boosdoener is, op de 
voet gevolgd door de productie van het glas en het 
karton van het verpakkingsmateriaal. En over deze 
onderwerpen rept de bio-wetgever dan weer met 
geen woord. Het is aan de producent zelf om daar 
een duurzame invulling aan te geven. Tegenstrij-
dig genoeg leidt biologische wijnbouw in som-
mige gevallen zelfs tot extra vervuiling. Een goed 
voorbeeld zagen we in Bordeaux in 2021, waarbij 
bio-boeren twintig tot 25 keer kopersulfaat (Bor-
deauxse pap) moesten sproeien tegen meeldauw 
en dus al die keren met hun zware dieseltractoren 

Bio-wijn wordt vaak klakkeloos
geassocieerd met schoon 
en gezond

O

Is bio beter?
‘Zit hier sulfiet in?’ Is bio hetzelfde als bio-dynamisch?’ ‘Wat is 

eigenlijk vin nature?’ Onze klanten worden steeds bewuster, maar 
is biologische wijn eigenlijk wel beter en duurzamer?

Tekst: Xavier Kat en Femke Pruis 

1. Levende wijn
gaarden
De klaprozen bij 
Domaine Mont
lobre zijn niet al
leen prachtig, ze 
zorgen ook voor 
voeding voor 
insecten. 

2. Handwerk
Een hele klus, 
maar een stuk 
duurzamer dan 
de tractor of – 
nog erger – gif. 
Lara van Terre 
des Dames geeft 
het goede voor
beeld.

3. Natuurlijke 
vijand
Lieveheersbeest
jes zijn gek op
bladluizen en 
kunnen zo ziek
tes in de wijn
gaard voor
komen.

4. Terug naar de 
basis
Een duurzame 
manier om de 
wijngaard te 
ploegen, met 
paarden!
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de wijngaard in moesten. Als je kijkt naar dat die-
selverbruik, en weet dat het aanstampen van de
grond het bodemleven aantast en dat er ook nog 
eens een grote hoeveelheid koper in de grond 
komt, heiligt het doel dan nog de middelen? Zou 
het in dit specifieke geval niet veel beter zijn voor
het milieu om één of twee keer gericht te sproeien 
met een synthetisch middel, dat afbreekbaar is en 
geen residuen in het eindproduct achterlaat?

Natuurlijk, we moeten zo snel mogelijk af van 
producten zoals Roundup (glyfosaat), dat werkelijk 
alles doodt wat het op zijn weg tegenkomt. Maar 
juist het gebrek aan flexibiliteit om maatwerk toe 
te kunnen passen op specifieke situaties, maakt dat 
sommige wijnboeren afhaken en er bewust voor 
kiezen om geen bio-certificering aan te vragen. 
Terwijl ze vaak juist heel duurzaam werken. En, zo 
vragen we ons af, is het niet ook een beetje vreemd 
dat er voor een producent uit de zonnige Langue-

doc – waar ze blij zijn als het een keer regent tij-
dens het groeiseizoen – exact dezelfde bio-regel-
geving geldt als voor een boer uit de Loire? Daar 
hebben ze notoir te kampen met een hoge vochtig-
heid en daarom is er een veel hogere ziektedruk.

Paul Bizard van Château d’Épiré in Savennières 
(Loire) is een goed voorbeeld van zo’n producent. 
Hij onderzocht de mogelijkheden om compleet 
biologisch te gaan werken in zijn wijngaarden en 
koos daarvoor één perceel uit als testcase. Al snel 
moest hij terugkomen op zijn goede voornemens. 
De ziektedruk in dit gedeelte van de Loire blijkt 
gewoonweg te hoog om helemaal zonder bestrij-
dingsmiddelen wijn te maken. Dat wil zeggen, 
wijn maken op een winstgevende manier. Hij kiest 
daarom voor een manier die wél bij hem en zijn 
specifieke situatie past en werkt nu volgens het 
Haute Valeur Environnementale keurmerk (zie 
pag. 29), dat vooral gericht is op duurzaamheid 
en het in stand houden van de biodiversiteit. Hij 
liet bijen- en nestkasten plaatsen om insecten en 
vogels naar de wijngaard te trekken. Ook laat hij 
om de twee rijen een strook gras tussen de stokken 
groeien voor een gezond bodemleven. Tijdens een 
bezoek aan Savennières konden we constateren:
zijn wijngaarden stonden er nooit mooier en ge-
zonder bij dan op dit moment.

Gezonde bodems, gezonde wijnstokken
De welwillende, duurzaam werkende wijnboer is 
zich er steeds meer van bewust hoe belangrijk het 
in stand houden van de biodiversiteit is. Vaak wil 
dit soort producenten daarom juist méér doen dan 
binnen de bio-regelgeving wordt opgedragen. Een 
van de grootste gevaren voor een gezond ecosy-
steem is een monocultuur. Dat houdt in dat er op 
een stuk grond slechts één gewas wordt verbouwd,

in dit geval de wijnstok. Denk maar eens aan wijn-
regio’s als Champagne, Bordeaux of bepaalde 
gedeeltes van Spanje waar je zeeën van wijngaar-
den vindt (die soms zelfs biologisch verbouwd 
worden), zonder ook maar een enkele boom of 
een bosje ertussen. Dit soort monoculturen zorgt 
voor de opkomst van resistente parasieten en daar-
mee een verhoogde ziektedruk in de wijngaard. 

Château Cheval Blanc in Bordeaux is een pro-
ducent met een sterke duurzaamheidsvisie die hier 
actief mee aan de slag gegaan is. Zij kozen ervoor 
een deel van hun wijnstokken te rooien en daar 
bomen voor in de plaats te planten; maar liefst 
tachtig per hectare. De bomen hebben een gun-
stige uitwerking op de bodemkwaliteit en zorgen 
voor broodnodige schaduw. Daarnaast vormen 
ze een natuurlijke habitat voor allerlei vogels, die 
weer schadelijke insecten opeten.

Technisch directeur van Cheval Blanc, Pierre-
Olivier Clouet zet in een interview met Decanter zijn 
visie uiteen: “Het lijkt misschien of we veel opge-
ven, maar 80% van onze winst zit ondergronds. De 
wortels van de bomen vormen een ondergronds 
netwerk dat schimmels aanvalt, wat zorgt voor een 
betere weerbaarheid van onze wijnstokken.” 

Daarnaast planten ze op Cheval Blanc allerlei 
gewassen tussen de wijnstokken en worden er 
dieren gehouden op het domein. Het idee is 
om op termijn helemaal zelfvoorzienend te zijn: 
een schoolvoorbeeld van een polycultuur. Als je 
bedenkt dat één wijnstok ongeveer goed is voor 
zes druiventrossen en daarmee één fles wijn (ter 
waarde van honderden euro’s!), begrijp je hoezeer 
ze bij Cheval Blanc vertrouwen op hun ‘agro-eco-
logische’ filosofie, zoals ze die zelf noemen.
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5. Hier wordt 
gesproeid!
Op het biodyna
misch werkende 
Domaine Genoux 
worden natuur
lijke preparaten 
op basis van 
kruiden of dier
lijke mest over 
de wijngaarden 
gesproeid. Ze 
beschermen de 
wijnstokken te
gen schimmels 
en andere ziek
tes. 

6. Schapen in de 
wijngaard
In de winter
maanden zorgt 
de kudde van 
Can Feixes voor 
natuurlijke be
mesting van de 
wijnstokken.

7. Voor de bijen
Op Château 
d’Epiré wordt 
hard gewerkt 
aan biodiversi
teit. Zo vind je 
bijenkasten ver
spreid over het 
hele domein.

8. Gras in de 
wijngaard
Bret Brothers 
JeanPhilippe en 
JeanGuillaume 
laten diverse 
plantsoorten 
tussen hun wijn
stokken groei
en. Zo blijft  de 
bodem gezond, 
vol leven en 
voedingsstoffen. 
En dat levert 
natuurlijk weer 
de beste kwali
teit druiven op.

