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met de porfier graniet van Südtirol 
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e hebben het hier over de 
broers Sébastien en Christophe 
Laffitte. Generatie op generatie 
maakte de familie enkel armag-

nac, tot het domein in handen kwam van deze 
twee. Want wijnmaken, dat was hun grootste 
wens. De een heeft een liefde voor de wijnstok en 
de ander voor het werk in de kelder, zo vullen 
de twee elkaar harmonieus aan. Dat proef je 
zoals zij zelf zeggen ook terug in de wijn: ‘De 
wijnen zijn een weerspiegeling van ons karakter: 
ongecompliceerd, authentiek en gul.’

Zorgeloos genieten van kwaliteit voor een 
eerlijke prijs, mét oog voor duurzaamheid en 
de natuur staat bij de broers voorop. Op de 
zandbodems van Bas-Armagnac worden lichte, 
plezierige wijnen gemaakt met een alcoholper-
centage dat niet boven de 12% uitkomt. 

Sébastien en Christophe koesteren de frisheid 
in hun wijnen. Zij oogsten dan ook ’s nachts en 
kiezen voor opvoeding ‘sur lie’ op rvs-tanks 
en op lage temperatuur. Gemaakt van colom-
bard en sauvignon is Le Petit Gascoûn blanc 
het ultieme voorbeeld van deze benadering. 
De uitgesproken neus van citrus en wit fruit 
onthult frisse aroma’s van munt en kruiden. De 
smaakaanzet is strak met expressieve tonen van 
citroen, witte bloemen, perzik en exotisch fruit. 
Een heerlijk glas, voor een nog betere prijs!

2020 Le Petit Gascoûn blanc – 
Côtes de Gascogne, Les Frères Laffitte
Op dronk: tussen nu en zomer 2022 
Nu per fles: €6,30 €6,75
Bij doos van 6: €6,10 per fles

Op zoek in de Gascogne 
stuitten we op Les Frères 
Laffitte en hun Petits 
Gascoûn. Genieten van 
bedriegelijke eenvoud. 
Daar wordt die gewone 
avond toch bijzonder van.

Wie zegt dat je 
doordeweeks geen 

mooie wijn mag drinken?

NIEUWE AANWINST

W

ijnhandelaar is een vreselijk be-
roep. Continu ben je op pad. En 
zodra het kon, waren er ook geen 
excuses meer: er moest gereisd 

worden. Met een afgerond COVID, vaccinatie en 
negatieve test op zak, was Bordeaux mijn eerste 
bestemming. Daar moest ik als de officiële impor-
teur hoognodig Petrus proeven. Iemand moet het 
doen. Zij sturen immers geen proefflessen en ik 
wil onze klanten toch nauwkeurig kunnen bijpra-
ten over de fles die ze wellicht aan gaan schaffen. 
En nu ik toch in Bordeaux was, kon ik meteen 
de gloednieuwe kelder van Château Haut-Bailly 
bezoeken; een nieuwe generatie wijnkelder waar 
CO2-neutraal gewerkt wordt, alleen natuurlijke 
materialen zijn gebruikt, die op schitterende wijze 
verzonken is in het landschap, waar zwaartekracht 
het werk doet, alles tot in de kleinste details ge-
stuurd kan worden, ieder individueel perceel(tje) 
z’n eigen plekje in de kelder heeft en gevolgd 
kan worden. Een toenemende mate van controle 
en precisie moet leiden tot nog betere wijnen. 
Het is allemaal indrukwekkend en vandaag de dag 
mogelijk, als je de middelen hebt. En die middelen 
zijn er bij de topwijnhuizen in Bordeaux volop. 

Een volgend bezoek dat indruk maakte was dat aan 
Château de Fargues van de familie De Lur Saluces, 
in Sauternes. Een chateau dat al vele eeuwen ei-
gendom is van de familie en waar zowel terroir als 
traditie, vakmanschap en liefde voor het vak en de 
wijn een grote rol spelen. De edelzoete wijnen die 
hier gemaakt worden, zijn van de buitencategorie 
orde. Apetrots zijn wij dan ook dat we de exclu-
sieve importeur van dit bijzondere domein voor 
Nederland zijn geworden. Liefhebbers en geïnter-
esseerden zullen nog even geduld moeten hebben, 
want de wijnen brengen we pas in de kersteditie 
van Vinée Vineuse. Vanaf de uitkijktoren van het 
oude chateau heb je hier een prachtig uitzicht over 
de omgeving en zie je de lijnen in het landschap. 