5 6 7 8

Een ander interessant initiatief is Sustainable 
Wine Roundtable, een collectief waarin verschil-
lende partners uit de internationale wijnwereld 
samenwerken aan een gezondere, duurzamere 
wijnindustrie. Een van de oprichters is Domaine 
Montlobre, het kwaliteitsdomein uit de Languedoc 
waar Okhuysen al twintig jaar mee samenwerkt. 
Een hot topic tijdens deze rondetafelgesprekken is 
de ontwikkeling van duurzamere verpakkingsma-
terialen voor de wijnindustrie. Waar een zware, 
glazen wijnfles nog niet zo lang geleden werd 
gezien als teken van kwaliteit, wordt hier inmiddels 
heel anders over gedacht. Bij de productie en het 
transport van glas wordt namelijk veel CO2 uitge-
stoten en water verbruikt. Hoe zwaarder de fles, 
des te vervuilender deze dus is voor het milieu. 
Binnen deze groep vooroplopers worden best 
practices uitgewisseld en denken ze op praktisch 
niveau na over duurzame oplossingen. Zoals 
bijvoorbeeld de welbekende bag in box (bib), de 
zak met wijn, verpakt in een kartonnen doos met 
tapkraantje: een product dat waarschijnlijk net 
zoveel haters als fans kent. De bib wordt vaak nog 
ten onrechte geassocieerd met ‘simpele’ wijn, maar 
feit is dat de bag in box een bijzonder duurzame 
manier van wijn verpakken is. De wijn blijft ook 
nog eens langer goed na opening én het transport 
kan veel efficiënter – en dus goedkoper – geregeld 
worden. Is het de meest romantische manier van 
verpakken? Dat natuurlijk niet, maar wat als de 
transport- en energiekosten nog harder gaan stijgen 
dan dat ze nu al doen? Hebben we dan nog steeds 
de luxe om het uiterlijk zo belangrijk te vinden?

Bio is niet heilig
Een fles met een bio-keurmerk garandeert dus 
geenszins dat een wijn duurzaam wordt geprodu-
ceerd. Voor ons als importeur is dit keurmerk dan 
ook zeker niet heilig. U zult daarom op onze web-
site geen aparte pagina vinden voor biologische 
wijnen, juist omdat het in onze ogen zo weinig 
zegt over de ecologische voetafdruk van de wijn en 
hoe hij gemaakt is. Wij kiezen onze producenten 
allereerst uit op de kwaliteit van hun wijnen, maar 
zeker ook op hun filosofie achter het wijn maken. 
Een biologische wijn in een loodzware fles, dat 
is wat ons betreft tegenstrijdig. Zo’n wijn zullen 
wij niet snel in ons assortiment opnemen. Of we 

Hoe zwaarder de fles, des te 
vervuilender voor het milieu
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zullen op zijn minst de producent ervan proberen 
te overtuigen om in de toekomst voor een lichtere 
fles te kiezen. En een biologisch wijnhuis dat van 
onder tot boven volhangt met airconditioners: 
idem dito. Voor u als wijnliefhebber is het echter 
ondoenlijk om aan een fles alleen af te lezen of de 
wijn op een duurzame manier gemaakt is. Hier ligt 
dan ook een belangrijke taak voor ons als impor-
teur. Bij Okhuysen werken we vaak al jarenlang 
met producenten die we goed kennen en waarvan 
wij precies weten hoe ze werken. Dat kan biolo-
gisch zijn of niet, maar u kunt ervan uitgaan dat al 
onze producenten werken met het grootste respect 
voor hun eigen grond. Wij kennen als geen ander 
de verhalen van onze wijnmakers, wij kennen hun 
specifieke situatie en hun overwegingen. Daarom 

kunnen we precies uitleggen waarom die ene pro-
ducent vanuit financiële beweegredenen wel bio-
logisch werkt, maar niet gecertificeerd is of 
waarom een producent uit Bordeaux er in 2021 
voor koos om wél te sproeien tegen meeldauw. 
Kortom, een gezonde, verantwoorde manier van 
wijn maken is voor Okhuysen altijd een vereiste 
binnen de samenwerking met onze producenten 
geweest. Hoe dat precies wordt ingevuld, kan per 
producent, per streek, of zelfs per vallei verschil-
len. Onder het huidige bio-keurmerk ben je in 
sommige gebieden op dit moment juist niet duur-
zaam bezig en dat kan natuurlijk niet de bedoeling 
zijn. Tijdens onze reizen is dit meer dan ooit een 
onderwerp van gesprek. Er is bij onze producenten 
een grote behoefte om schoner en duurzamer te 
werken, maar de bestaande regelgeving frustreert 
regelmatig dit proces. Maar we constateren ook 
dat er hier en daar wat beweging is en zijn dan ook 
hoopvol dat er in de nabije toekomst het een en 
ander op dit gebied zal gebeuren, in positieve zin. 
Staar u op dit moment daarom niet blind op een 
keurmerk, maar vraag onze adviseurs het verhaal 
achter een wijn te vertellen. Wij verzekeren u: 
zij doen niets liever!

4

In het streven naar schoner werken proberen steeds meer boe
ren het gebruik van sulfiet tot een minimum te beperken. Dat dit 
heel moeilijk is, bewijzen de vele natuurwijnen waarin bacteriën 
de overhand hebben en die dus feitelijk ondrinkbaar zijn. Op dit 
gebied zijn er momenteel interessante ontwikkelingen gaan
de, waaronder die van de introductie van het product estaan. 
Estaan is een natuurlijke vervanger van sulfiet die verder geen 
invloed heeft op de smaak van de wijn. 

Is bio beter?

Estaan vervanger van sulfiet?

Sommige wijnboeren kiezen 
vanuit duurzaamheid bewust 
niet voor bio



2021 Forgotten Vineyards Shiraz
Kruger Family Wines
Johan maakt in Zuid-Afrika onderdeel uit van een 
groep wijnmakers die zich volop inzet voor het be-
houd van oude wijngaarden weggestopt in uithoeken 
van het land. Deze wijngaarden worden zo goed en 
gezond mogelijk bewerkt, waarvoor de lokale bevol-
king speciaal wordt opgeleid. Een sociale component 
die in dit land met grootschalige armoede zeer belang-
rijk is. Voor Johan houdt een mooie wijn veel meer in 
dan wat er zich enkel in de fles bevindt.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €8,60 €9,20   
Bij doos van 6: €8,25 per fles

2021 Cartagena Sauvignon blanc
San Antonio, Viña Casa Marin
Chili heeft een duurzaamheidscode ontwikkeld 
voor de gehele wijnsector. Die code beperkt zich niet 
tot de wijngaard, maar betrekt daar ook de kelder, 
verpakking en sociale aspecten bij. Casa Marín is 
officieel gecertificeerd. Chili ontwikkelt zich steeds 
meer als een producent van kwaliteitswijnen, waarbij 
kleinere domeinen, in de koelere kustgebieden, sterk 
in opkomst zijn. Casa Marín bevindt zich in steeds 
beter en groeiend gezelschap.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,50 €12,40    
Bij doos van 6: €11,20 per fles

2018 Le Hu-Boyau – Savennières sec 
Château d’Epiré  
Paul is de vijfde generatie van de familie Bizard die 
dit prachtige domein in de Loire bestiert. Als geen 
ander kent hij het belang van een gezonde wijngaard. 
Toch koos Paul na uitgebreid onderzoek ervoor om 
niet voor een biologische aanpak te kiezen, omdat 
de voorschriften in zijn specifieke geval niet de beste 
waren. Hij sloot zich aan bij HVE (Haute Valeur 
Environnementale) dat staat voor duurzaamheid. 
Er is veel aandacht voor biodiversiteit, recyclen en 
aanwezigheid van vogels en insecten. 
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €22,95 €24,80   
Bij doos van 6: €21,95 per fles

2021 Faune chardonnay-viognier
Pays d’Hérault, Moulin de Gassac
De familie Guibert heeft wat betreft de Moulin de 
Gassac-wijnen ervoor gekozen om zich aan te sluiten 
bij Terra Vitis. Er zijn strenge regels qua transpa-
rantie; alle boeren houden hun werkzaamheden 
minutieus bij in zogenaamde logboeken. Zij verplich-
ten zich om bij te dragen aan biodiversiteit en een 
natuurlijke bescherming van de wijngaarden. Pestici-
den en gewasbeschermers mogen minimaal en alleen 
gecontroleerd en na toestemming worden ingezet.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €9,10 €9,75    
Bij doos van 6: €8,80 

2021 Weisser Burgunder trocken
Rheinhessen, Weingut Katharina Wechsler
Rheinhessen werd binnen de Duitse wijnbouw lange
tijd niet gezien als een kwaliteitsgebied. Veel produ-
centen verkochten hun wijn in bulk en werden per 
liter betaald. Katharina zag het grote potentieel van 
de wijngaarden van haar ouders en koos ervoor om 
kwaliteitswijnen te maken en ze zelf te bottelen en 
verkopen. In haar hang naar kwaliteit koos ze al snel 
voor een biologische werkwijze en heeft inmiddels de 
stap gezet naar biodynamische wijnbouw.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €13,30 €14,25 
Bij doos van 6: €12,85 per fles

2014 Huguet Gran Reserva Brut Classic
Finca Can Feixes  
Een groepje topproducenten uit de Penedès vond dat 
de DO voor cava niet ambitieus genoeg was in hun 
regelgeving. Na jaren van aandringen, stapten zij 
in 2017 gezamenlijk (11 producenten) uit de DO 
en begonnen hun eigen kwaliteitskeurmerk onder de 
naam Corpinnat. Zij verplichten zich onder andere 
biologisch te werken in de wijngaard en met de hand 
te plukken. Alle wijngaarden zijn daarnaast gelegen 
in het hart van de Penedès.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €16,95 €18,25
Bij doos van 6: €16,40 per fles
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Voor u geselecteerd

Duurzaam gemaakte  
wijnen
Al onze producenten werken met groot respect voor de natuur. Ieder op 
zijn eigen manier en aangepast aan zijn eigen specifieke omstandigheden. 
Voor proefnotities zie onze website.

2020 Beaujolais-Lantignié ‘Glou des Bret’, 
Bret Brothers  
Deze wijn is onderdeel van de “Zen”-lijn, een serie 
natuurwijnen van de broers Bret. De biologisch 
geteelde druiven op de granieten bodems, hoog boven 
het dorp Latigné (naast de cru Regnié), werden 
geheel zonder sulfiet gevinifieerd (grappes entières – 
met hele trossen) en opgevoed. Alleen op het moment 
van botteling wordt een minimale dosis gebruikt. Het 
leidt tot een zeer pure expressie van de gamay en een 
wijn om licht gekoeld heerlijk door te drinken.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €18,50 €19,95   
Bij doos van 6: €17,95 per fles

2020 Blaufränkisch Heide 
Weingut Birgit Braunstein  
De Braunsteins maken al vierhonderd jaar wijn in 
het Neusiedlerseegebied in het Oostenrijkse Burgen-
land. Vanaf het moment dat zij het wijnbedrijf over-
nam, ging ze op zoek naar een manier om maximaal 
in balans met de natuur te leven en te werken. Ze 
vond dit antwoord in de biodynamische wijnbouw. 
Haar twee zoons zien een zelfde toekomst voor zich 
en gedrieën zetten ze onlangs een nieuwe stap, waar-
bij het domein ook een sociale werkplaats is geworden.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €13,50 €14,60   
Bij doos van 6: €13,10 per fles

2020 Arbin ‘La Belle Romaine’ 
Vin de Savoie, Domaine Genoux
“Un grand vin ne peut être qu’un vin naturel”, ofte-
wel: een grote wijn kan slechts een natuurlijke wijn 
zijn. Het staat prominent op de website van het 
domein. Net zoals bij hun voorouders draait hier bij 
de zesde generatie alles om het behouden van een ba-
lans in de natuur en deze tot uiting te laten komen in 
de wijnen. Iedere wijngaard en iedere wijn krijgt zijn 
eigen aandacht. Er bestaat geen vast recept, behalve 
dan de biodynamie, het ongefilterd bottelen en het 
vrijwel sulfietvrij werken. Puur natuur!
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €18,50 €19,95   
Bij doos van 6: €17,95 per fles

2019 La Dame rouge – Languedoc
Terre des Dames
Lidewij van Wilgen heeft de beschikking over unieke 
wijngaarden in de Languedoc. Haar wijngaarden 
zijn opgedeeld in kleine perceeltjes omringd door gar-
rigue, die dankzij de aanwezigheid van ondergrondse 
riviertjes nooit last hebben van waterstress en altijd 
heerlijk groen blijven. Lidewij werkt zelf ook groener 
dan groen en het was voor haar dan ook logisch om 
voor bio te kiezen. Ze is sinds 2002 volledig biolo-
gisch gecertificeerd.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €11,95 €12,80   
Bij doos van 6: €11,50 per fles

2021 Vernatsch Mediaevum – Südtirol
Gump Hof
Eigenaar Markus Prackwieser is niet officieel biolo-
gisch gecertificeerd, maar op het piepkleine domein 
wordt met zeer veel respect voor de natuur gewerkt. 
Eigenlijk werkt Markus in de wijngaard precies 
hetzelfde als zijn voorouders tweehonderd jaar 
geleden, toen pesticiden en onkruidverdelgers nog niet 
bestonden. Hij koestert oude druivenrassen en de oude 
wijnstokken waar ze aan hangen. De innovatie zit 
hem bij Gump Hof in de zeer precieze manier van 
werken in zowel wijngaard als kelder.
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €15,50 €16,75 
Bij doos van 6: €15,10 per fles

2020 Morellino di Scansano
Cantina LaSelva  
Dit is een prachtig voorbeeld van een bedrijf dat 
duurzaamheid tot in de puntjes doorvoert. Niet al-
leen worden de wijngaarden biologisch bewerkt, maar 
ook is er een grote mate van biodiversiteit. Boven-
dien wekken ze hun eigen energie op en is de kelder 
van nature koel. De wijn is vegan en wordt bewust op 
lichte flessen gebotteld. Daarnaast is er veel aandacht 
voor sociale aspecten en het welzijn van het personeel.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €11,40 €12,25    
Bij doos van 6: €11,00 per fles
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EU-biologisch: keurmerk van de biologische land
bouw binnen de EU. Verbod op chemische bestrij
dingsmiddelen.

Haute Valeur Environnementale: Frans keurmerk 
dat zich richt op de belasting van het milieu door de 
landbouw. Bestrijdingsmiddelen zijn niet verboden, 
maar er moet wel verantwoord mee worden omge
gaan. Ook focus op biodiversiteit en waterbeheer.

Vin Méthode Nature: in maart 2020 ingevoerd pri
vate label voor vin nature: biologische wijn waaraan 
geen of heel weinig sulfiet is toegevoegd.

En dan is er nog de term lutte raisonnée (welover
wogen bestrijding). Kort gezegd houdt dit in: biolo
gisch als het kan, bestrijden als het moet.

Demeter: keurmerk van de biologischdynami
sche landbouw, die voortkomt uit de antroposofie.
Gaat uit van de principes van biologisch, maar 
gaat nog verder. Denk aan gebruik biodynamische 
preparaten en werken volgens de maankalender. 
Ook aandacht voor biodiversiteit en duurzaamheid. 

Terra Vitis: Frans keurmerk voor duurzaam gepro
duceerde wijnen. Gaat verder dan het biokeurmerk. 
Ook strenge richtlijnen in het kader van biodiversi
teit en wijngaardbeheer.
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et zal je maar gebeuren. De leiding krij-
gen over het familierestaurant, precies 
op het moment dat de horeca voor lang-
ere tijd dicht moet. Het overkomt Rode-

rick van Oosterom van Restaurant De Lage Vuur-
sche. Precies zes weken voor de eerste lockdown 
zit hij met zijn vader en oom bij de notaris om voor 
de overdracht te tekenen. Nog geen twee maan-
den later gaat de deur op slot. ‘Ik was super eager 
om een team op te bouwen en aan de slag te gaan 
en ineens sta je met je rug tegen de muur,’ vertelt 
Roderick. ‘Omdat dit een familiebedrijf is, konden 
we elkaar gelukkig financieel helpen. Daardoor 
kon iedereen in dienst blijven. We hebben zelfs 
nieuwe mensen aangenomen.’ Al snel kreeg Van 
Oosterom telefoontjes met de vraag: ‘Mag ik iets 
doen? Ik heb het thuis wel gezien.’ Horecamensen 
zijn nou eenmaal geen stilzitters en dus werd er in 
allerijl een delicatessenwinkel geopend in de oude 
paardenstal. Een Duitse kerststal die nog in de 
opslag lag, bleek een prima bosbar waar wandelaars 
konden genieten van koffie, glühwein of een huis-

H

Bij Restaurant De Lage Vuursche staat inmiddels de vijfde generatie aan het roer. 
Roderick van Oosterom weet als geen ander generaties met elkaar te verbinden.

Aan tafel met gastheer 

Roderick van Oosterom

gemaakte koek. Roderick: ‘Een boswandeling was 
nog het enige uitje voor de mensen. Het dorp is 
zelfs nog even afgesloten geweest; zo druk was het 
hier. Al met al zijn we er goed doorheen gekomen. 
Als dit de ergste periode was in dertig jaar onder-
nemen, zijn we er mooi doorheen gefietst.’