Philippe de Lur Saluces wees me op de verschillende 
chateaus en hun wijngaarden en relateerde hun 
ligging aan de potentiële kwaliteit die ze voort 
(kunnen) brengen. Waarop een uitgebreide dis-
cussie volgde over de rol van terroir en de hand 
die de mens hier in heeft. 

Enkele weken later op Sicilië was terroir wede-
rom het onderwerp van gesprek; want terwijl de 
eerste lagergelegen wijngaarden aan de westkant 
van het eiland al eind juli geoogst zouden worden, 
moesten de druifjes boven op de Etna geduldig 
wachten tot het einde van oktober. Het inspireerde 
me om deze Vinée Vineuse te gebruiken om het 
begrip terroir eens uitgebreid tegen het licht te 
houden. Ik vroeg de bekende Engelse wijnschrij-
ver en journalist Tim Atkin om zijn visie op terroir 
met ons te delen (pagina 17) en zelf doe ik dit in 
het uitgebreide achtergrondverhaal (pagina 24), 
waar u via een diverse selectie wijnen zelf de proef 
op de som kan nemen om verschillende terroir-as-
pecten te ontdekken. Daarnaast proefden en be-
schreven wij met ons proefteam voor u een brede 
serie wijnen, vroegen we wijnschrijver Nicolaas 
Klei om onze witte huiswijnen eens tegen het licht 
te houden en introduceren we een intressante
nieuwe producent uit Zuid-Tirol. Kortom, genoeg 
om over te praten en om van te genieten!                
–Xavier Kat

Zo heb ik weer een 
beetje kunnen reizen en 

Petrus, Château Haut-Bailly, 
Château de Fargues en 
Santa Maria La Nave in 

Sicilië bezocht

Ik ben natuurlijk niet 
VOORPROEVEN
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Op de binnenplaats 
van het eeuwen-
oude Château de 
Fargues, samen met 
Philippe de Lur 
Saluces, gewapend 
met een fles uit 
2002, die geopend 
zal worden bovenop 
de gerestaureerde 
uitkijktoren.

W

te benijden
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2019 P’tit Martin – Côtes du Rhône
Domaine Oratoire Saint-Martin
Weelderig maar gelaagd met tonen van zwart en rood 
fruit, witte peper en rozemarijn. In de afdronk een hint 
van zoethout, mooi verweven met de zeer fijne tanninen. 
De assemblage bestaat voor 80% uit grenache en 20% 
syrah. Om jong te drinken al echt verrukkelijk, maar 
ook prima om een aantal jaren te bewaren. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €12,25 €13,25
Bij doos van 6: €11,90 per fles

oals we in de vorige editie van Vinée 
Vineuse al meldden, stopt de familie 
Alary na bijna 330 jaar met wijn maken 
op Oratoire Saint-Martin. Bij gebrek aan 

opvolging zagen de broers François en Frédéric zich 
genoodzaakt het domein te verkopen. Na lang ge-
zocht te hebben naar een geschikte partij, kwamen 
zij uit bij Château Mont-Redon uit Châteauneuf-
du-Pape. Terwijl de broers nog even aanblijven in 
een adviserende rol, zal wijnmaker Pierre Fabre het 
werk op het domein voortzetten volgens dezelfde 
werkwijze en filosofie als François en Frédéric. Een 
opluchting voor ons, maar ook zeker voor alle fans 
van de wijnen van Oratoire. 