Dat typeert het karakter van de jonge restaura-
teur (33), die gewend is in oplossingen te den-
ken. We spreken elkaar op het terras van De 
Lage Vuursche, dat al 157 jaar in de familie is. 
Betovergrootvader Willem kwam in 1865 naar de 
Lage Vuursche en vestigde zich in de herberg. Zijn 
vrouw Heintje bakte er de lekkerste pannenkoeken 
voor de passerende reizigers en de rest is geschie-
denis. Dan even fast forward naar 2022, waar de 
pannenkoek nog steeds op de menukaart staat. 
Was dat niet het eerste wat hij wilde veranderen 
bij zijn komst? Daar is Van Oosterom stellig in: 
‘De pannenkoek verdwijnt nooit. Daar is alles mee 
begonnen. Ik heb van mijn vader en oom geleerd 
flexibel te zijn, naar de gast te luisteren. Veel hore-
cazaken zeggen dat bijna alles bij hen kan, maar 

1. Roderick van 
Oosterom, vijfde 
generatie 
restaurateurs in 
Lage Vuursche.

in ons geval is dat écht zo. We hebben hier gasten 
die drie keer per week komen dineren, maar ook ’s 
middags gezellig een pannenkoek of een bitterbal 
komen eten. Voor die mensen fungeren we als 
tweede huiskamer, families komen hier al genera-
ties lang. Als ik over het terras loop en ik zie opa 
met een groot bord zwezerik voor zijn neus, zijn 
jongste kleinzoon met een pannenkoek en een 
iets oudere kleindochter met een bordje gerookte 
zalm, dan word ik daar erg gelukkig van. Dat is 
voor mij gastvrijheid.’

Klassiek met moderne touch
De Lage Vuursche is een zaak met allure. Klassiek
gedekte tafels, personeel keurig in pak met glim-
mend gepoetste schoenen en geen jij, maar u. 
Overdreven? ‘Dat mag je natuurlijk vinden,’ zegt 
Roderick, ‘maar zeker onze oudere gasten waar-
deren het heel erg en je ziet het nog zo weinig. 
Voor de jongere gasten is het misschien even wen-

nen, maar dat is dan maar zo. En er zijn genoeg 
foodies die genieten van een avondje terug naar de 
basis, van steak tartare of crêpe suzette die aan tafel 
wordt aangemaakt. Net als in Parijs, zeggen ze dan.’

De kaart mag dan conventioneel zijn, de gerech-
ten zelf zijn dat allerminst. Een van de belangrijkste 
veranderingen die Roderick doorvoerde, was het 
aantrekken van chef Laurens Hensen. Hensen leerde 
de kneepjes van het vak in zaken als Café Modern,
Gebr. Hartering en Bordewijk in Amsterdam. 
Roderick: ‘Laurens geeft een moderne touch aan 
klassiekers als tournedos rossini of kalfslever met 
appel. Een tournedos is dus nog steeds een tourne-
dos, maar dan wel van de beste leverancier, perfect 
bereid en nét even frisser geserveerd.’ 

Een wijnkaart opbouwen kost tijd
De coronatijd werd ook besteed om na te denken 
over de toekomst. Roderick en keldermeester Tom 
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Wessels stelden zichzelf een ambitieus doel: de 
aantrekkelijkste wijnkaart van Midden-Nederland 
voeren. Ze kunnen putten uit een goed gevulde 
wijnkelder die door eerdere generaties altijd goed 
is bijgehouden. ‘Maar,’ aldus Roderick, ‘het onder-
houden van een wijnkaart heeft tijd nodig. Goede 
relaties met je leveranciers zijn daarbij belangrijk. 
Dat is ook hoe we bij Okhuysen terecht zijn ge-
komen. Of eigenlijk, weer terug zijn bij Okhuysen. 
Dat zit zo: vaste gast Xavier Auerbach organiseerde 
een paar jaar geleden een verticale proeverij van 
Mas de Daumas Gassac bij ons in het restaurant. 
Mijn vader en oom kochten de wijnen van dit huis 
al jaren geleden via Okhuysen en we hadden nog 
een paar fantastische flessen in de kelder liggen. 
Op de proeverij raakte ik in gesprek met Xavier 
Kat en Job Joosse van Okhuysen en zo is het balletje 
gaan rollen. Okhuysen is inmiddels weer breed 
vertegenwoordigd op de wijnkaart. Dat gaat van 
een champagne van Pierre Péters tot een côtes du 
rhône van Escaravailles en alles daar tussenin.’

Zowel Restaurant De Lage Vuursche (157 jaar) 
en Okhuysen (155 jaar) dragen met trots het 
predicaat hofleverancier. ‘We kiezen daar onze 
leveranciers niet op uit, maar het is wel een over-
eenkomst waar ik waarde aan hecht. Je merkt dat 
we dezelfde visie op kwaliteit hebben en dat werkt 
heel prettig samen.’ 

De hang naar het klassieke is ook op de wijn-
kaart terug te zien: veel rode bordeaux en witte 
bourgogne, maar bijvoorbeeld ook een prachtige 
saumur blanc van Clotilde Legrand. Voor gasten die 
openstaan voor iets anders, is er ook genoeg moois 
te vinden: ‘Die sturen we bijvoorbeeld richting 
jura of beaujolais. Wat ik ook leuk vind, is gasten 
die om meursault vragen iets schenken wat ze nog 
niet kennen, bijvoorbeeld santenay. Dan zie je zo’n 
gast helemaal blij worden. Ik krijg ook wel eens de 
vraag waar de chardonnay staat en dan wijs ik aan 
dat al die pagina’s chardonnay zijn. Je merkt dat 
mensen dat stukje sturing soms wel nodig hebben.’
Naast een brede vaste selectie aan wijnen per glas, 
luistert Roderick goed naar zijn gasten: ‘Als ik aan 
het werk ben en er wordt om albariño gevraagd, 

We putten hier uit een wijn-
kelder die generaties lang 
perfect is bijgehouden

2. Neem een kijkje 
in de kelder en 
laat je verrassen 
door één van de 
vele kelderschat-
ten van De Lage 
Vuursche.

3. Keldermeester 
Tom Wessels be-
gon als vijftienja-
rige knul in de 
afwas bij De Lage 
Vuursche. Op een 
kleine onderbre-
king na werkt hij 
al vijftien jaar 
voor het bedrijf. 
Inmiddels is hij 
assistent-bedrijfs-
leider en sinds kort 
afgestudeerd als 
vinoloog van de 
Wijnacademie.

4. Wijnliefhebbers
kunnen hun vin-
gers aflikken bij 
de met grote zorg 
opgebouwde 
wijnkaart. 
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Aan tafel met

2018 Rouge – Saint Guilhem-le-Désert – Cité 
d’Aniane, Mas de Daumas Gassac
Wat een kracht en concentratie laat Mas de Daumas 
Gassac ook dit oogstjaar weer zien. Niet voor niets een 
Okhuysen-klassieker! Een opvoeding van vijftien maan-
den op Frans eiken zorgt voor een fijne tanninestructuur. 
De afdronk is lang en indrukwekkend. Kelderschat in 
wording.
Op dronk: tussen nu en 2050+
Nu per fles: €45,95 €51,50
Bij doos van 6: €43,95 per fles

2019 Côtes du Rhône rouge Les Sablières, 
Domaine des Escaravailles
Verleidelijke côtes du rhône op basis van grenache en 
syrah, aangevuld met carignan en cinsault. Klein rood 
fruit en wat provençaalse kruiden in de neus. Heerlijk 
sappig en soepel, met een klein pepertje in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles : €11,10 €11,95 
Bij doos van 6: €10,75 per fles

2019 A l’Ecart – Saumur blanc
Clotilde Legrand
Bijzonder fijne en gebalanceerde witte loire van 100% 
chenin blanc. De smaak is mooi droog met intens rijp 
geel fruit, brioche en wat honing. Clotilde laat haar wijn 
relatief lang op de gistcellen rijpen in de koele kelders 
onder het familiedomein. Het resultaat is een complexe 
wijn met een geweldige prijs-kwaliteitverhouding.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €12,50 €13,50
Bij doos van 6: €11,95 per fles

2021 Esencia Diviña Albariño – Rías Baixas, 
Adegas Gran Vinum
Deze albariño combineert een rijk floraal boeket met 
mooie frisse zuren. Wat ons betreft de perfecte luxe ter-
raswijn, maar hij matcht ook goed met allerlei visgerech-
ten zoals gamba’s van de plancha, gegrilde zalm met 
groene asperge en zomerse salades.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €12,95 €13,95
Bij doos van 6: €12,50 per fles

Okhuysen op de wijnkaart bij De Lage Vuursche

dan zorg ik dat ik dat de volgende dag in huis heb. 
Wel een góede natuurlijk en dus schenk ik nu de 
Esencia Diviña van Okhuysen. Soms proef je ook 
wel eens iets wat je zelf niet snel zou drinken, maar 
waarvan je weet dat gasten het lekker vinden. Zo 
lijkt de wat oudere gast de primitivo te hebben ont-
dekt. Die schenken we geregeld bij onze kalfslever.’

Een kelder vol verrassingen
Het allerleukst blijven toch de gasten die zich laten 
verrassen: ‘Die nemen we mee naar de kelder en 
laten we zelf een fles uitzoeken. Daar liggen nogal 
wat pareltjes – die vaak niet eens op de kaart staan 
– maar ook flessen zonder etiket waarvan we geen 
idee hebben wat erin zit. Die kunnen we dan voor 
een leuke prijs aanbieden. Pas bij het ontkurken 
geeft de wijn zijn identiteit prijs. Vorige week nog, 
dat bleek een Montrose 1975. Dan zit zo’n gast met 
een grote glimlach aan tafel. Daar doe je het voor!’

Toch kan je niet altijd iedereen gelukkig maken: 
‘Soms hebben we van een bepaalde wijn maar een 
paar flessen en vraagt een gast of hij alles mag kopen 
om mee te nemen. Vaak zijn dat wijnen die in de 
handel niet meer verkrijgbaar zijn. Dan is het ant-

woord toch echt nee. Mijn motto is dat je alles mag 
bestellen, maar alle flessen worden hier openge-
maakt. Al was het alleen maar om mijn mensen ook 
dit soort onalledaagse wijnen te laten proeven. We 
hebben die flessen zo lang bewaard, daar mag iets 
tegenover staan, toch?’

Rodericks eigen wijnsmaak blijkt ook in de klas-
sieke hoek te liggen, met de focus op wit. Rode-
rick: ‘Je kunt me wakker maken voor chenin blanc 
uit de Loire, witte bordeaux en natuurlijk witte 
bourgogne, de classics! Tom en ik hebben samen 
de WSET3-opleiding gedaan en na een proeverij 
met sommelier Niek Beute zijn we ons helemaal in 
de Champagne gaan verdiepen. Wat een enorme 
diversiteit aan stijlen binnen één gebied! Daar ga je 
op onze wijnkaart zeker meer van terugzien.’ 

Ten slotte blijft er nog één vraag over. Want wat 
schenk je nou bij een pannenkoek met spek? ‘Ik 
zou het wel weten, een mooi gerijpte Elzasser,’ 
lacht Roderick. ‘Maar weet je, ik heb eigenlijk 
alles wel voorbij zien komen. Laatst zaten hier vier 
heren te genieten van een fles Sassicaia bij hun 
naturel pannenkoek. Als ik zeg dat alles kan, dan 
bedoel ik ook écht alles!’

‘Laatst zaten hier vier heren 
te genieten van een fles 
Sassicaia bij hun naturel 
pannenkoek’

ijn eerste ontmoeting met wijn moet 
rond mijn tiende zijn geweest. We 
zijn zoals elk jaar met het gezin en 
de vouwwagen naar Frankrijk. Mijn 

vader moet onderweg nog langs wat adresjes in 
Bordeaux, vertelt hij. Mijn ouders runnen in die 
tijd een Franse bistro op het Waagplein in Alk-
maar, waar mijn vader een grote liefde voor wijn 
ontwikkelt. Vooraf neemt mijn moeder mijn zus 
en mij apart en zegt dat we goed moeten luisteren, 
dan mogen we mee naar een kasteel. Het is heel 
belangrijk, zegt ze erbij. 

We komen aan bij een prachtig wijnkasteel met 
een tuin vol bloemen en een vers gemaaid gazon. 
Mijn vakantieslippertjes hebben wel wat moeite 
met het grote witte kiezelpad. Na een hartelijke 
ontvangst door de gastheer neemt hij ons mee door 

Mijn eerste glas wijn
Gastcolumn

M
Barbara Verbeek 

is wijnschrijfster 
en heeft sinds 
kort haar eigen 

wijncolumn in de 
Telegraaf. Ze is 

ambassadrice van 
de Nederlandse 
glasfabriek Royal 
Leerdam Crystal 

en oprichtster van 
de Wijnvrouw van 

het Jaar-verkiezing.

  Okhuysen Vinée Vineuse  33

Al op jonge leeftijd ging ik naar de kelder

een grote piepende houten deur. We lopen tree 
voor tree van de stenen trap naar beneden en staan 
ineens in een soort grot. Het is er koud en vochtig 
en overal waar ik kijk, zie ik fonkelende flessen 
wijn. Rijen dik, op en naast elkaar. Zoiets heb ik 
nog nooit gezien. De kasteelheer praat honderduit
in een taal die ik niet begrijp en even later krijg 

ook ik een proefglaasje ingeschonken van de be-
hoorlijk stevige rode wijn van het château. Daar 
doen ze in Frankrijk toch minder moeilijk over dan 
bij ons. Daar sta ik met dat glas in mijn hand: tien 
jaar oud, mijn eerste keer in een wijnkelder. Niet 
wetende dat ik nog heel wat uren in wijnkelders 
zal spenderen. Het wijnkasteel uit dit verhaal was 
er trouwens niet zomaar één, het was Château 
Lynch-Bages in Pauillac. Je kunt het een stuk slech-
ter treffen met je eerste glas wijn. 

Toen mijn vader de zaak verkocht en docent 
werd, konden we wel zes weken op vakantie. Mijn
ouders namen ons overal mee naartoe: van kleine 
wijnboertjes tot bekende producenten, van San-
cerre tot Beaune. Het leuke is dat overal waar ik nu 
kom, ik herinneringen terugvind aan mijn jeugd in 
Frankrijk: een baguette jambon in een papiertje,
Orangina met een rietje, restaurants waar de 
eigenaar rokend en drinkend bij je aan tafel staat, 
het menu du jour. Die eerste keer dat ik slakken at 

met een half glas bourgogne blanc erbij, rillettes, 
linzen, boeuf bourguignon… We moesten altijd 
alles proberen. En met succes, want ik eet en drink 
nog steeds alles even graag. Inmiddels reis ik voor 
mijn werk de wereld rond en overal waar ik kom, 
zijn mijn ouders erbij. In mijn hart dan weliswaar. 
Vaak bel ik ze even op: “Weet je nog die keer, 
papa?” En “Kun jij je dat nog herinneren, mama?” 
en dan vullen zij mijn herinneringen aan. Het 
leven kan zo mooi zijn!

Overal waar ik kijk, zie ik fon-
kelende flessen wijn. Rijen dik, 
op en naast elkaar.  Zoiets heb 
ik nog nooit gezien

2017 Pauillac – 5me Grand Cru Classé
Château Lynch-Bages
Op dronk: tussen nu en 2040
Nu per fles: €150,00 €167,00

5. De haard van 
Heintje is nog 
steeds in originele 
staat te bewon-
deren. 

5



oussillon wordt systematisch in een adem 
met de Languedoc genoemd. Het kleine 
Roussillon heeft echter toch wel degelijk 
een heel eigen identiteit en karakter. 

Deze schitterende streek ligt aan de Middellandse 
Zee, tegen de Pyreneeën aan. Tot 1659 behoorde 
het tot het Koninkrijk van Aragon, waartoe ook 
Catalonië behoorde. De Catalaanse identiteit is 
hier dan ook diep geworteld in de cultuur en uit 
zich onder andere in de taal en de keuken. Tot op 
de dag van vandaag noemt de trotse lokale bevol-
king hun streek Noord-Catalonië en nog steeds 
is de grens tussen de Spaanse Denominación de 
Origen Empordà en de Franse AOC Roussillon 
erg vaag. Sommige wijngaarden lopen letterlijk 
dwars over de landgrens heen. Er zijn dan ook veel 
overeenkomsten tussen dit uiterste noordoosten 
van Spanje en het uiterste zuiden van Frankrijk. 
Het klimaat kent hier hoge temperaturen. Door 
de sterke wind uit zee en uit de Pyreneeën, de 
tramontana genoemd, wordt dit echter gedeeltelijk 
getemperd. Van oudsher worden in deze streek 
versterkte wijnen gemaakt, de zogenaamde vins 
doux naturels. Hier heersen druivenrassen als gren-
ache noir (garnatxa negre), grenache gris (garnatxa 
roja) en grenache blanc (garnatxa blanca), carignan 
(carinyena) en macabeu (macabeo). Druiven die 
veelal hun oorsprong kennen in Aragón en vanuit 
dit ooit machtige rijk hun weg vonden naar de 

Vin doux naturel
Een van de stijlen 
waar de Roussillon 
in uitblinkt, is vin 
doux naturel (VDN). 
Dit is een zoete 
wijn die versterkt 
wordt met alcohol 
en dus lang be-
waard kan worden. 
VDN kan zowel van 
witte als van blau-
we druiven worden 
gemaakt. Bekende 
appellations zijn 
Rivesaltes, Banyuls 
en Maury.