Oogstjaar 2019 was het laatste nog geheel van 
de hand van de broers Alary, en wat een groots 
jaar is het geworden. François: ‘Het begon met 
een regenachtige herfst, de winter was zacht en de 
lente ook behoorlijk nat. Tussen half mei en begin 
november was er geen noemenswaardige regenval 
die de zomer en de oogst verstoorde. In de zomer 
van 2019 teisterde een hittegolf onze regio. Geluk-

Z

Encore, encore!
DOMAINE ORATOIRE SAINT-MARTIN

De laatste jaargang van de gebroeders Alary is niet de minste geworden. 2019 is 
het laatste bewijs van het uitzonderlijke talent van deze twee grote wijnmakers. 
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kig kwam die vóór de véraison – het verkleuren 
van de druiven – en daarom verbrandden ze niet. 
Integendeel, de fotosynthese bleef aan, de druiven 
ontwikkelden hun rijpheid en de aroma’s concen-
treerden zich. Uiteindelijk heeft 2019 voor P’tit 
Martin een robuuste rode wijn voortgebracht 
met een profiel dat doet denken aan de oogst van 
2017, met een vleugje soepelheid er bovenop. 
Kortom, een   topjaar!’

De grote sterren uit 
de Rhône hangen 
hun snoeischaar aan 
de wilgen. Voor de 
echte fans is 2019 
een ware toegift.



WIJNIG NIEUWS

Na Bourgogne, Rhône, Bordeaux 
en Italië, gaan wij nu ook exclusie-
ve Spaanse wijnen via het voor-
verkoopprincipe verkopen. Zodat 
u kunt profiteren van de mooiste 
wijnen voor zeer gunstige voorver-
koopprijzen. U betaalt op het 
moment van bestelling; wij doen 
ditzelfde bij de domeinen en 
kunnen hierdoor speciale condities 
afspreken. Spanje komt de afge-
lopen jaren met steeds meer wij-
nen van zeer hoge kwaliteit en ook 
de consument weet de weg naar 
de betere Spaanse wijnen te vin-
den. Hoog tijd dus dat dit prach-
tige wijnland in het rijtje speciale 
voorverkopen wordt opgenomen. 

Elk nummer van Vinée Vineuse vragen we een lid van 
het Okhuysen Proefpanel wat hun werk zo leuk maakt en 
wat ze zelf het liefst inschenken. Dit keer is het de beurt 
aan Jonna Cupido, sinds dit jaar werkzaam op de afdeling 
Verkoop Binnendienst. Haar liefde voor wijn werd al op 
jonge leeftijd aangewakkerd door de vader van haar beste 
vriendin, die een wijnwinkel had. Later heeft Jonna daar 
ook geassisteerd. “Waarom ik zo dol ben op bubbels? Het 
kan altijd, tijdens de lunch, het avondeten of bij een lek-
ker hapje zoals een oester of blini zalm. Mousserende wijn 
verfrist je mond en maakt hem weer schoon. Als ik mijzelf 
echt eens wil trakteren, dan open ik een fles Mosnel en 
schenk hem bij een zelfgemaakte ravioli met geitenkaas.’’ 
2016 Franciacorta Brut, Il Mosnel €21,90 per fles €23,50

De favoriet van ons panel

Spanje nu ook in 
de voorverkoop
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Jonna Cupido

De Brit Tim Atkin is een ware duizend-
poot. Deze Master of Wine is naast een 
bekroond wijnjournalist, ook radiopre-
sentator en fotograaf. Als jurylid voor 
wijncompetities vliegt hij de hele wereld 
over en hij is een van de voorzitters van
de International Wine Challenge. Tim 
heeft een groot aantal artikelen en co-
lumns op zijn naam staan en schreef 
twee boeken over wijn. Op zijn website, 
waar verschillende wijnjournalisten voor 
schrijven, publiceert hij onder meer ach-
tergrondverhalen, verslagen over diverse 
wijngebieden en hij deelt er proefnoti-
ties. Speciaal voor ons schreef hij een 
gastcolumn, te vinden op pagina 17.

De Britse Robert Parker 
heet Tim Atkin

Nicolaas Klei proeft voor 
Vinée Vineuse – zie pag 18

Wijnjournalist Nicolaas Klei keurt deze keer onze witte 
wijnen onder de tien euro. Uit een breed aanbod selec-
teerde hij er zeven, schreef hij de proefnotities en koos 
er een als persoonlijke favoriet. Benieuwd welke? Ga snel 
kijken op pagina 18 en 19.