R

Wie Roussillon zegt,
zegt de familie Parcé
Domaine de la Rectorie, La Preceptorie en Parcé Frères. Hoe een eigenzinnige 
familie de Roussillon beroemd maakte en nooit stopt om zichzelf te verbeteren.

Balearen, Languedoc, Provence, Ligurië, Corsica 
en Sardinië. Toen de druifluis rond het einde van 
de negentiende eeuw de wijngaarden van de Rous-
sillon en Empordà bijna compleet decimeerde, wist 
de Roussillon zich aanzienlijk sneller te herpakken. 
Het waren de coöperaties die ervoor zorgden dat 
wijnbouw weer op gang kwam en de streek er weer 
enigszins bovenop kwam. 

De artistieke familie Parcé is diep geworteld in 
de Roussillon. In nagenoeg alle herkomstgebieden
die deze kleine wijnstreek rijk is, maken zij nu 
wijnen. Het was de stille en gepassioneerde Léon 
Parcé (1894-1979) die in 1978 de familiewijn-
gaarden aan zijn zoons Marc en Thierry naliet. Léon 
groeide op in het gehucht Puig del Mas, niet ver 
van Banyuls sur Mer. Hij leerde zijn zoons werken 
in de wijngaarden en bracht hen zijn liefde voor 
poëzie, schilderen en fotografie bij. De druiven 
gingen altijd naar de coöperatie, maar Marc en 
Thierry hadden andere plannen. Wat als zij het 
gehele proces van druif naar wijn nu eens zelf 
gingen beheersen? In 1984 komt Domaine de la 
Rectorie in het dorpje Banyuls sur Mer tot leven. 
Hier, langs de kustweg van Perpignan naar Spanje, 
ligt het schilderachtige gebied Côte Vermeille. 
Op de tamelijk steile hellingen bevinden zich de 
terrasvormige wijngaarden, die tot vlak aan zee 
reiken. Al gauw beseffen de broers dat het beroep 
van wijnboer meerdere beroepen in één is: het 
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werk in de wijngaarden, de kelder, de marketing, 
verkoop en het management. Het motto van de 
familie wordt teamwork, omdat niemand het talent 
heeft om alles alleen te kunnen. Het streven naar 
kwaliteit blijft onverminderd. Al het werk in de 
wijngaarden wordt met de hand gedaan en is zeer 
arbeidsintensief. Op Domaine de la Rectorie 
draait het allemaal om de kwaliteit van de druiven. 

Thierry omschrijft dit poëtisch: “Als voormalige 
coöperatieleden zijn we gevormd – of vervormd 
– door de gemoedstoestand van een wijnboer. 
Het belangrijkste gebeurt in de wijngaard. In onze 
wijnen benadrukken we dan ook de kwaliteit van 
de terroirs in plaats van het gebruik van technolo-
gie in de kelder.”    

De broers ontdekten in 2001 ook de bijzondere 
terroir van het achterland van de Roussillon. Op 
de hoge hellingen met een bodem van leisteen 

1. Naast hun werk 
in de wijn blijft de 
familie Parcé on-
verminderd kunst-
zinnig, poëtisch en 
vooral ook nieuws-
gierig. 
2. Martin, Vincent,
Augustin en Marc 
Parcé bij hun 
Domaine de la 
Préceptorie in 
Maury.
3. Het bijzondere 
terroir van Collioure 
profiteert volop 
van een verkoe-
lende zeebries.

worden de druiven dankzij een verkoelende zee-
wind en een groot verschil tussen dag- en nacht-
temperatuur hier prachtig rijp en ontwikkelen ze 
verrassend veel smaak en harmonieuze frisheid. 
Hier beginnen zij Préceptorie de Centernach en 
iets later Maison Parcé Frères. 

Tegenwoordig heeft Thierry zich samen met zijn 
zoon Jean-Emmanuel over Domaine de la Rectorie 
ontfermd. Marc runt samen met zijn zoons Martin, 
Augustin en Vincent Domaine de la Préceptorie in 
Maury, Domaine Augustin aan de kust bij Colliou-
re en Maison Parcé Frères. 

De saamhorigheid en samenwerking van de fami-
lie Parcé blijft. Het maakt hen sterker, ook voor 
de toekomst. Er lopen meerdere projecten, ook 
in andere streken waar zij samen of alleen aan 
meewerken. Naast hun werk in de wijn blijven ze 
onverminderd kunstzinnig, poëtisch en vooral ook 
nieuwsgierig. Het is collectief werk waaraan zij 
allemaal hun steentje bijdragen. Volgens Thierry 
volgen ze een utopie, een ambitie om niet een 
naam op het etiket te zetten, maar om het gemeen-
schappelijk werk vooruit te helpen.

2020 Zoé rouge – Côtes du Roussillon Villages, 
Maison Parcé Frères
Een assemblage van syrah, grenache en carignan van 
gemiddeld veertig jaar oude stokken. De wijngaarden 
staan op zwarte leisteen in de buurt van Espira-de-l’Agly 
in het binnenland van de Roussillon. Een heerlijk krui-
dige rode wijn met tonen van rozemarijn, frambozen en 
bramen. Sappig en fris met een mooie lengte. 
Op dronk: tussen nu en 2026 
Nu per fles: €10,20 €10,95
Bij doos van 6: €9,90 per fles

2020 Côté Mer rouge – Collioure, Domaine de 
La Rectorie
Een assemblage van 50% syrah, 40% grenache noir en 
10% carignan, van wijngaarden die uitkijken over de 
Middellandse Zee. Een krachtige en gastronomische wijn 
met diep donker fruit en specerijen als kaneel en kruidna-
gel. De smaak is mooi fris met wilde kruiden. Balans en 
diepgang!
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030+
Nu per fles: €17,25 €18,50
Bij doos van 6: €16,50 per fles

2021 L’Argile blanc – Collioure, Domaine de 
La Rectorie
Zoals de naam van deze wijn verraadt, staan de wijn-
stokken hier op een kleibodem. De zee geeft de nodige 
verkoeling. Een assemblage van 90% grenache gris en 
10% grenache blanc. Een complexe witte wijn, compact 
met structuur, tonen van perzikschil, anijs en een lange 
zilte finale. Groots!
Op dronk: tussen nu en 2030
Nu per fles: €28,00 €30,50
Bij doos van 6: €27,00 per fles

2001 Rivesaltes Ambré – 17 ans d’âge, Maison 
Parcé Frères
Deze ‘Vin Doux Naturel’ is gemaakt van grenache 
blanc, grenache gris en macabeu. Door de koele leisteen-
bodem en grote verschillen tussen dag- en nachttem-
peratuur behouden de druiven hun frisheid. Maar 
liefst zeventien jaar rijping op barriques geeft een diepe 
complexiteit en rijkdom.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €17,45 €18,75
Bij doos van 6: €16,90 per fles

Onze selectie Parcé wijnen
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De artistieke familie Parcé 
is al ruim honderd jaar hip en 
happening



ijnmaker Karim Mussi Saffie van 
Altocedro is een trotse nazaat van 
Libanese immigranten in Argentinië. 
We werken bij Okhuysen al jaren 

met zijn prijswinnende wijnen en mochten Karim 
meerdere malen ontvangen op Proeven tussen de 
Stellingen. Vandaag is het aan Karim om óns te ver-
welkomen in zijn kantoor in Maipú, Mendoza. En 
nee, we zijn voor dit interview niet naar Argentinië 
gevlogen. We skypen vanuit Haarlem op een stra-
lende zomerdag, terwijl het bij Karim in Mendoza 
twee graden vriest. Op het zuidelijk halfrond is het 
immers hartje winter.

Femke: Karim, ons kantoor ken je na al die be-
zoekjes aan Haarlem inmiddels wel, maar vertel 
eens: waar bevind jij je nu precies?
Karim: Ik bel je vanuit Bodega Alandes, één van 
onze boutique wijnhuizen. Zoals je weet hebben 
we meerdere wijnmakerijen verspreid over heel 
Mendoza. Mijn kantoor zit in dit prachtige pand uit 
1904, nog gebouwd door Italiaanse immigranten. 
Zal ik je even een virtuele rondleiding geven? Ik zie 
dat het team net in vergadering zit over de nieuwe 
duurzame verpakking voor onze wijnen: “Jongens, 
zeg allemaal even hallo tegen Femke uit Nederland!”

1. Als kleine jongen 
is Karim in een kuip 
met druiven geval-
len. 
2. Karim met 
collega’s Ailen en 
Fernando tijdens 
Proeven tussen de 
Stellingen.

W

De Maestro van Mendoza
Als het aan Karims vader had gelegen was hij nooit wijnmaker geworden. Meneer 
Saffie sr. had een nette kantoorbaan in gedachten voor zijn zoon. Gelukkig zette 
Karim door. Inmiddels behoort deze sympathieke wijnmaker tot de Argentijnse top.

Dit is Karim ten voeten uit. Een innemende per-
soonlijkheid, vol humor en altijd in voor een goed 
gesprek. Zeker wanneer we het hebben over zijn 
grote passie in het leven: het maken van wijn.
Femke: In 1999 vestigde je je als jonge wijnmaker 
in het dorp La Consulta in de Uco-vallei in Men-
doza. Kan je ons uitleggen waarom dit gebied zo’n 
aantrekkingskracht op je had? 
Karim: Dit gedeelte van Argentinië is één van de 
interessantste plekken om druiven te verbouwen. 
Mendoza is in feite een woestijn, maar profiteert 
enorm van zijn ligging aan de voet van de Andes. 
Je kunt de besneeuwde toppen hier zien liggen. 
Die bergen zijn niet alleen een spectaculair ge-
zicht, maar zorgen ook voor een interessante 
bodemsamenstelling in onze wijngaarden. Daarbij 
kan het smeltwater worden gebruikt om de wijn-
gaarden te irrigeren en de bergen houden ook nog 
eens nattigheid en slecht weer vanuit Chili tegen. 
Zoals je ziet is de lucht hier zelfs in de winter strak-
blauw. Die perfecte groeiomstandigheden maakten 
dat ik mijn eerste grote wijnproject, Altocedro, 
hier wilde beginnen. Overigens is Mendoza een 
ontzettend fijne plek om te leven. Ik woon nog 
steeds in dezelfde buurt waar ik geboren ben. Het 
is een grote stad, maar toch kent iedereen elkaar 

Interview met een wijnmaker Karim Mussi Saffie – Altocedro
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Duurzaam bezig
Karim grijpt zo min 
mogelijk in tijdens 
het vinificatieproces 
en in de wijngaard. 
Al het werk gebeurt 
met de hand en 
door middel van 
de zwaartekracht 
wordt de wijn van 
de tank naar het 
vat verplaatst. De 
overgebleven drui-
venschillen worden 
gemengd met kip-
penmest en ingezet 
als compost. Afval-
water wordt gebruikt 
in de wijngaard. Een 
echte zero-waste 
policy!

en er is altijd wel ergens een spontane barbecue of 
paella-avond.
Femke: Dat klinkt als het goede leven! Hoe proe-
ven we dit eigenlijk terug in je wijnen?
Karim: In de hooggelegen wijngaarden krijgen de
druiven veel zon. Ook is er een groot verschil 
tussen de dag- en nachttemperatuur, soms wel 15 
graden in het groeiseizoen. De druiven ontwik-
kelen een dikke schil om hun nazaten, de pitjes, 
te beschermen. Deze combinatie zorgt voor een 
dieppaarse kleur, een fijne tanninestructuur en een 
prachtige concentratie van het sap. Die concen-
tratie zie je terug in al mijn wijnen. 
Femke: Je werkt met veel verschillende druiven-
rassen, maar klopt het dat de focus ligt op malbec 
en tempranillo?
Karim: Dat klopt. Voordat ik met Altocedro 
begon, heb ik veel research gedaan naar welke 
druivenrassen ik het best kon aanplanten. Voor 
de terroir van La Consulta bleek dat malbec en 
tempranillo voor rode en sémillon voor witte 
wijnen, en daar heb ik vol op ingezet. In mijn zoek-
tocht stuitte ik op schitterende oude wijngaarden, 
van soms wel meer dan honderd jaar oud, waar ik 
druiven van inkocht om mijn eerste wijnen van te 
maken. Mijn eigen wijngaarden heb ik later weer 
beplant met stekjes van diezelfde oude stokken. In-
middels hebben we 24 verschillende wijngaarden 
in La Consulta. Ik vind het tegelijkertijd belangrijk 
om uit te dragen dat het in Argentinië niet alleen 
maar om malbec draait. We hebben gezien hoe dat 
ging met merlot in Californië, daar raakten mensen 
op een gegeven moment een beetje op uitgekeken. 
Wij Argentijnen zijn gezegend met een enorme 
variëteit aan terroir, hoogteverschil en druivenras-

sen om mee te werken. Dat maakt ons uniek.
Femke: Over diversiteit gesproken, je maakt ook 
wijn van cool climate-druif pinot noir. Kan dat wel 
in een woestijn?
Karim: Dat is precies wat ik bedoel met de veelzij-
digheid van dit gebied. Pinot noir gedijt inderdaad 
alleen in koele wijngaarden, denk maar aan de
Bourgogne. Gelukkig kunnen we die koelte hier 
opzoeken. Hoe hoger je gaat, hoe kouder het 
wordt immers. Onze pinot noir maken we dus van 
hooggelegen percelen die profiteren van de koele 
bergwind uit de Andes. 
Femke: Je bent ooit alleen begonnen, maar 
inmiddels maak je wijn onder verschillende labels, 
waar Altocedro er één van is. Maak je nog steeds 
alle wijnen zelf?
Karim: We zijn in die jaren inderdaad flink ge-
groeid en er lopen hier steeds meer goede mensen 
rond, maar we zullen altijd op boutique-niveau 
blijven opereren. Voor mij is het belangrijk om 
dicht bij het product te staan, zodat ik de kwaliteit 
en de consistentie van de wijn kan blijven garan-
deren. Ik ken nog steeds alle wijngaarden bij naam 

en ik ken de inhoud van alle tanks uit mijn hoofd, 
juist omdat ik er nog elke dag mee werk. Ook het 
wijnmaken zelf zal ik niet snel delegeren, dat vind 
ik het leukste aspect van mijn werk. En dan heb ik 
ook nog eens de beste hulp die er is: Laura Olguín 
(assistent-wijnmaker) en Facundo Bernasconi (chef 
wijngaardbeheer). Zij zijn mijn handen en ogen 
en we hebben aan een half woord genoeg om el-
kaar te begrijpen. Met z’n drieën vormen we een 
topteam!
Femke: Welke wijn trek je zelf graag open aan het 
eind van een lange dag hard werken?
Karim: Mag het ook een biertje zijn? Mijn pro-
bleem met wijn is dat het me altijd zo aan het den-
ken zet. Als het mijn eigen wijn is, dan ben ik 
vooral technisch aan het proeven en is het een wijn 
van een ander, dan zit ik óók te piekeren hoe de 
wijn in elkaar steek. Dus na een lange dag proeven, 
vind ik niets lekkerder dan een koud biertje om 
mijn pallet op te frissen. Vandaar ook mijn motto: 
Het kost een hoop bier om goede wijn te maken!

2021 Año Cero Malbec, 
Altocedro
Krachtige wijn van oude stokken 
malbec. Expressief zwart fruit en 
een aangename kruidigheid. Een 
perfecte balans tussen concentratie 
en finesse is waar Altocedro telkens 
weer in uitblinkt. 
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €14,95 €16,25
Bij doos van 6: €14,50

2020 Año Cero Pinot Noir 
‘Barrel Collection’, Altocedro
Verleidelijke pinot noir van 
hooggelegen akkers op de uitlopers 
van de Andes. Prettig aards in de 
neus. Daarna sappig rood fruit, 
wat specerijen en een prachtig lange 
finale. Pure klasse!
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €14,95 €16,25
Bij doos van 6: €14,50  

2021 Año Cero Tempranillo, 
Altocedro
Karim oogst zijn tempranillo vroeg 
om optimale frisheid te behouden. 
Een deel van de wijn krijgt een 
houtopvoeding mee, wat resulteert 
in zijdezachte tanninen. Perfect bij 
een Argentijnse steak.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €14,95 €16,25
Bij doos van 6: €14,50

Altocedro op de proeftafel
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Het kost een hoop bier om 
goede wijn te maken
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nlangs bracht ik een bezoek aan Mas 
d’en Gil in Priorat. Wat mij direct 
opviel, was het ontzag dat Marta 
Rovira, eigenaar en wijnmaker van 

dit Catalaanse domein, heeft voor de natuur. ‘Met 
de natuur kun je niet onderhandelen,’ vertelde 
ze. ‘Je moet je te allen tijde beseffen dat zij de 
baas is. Als je haar ritmes begrijpt en benut, kun 
je prachtige wijn maken. Daarom werk ik volgens 
biodynamische principes.’ Ze vertelde bevlogen 
over standen van de maan, energieën en biodiver-
siteit. Na een mooie rondleiding, een fantastische 
proeverij en een warmhartige knuffel kreeg ik een 
maankalender van haar mee. Het was één van de 
mooiste bezoeken die ik ooit aan een wijnmaker 
had gebracht en het begin van een vriendschap.