We gingen dit keer aan tafel bij Estée Strooker (pagina 32). 
Ze kookt de sterren van de hemel in haar restaurant ’t 
Amusement in Arnhem, maar schrijft ook kookboeken. In 
haar nieuwste boek, Pret à diner, deelt ze de meest indruk-
wekkende gerechten voor de beste thuisdiners. Ze kreeg 
de inspiratie vorig jaar, toen ze noodgedwongen haar koers 
moest wijzigen maar ook tot nieuwe inzichten kwam. 
Pret à diner, €32,50 onder andere verkrijgbaar via 
esteestrooker.nl

Proeven Tussen de Stellingen
Indien de situatie het enigszins toelaat, zijn wij van plan in het weekend van 29 en 30 oktober Proeven tussen 
de Stellingen te organiseren, al dan niet in aangepaste vorm. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Dineren met topchef Estée Strooker
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Kees van der Duijn Schouten
Tijdens een van de eerste keren dat ik 
Proeven tussen de Stellingen bezocht 
heb ik de Bordeaux van Château de 
Fontenille geproefd. Ik was hier direct 
van onder de indruk. Een mooie stevige 
bordeaux van de voor mij favoriete 
rechteroever van het gebied. Gemaakt 
van 80% merlot en 20% cabernet franc, 
een mooie blend met een niet al te over-
heersende houtlagering. Deze wijn ligt 
altijd op voorraad in onze wijnkast en is 
een uitstekende wijn om aan familie en 
vrienden te schenken met daarbij een 
stuk stevig rood vlees. Kortom, een echte 
aanrader met een goede prijskwaliteit-
verhouding.
2018 Bordeaux rouge, Château de 
Fontenille, €9,80 per fles

Jacqueline Blaauwendraad
Mijn man en ik zijn enorme wijnliefheb-
bers. In de zomervakantie gaan we vaak 
naar Noord-Italië. We hebben ervaren 
hoe de wijnbouw daar een enorme ont-
wikkeling heeft doorgemaakt. De kwali-
teit is beduidend beter geworden, ook is 
er een toenemende aandacht voor bio-
logische wijnbouw. De witte Blangé 
Arneis van wijnhuis Ceretto in de streek 
Piemonte is een heerlijke wijn voor een 
redelijke prijs. Lekker fris, elegant en vol 
wit fruit, als aperitief of om te drinken 
bij pasta’s en vis. Deze wijn is geschikt 
voor alle gelegenheden, en ook leuk 
om iemand cadeau te doen. En wat een 
mooie fles!
2020 Blangé Arneis – Langhe, Ceretto 
€18,95 per fles

Pieter Saakes
Hoe wij fans van Altavins werden? Door 
de Almodí negre, een heerlijke wijn, 
maar wat een opmerkelijk etiket! Ook 
onze gasten waren verrukt van deze ste-
vige Catalaanse wijn. Daarna ontdekten 
we een lichtere versie, de Petit Red, van 
grenache, syrah, merlot en carignan. 
Heerlijk elegant met gul fruit, fris en ook 
voor een lichte prijs te koop. Een goede 
begeleider van voorgerechten. Aan de 
etiketten moesten wij misschien even 
wennen, maar de wijnen maakten alles 
meer dan goed! 
2019 Almodí negre – Terra Alta, Altavins, 
€11,10 per fles
Ook een plek in deze rubriek? Laat het ons 
weten via vineus@okhuysen.nl en deel uw 
favoriete Okhuysen wijn.

Op de tafel
Welke fles zetten onze klanten het liefst op tafel?

Huibert Baron
Al ruim dertig jaar ben ik klant van 
Okhuysen, vooral bij de voorverkopen.
Welke wijn ik drink, laat ik meer afhan-
gen van het moment en minder van 
de wijn-spijscombinaties. Ik houd van 
krachtige smaken en de wijnen uit de 
Rhône beantwoorden daar volledig 
aan. Deze wijn is kruidig en toch zacht 
en soepel. Zijn heldere smaak blijft 
lang hangen. Een heerlijke wijn tegen 
een even aangename prijs. Een ideale 
combinatie voor elke dag – nou, bijna 
dan. Want weet: ‘naarmate men vaker 
op elkaars gezondheid drinkt, neemt het 
effect ervan af.’
2018 Vacqueyras, Domaine du Pesquier, 
€16,70 per fles

Paul Kerssens
In de loop van de tijd – ik kwam halver-
wege de jaren ‘70 voor het eerst bij 
Okhuysen – heb ik heel wat wijnen 
op mijn favorietenlijst bijgeschreven. 
Onder andere die van Maffei en Bornos. 
Maar de grootste favoriet? Dan moet ik 
terug naar een proeverij van een jaar of
vier geleden. Ik was met mijn vrouw 
op zoek naar een mousserende wijn en 
twijfelde tussen bubbels uit twee ver-
schillende landen. Het werd uiteindelijk 
de Alvarinho Espumante Bruto, wat in-
middels onze favoriet is geworden. Een 
mooie zachte bubbel met een heerlijke 
frisse smaak en een mooie complexiteit. 
2019 Espumante Bruto – Alvarinho, 
Quinta de Soalheiro, €16,70 per fles

Peter Fiechter
Ik zal het nooit vergeten, de openflessen-
dagen in 2019. Ik loop Xavier tegen het 
lijf: ‘’We hebben een lambrusco staan, 
die moet je echt proeven.’’ Ik begin te 
lachen en vertel hem dat ik voor het laatst 
lambrusco dronk in een pizzeria tijdens 
mijn middelbareschooltijd. Maar als 
Xavier iets zegt over wijn ben je toch 
geneigd te luisteren, dus dat deed ik 
ook. Bij de proeftafel bleek de eigenaar 
van het domein net zo vrolijk en kundig 
als zijn wijnen. Dit had ik nog nooit 
geproefd! Dit was het vrolijkste glas wijn 
dat ik ooit in mijn handen heb gehad. En 
dat is het nog steeds. 
2020 Radice – Lambrusco di Sorbara Friz-
zante, Cantina Paltrinieri, €14,80 per fles

Moet je 
proeven!



Geen druif heeft zoveel gezichten
Drie keer Pinot gris: een uit Friuli, een uit Marlborough en een uit de Elzas. 
Drie trouvailles, drie verschillende karakters, drie keer nu heerlijk op dronk.
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Wij houden niet van gepoch, maar dat 
Silvio Jermann wordt beschouwd als een 
van de allerbeste Italiaanse wijnmakers 
voor met name witte wijnen staat buiten 
kijf. Silvio heeft het in 1881 opgerichte 
familiedomein in de regio Friuli-
Venezia-Giulia verder uitgebouwd en 
nieuw elan gegeven. Wij zijn dol op de 
zuivere, verfijnde wijnen met een prach-
tige mineraliteit. In de Gambero Rosso, 
de beroemde wijngids met de beste 
Italiaanse wijnen, bemachtigt Jermann 
ieder jaar steevast meerdere bicchieri 
(glaasjes). 

2020 Pinot Grigio – Friuli 
Vinaioli Jermann ligt in het noorden van 
Italië en wordt begrensd door de Dolomieten, 
Slovenië en de Adriatische Zee. De natuur 
is leidend en de steenachtige mergelbodem is 
uitstekend geschikt voor de pinot grigio. In de 
neus is de wijn rijk en intens, met uitbundig 
wit fruit en een hint van witte bloesem. De 
smaak is vol en zacht, maar ook sappig met
tonen van appel, peer, een knisperende fris-
heid en een secondenlange minerale afdronk.  
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €20,50 €22,50   
Bij doos van 6: €19,95 per fles

In de voetsporen van Abel Tasman ver-
trekt de charismatische Ruud Maasdam in 
1996 naar Nieuw-Zeeland om een eigen 
wijndomein te starten. Met zijn precisie, 
tomeloze energie en een gezonde dosis 
eigenwijsheid wordt ‘Staete Landt’ een 
groot succes. Op een van de mooiste 
terroirs – de ‘Golden Mile’ – in Marlbo-
rough maakt Ruud wijnen die persoon-
lijkheid, structuur en evenwicht bezit-
ten. Met behulp van satellietbeelden, 
drones en weerstationnetjes brengt het 
team klimaat- en bodemverschillen in 
kaart om alles uit de terroir te halen.