De term ‘biodynamisch’ had ik al op veel flessen 
in ons assortiment gezien, maar ik wist er maar 
weinig van. Wat is biodynamica eigenlijk?

Aan het begin van de vorige eeuw vonden er 
veel ontwikkelingen plaats in de landbouw. Me-
chanisatie, schaalvergroting en de ontwikkeling van 
kunstmest veranderden in korte tijd hoe gewassen 
verbouwd werden. Er werd steeds meer produc-
tie geëist van de aarde en er werd daarbij steeds 
minder ‘geluisterd’ naar de natuur. Niet iedereen 
was daar even blij mee. Er ontstond behoefte aan 
een consciëntieuze tegenbeweging, die in 1924 
de naam biodynamica kreeg van de Oostenrijkse 
filosoof en schrijver Rudolf Steiner. 

Hij beschrijft een holistische benadering van 
landbouw. Alle aspecten van de natuur, van de 
bodem tot de lucht, de planten, dieren en zelfs de 
kosmos worden als één gebalanceerd organisme 

gezien. Dit organisme beschikt over een grote 
energetische kracht, die zich afhankelijk van het 
moment op verschillende manieren manifesteert, 
aldus Steiner. De maan, wier energie bijvoorbeeld 
van invloed is op de getijden, speelt hierbij een 
belangrijke rol. Aan de hand van de stand van de 
maan wordt bepaald welke werkzaamheden de 

wijnmaker moet verrichten in de wijngaard. Ook 
is het gebruikelijk om koehoorns, gevuld met 
preparaten van kruiden en kristallen, in de bodem 
te begraven. Deze worden later door de wijngaard 
verspreid. 

Zoals u ziet, zijn sommige ideeën uit de biody-
namica esoterischer dan andere. Het uitgangspunt 
is echter dat de mens de natuurlijke balans niet 
verstoort. De natuur is namelijk heel goed in staat 
om zichzelf te reguleren en de mens dient slechts 
een accommoderende rol te spelen, bijvoorbeeld 
door biodiversiteit te stimuleren. 

Sommige zaken die ik hierboven beschrijf, zul-
len u wellicht zweverig in de oren klinken. Het is 
niet aan mij om de heilzaamheid van deze aanpak 
te bevestigen of te ontkrachten. Hoe kun je het 
immers empirisch bewijzen? Maar ik vind het wel 
mooi om te zien hoeveel liefde deze producenten 
voor hun wijngaard hebben. Dát kun je proeven. 
Net zoals je kunt proeven wanneer iemand met 
liefde voor je heeft gekookt. 

Biologisch-dynamisch 
in weinig woorden

Vinologisch

O
Max Funcke 
is vinoloog en 
wijnadviseur bij 

Okhuysen, waar hij 
onder andere wijn-
proeverijen geeft.

In biodynamica worden alle 
aspecten van de natuur als 
één gebalanceerd organisme 
gezien
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2021 Pinot Blanc, Weingut Birgit Braunstein
Burgenland is het warmste deel van Oostenrijk en daarom zien we hier veel Franse druiven. Deze pinot blanc 
is verfijnd en fris, maar heeft ook iets romigs. Aroma’s van geel fruit, peper en amandelen. 
Op dronk: tussen nu en 2025. Nu per fles: €13,50 €14,50 Bij doos van 6: €12,95 per fles

2021 Bellmunt – Priorat Blanco, Mas d’en Gil
Deze wijn smaakt zoals de wijngaarden waar hij vandaan komt eruitzien: uniek, spannend, een beetje wild 
en adembenemend mooi. Een frisse wind zorgt voor verkoeling, waardoor de wijn veel frisheid heeft. De 
beroemde ‘llicorella’-leisteenbodem geeft de wijn een minerale toets.
Op dronk: tussen nu en 2026. Nu per fles: €17,50 €18,80 Bij doos van 6: €16,95 per fles 

2020 Saumur-Champigny, Domaine des Roches Neuves
Cabernet franc uit de Loire, mits kundig verbouwd, levert grootse wijnen op. Rijpheid kan in deze contreien 
een probleem zijn, maar Thierry Germain lukt het ieder jaar weer om perfecte druiven te oogsten. Enerzijds is 
er power, anderzijds sierlijk fruit en aardse tonen.
Op dronk: tussen nu en 2024. Nu per fles: €17,25 €18,50 Bij doos van 6: €16,50 per fles

3 flessen
€47,00 €51,80

Max’ lespakket
Biodynamisch

Voor u samengesteld

1x Forgotten Vineyards Sauv. Blanc, Kruger Family Wines (p.18)
1x Pinot Grigio – Friuli, Matteo Braidot (p.19)
1x Guilhem Rosé – Pays de l’Hérault, Moulin de Gassac (p.20)
1x Huerta del Rey rosado – Rueda, Palacio de Bornos (p.21)
1x Vin de Pays de Vaucluse, Domaine du Pesquier (p.22)
1x Mar Y Luz Carmenère – Colchagua, Viña Casa Marin (p.23)

2x Segreto di Bianca Fiano – Salento (p.15)
2x Zacinto Negroamaro – Salento (p.15)
2x Tumà Primitivo – Salento (p.15)

1x Huguet Gran Reserva Brut Classic, Finca Can Feixes (p.28)
1x Faune chardonnay-viognier – Moulin de Gassac (p.28)
1x Cartagena Sauvignon blanc – Viña Casa Marin (p.28)
1x Forgotten Vineyards Shiraz, Kruger Family Wines (p.28)
1x La Dame rouge – Languedoc, Terre des Dames (p.29)
1x Blaufränkisch Heide, Weingut Birgit Braunstein (p.29)

Nieuw domein Masseria Cuturi

Coups de Coeur

Topselectie 

Duurzaamheid

Vijf bijzondere 
proefpakketten

€80,00

2x Año Cero Malbec (p.37)
2x Año Cero Tempranillo (p.37)
2x Año Cero Pinot Noir ‘Barrel Collection’ (p.37)

Altocedro

€88,00
€97,50

€90,90
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1x Viognier – Vin de France blanc, Verget au Sud (p.2)
1x Almodí petit red – Terra Alta, Altavins (p.5)
1x Terroirs d’Altitude rouge – Château de Pennautier (p.9)
1x Zacinto Negroamaro – Salento, Masseria Cuturi (p. 15)
1x Getariako Txakolina Blanco, Inazio Urruzola (p. 17)
1x L’Éclipse – Vin de France, Caü-ha-pè (p.40)

€70,00
€77,00

€64,00
€71,85

€46,50
€51,35



De prachtige droge en zoete wijnen uit 
Le Sud-Ouest zijn misschien niet de 
bekendste uit Frankrijk, maar kennen 
vele trouwe volgers – waaronder wij 
zelf. De druiven die Henri Ramonteu 
voor zijn wijnen kiest, zijn typische 
lokale druivenrassen als gros en petit 
manseng, camaralet, lauzet en courbu. 
En nu is er uit het niets een nieuwe cu-
vée: L’Éclipse. Een goede oogst in 2020 
en de overname van een nabijgelegen 
wijngaard stelden Henri in de gelegen-
heid om deze nieuwe – zoals hij zelf 
omschrijft – plezierige en toegankelijke 
wijn te maken. L’Éclipse is een droge, 
aromatische wijn gemaakt van gros man-
seng en lauzet. In de neus expressieve 
aroma’s van wit en geel fruit, citrus en 
kruiden. In de mond ontwikkelt de 
ronde en soepele aanzet zich tot een 
prachtig palet van fruitige en exotische 
smaken. Een heerlijke wijn om als ape-
ritief van te genieten, maar die dankzij 
zijn exotische karakter en goede zuren 
ook heel goed past bij gerechten met 
Aziatische invloeden van specerijen, 
gember, koriander en yuzu.

2020 L’Éclipse – Vin de France
Caü-ha-pè
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €8,50 €9,25
Bij doos van 6: €7,95 per fles 

Cha-pe-au Henri!
Afdronk

Kruidig, exotisch en 
expressief. L’Éclipse van 
Henri Ramonteu heeft 
wat ons betreft een extra 
streepje voor.

Bij doos 
van zes 
€7,95
per fles

Nieuwe 
wijn!