2017 Pinot Gris ‘State of Bliss’
Pinot gris staat net als sauvignon blanc in 
Marlborough bekend om zijn aromatische ex-
pressie. De rendementen worden laag gehou-
den door de wijnstokken streng te snoeien en 
overtollige trosjes in een vroeg stadium weg 
te knippen (de ‘groene oogst’). In de neus 
weelderige aroma’s van peer, oranje bloesem, 
abrikoos en iets van vanille. Het smaakpalet 
is breed met tropisch fruit, witte perzik, 
amandel, en specerijen. Indrukwekkend!
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €13,95 €15,10   
Bij doos van 6: €13,50 per fles

De Dirlers bezitten al sinds 1871 het 
prachtige familiedomein in het meest 
zuidelijke deel van de Elzas. Jean Dirler 
behoort tot de vijfde generatie en door 
zijn huwelijk met Ludivine Cadé breidt 
het domein zich verder uit, en perfectio-
neren ze hun biologisch-dynamische 
aanpak. Naast pinot gris verbouwen ze
gewürztraminer en riesling. Meer dan 
veertig procent van de wijngaarden ligt 
op hellingen met een grand-cru-status. 
De overige wijngaarden bevinden zich 
tussen de grand-cru-wijngaarden in en 
behoren tot de beste lieu-dits (akkers). 

2016 Pinot Gris ‘Schimberg’
Schimberg is zo’n bijzonder akkertje (lieu-
dit) met een vulkanische bodem. Het geeft de 
wijn een rokerige, maar ook frisse en elegante 
neus met levendige aroma’s van lemon curd, 
gele pruim, jasmijn en brioche. De aanzet 
van de smaak is verder rijk, geconcentreerd 
met een aangename zacht- en kruidigheid, 
alles prachtig in balans met harmonische zu-
ren, een klein vetje en een eindeloze afdronk. 
Magische en gastronomische wijn.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €20,25 €21,75   
Bij doos van 6: €19,50 per fles

Vinaioli Jermann Domaine Dirler-CadéStaete Landt

NÚ OP DRONK

apa wat is er? Ik sta in de Sagrada 
Família van Gaudí en ik kijk vol ver-
wondering naar de marmeren pilaren
die als bomen tot in de lucht in groei-

en. Dat een mens zoiets kan creëren, denk ik 
terwijl ik voel hoe de tranen over mijn wangen 
rollen. Dichter bij de Schepper kun je volgens 
mij niet komen. Gaat het wel goed met je? vraagt 
mijn jongste dochter bezorgd terwijl de oudste 
twee achteloos over het plasje water op de koude 
kerkvloer stappen. Ze zijn het van me gewend. 
Noem me een gevoelige ziel of gewoon een blije 
eikel maar ik kan serieus geëmotioneerd worden 
door iets moois. Zo kritisch als ik meestal moet 
zijn, (mijn werk bestaat voor een deel uit het 
beoordelen van andermans creaties) zo vergefe-
lijk ben ik oog in oog met het “goddelijke”.

Toccate Fugue van Bach, ik weet nog dat ik het 
voor het eerst hoorde in de leeftijd waarop ik 

geacht werd headbangend in de kroeg te hangen, 
adembenemend vond ik het, hoe iedere noot 
schijnbaar logisch volgde op de andere. De Re-
gendruppelprelude van Chopin, de Cypressen 
van Van Gogh of Margootje van Annie M.G. ge-
zongen door Wim Zonneveld, ik moet altijd een 
zakdoek bij de hand houden. Hetzelfde kan ik 
hebben met een gerecht of een mooi glas wijn, 

2018 Rasteau rouge
Domaine des Escaravailles
Eenvoud in al zijn schoonheid, gemaakt van handge-
plukte grenache (80%) en syrah (20%). Geuren van 
bramen en zwarte bes, kreupelhout en specerijen. De 
smaak is gul en rond, zit vol zwoel donker fruit, met 
rijpe, soepele tanninen en een pepertje.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €12,40 €13,30
Bij doos van 6: €11,95 per fles

Een traantje laten

AAD KUIJPER 
is ex-wijnboer  

(Mas des Dames)
reclameschrijver 
en romancier. In 
2018 verscheen 

zijn eerste 
roman ‘Anno’.

dat het kippenvel me over de rug kruipt. Toen 
ik voor het eerst Haut Brion dronk bijvoorbeeld, 
of de eerste keer Yquem: voor mij waren het 
bijna spirituele ervaringen, dat iets zo perfect 
kan zijn. Als ik de heer was wist ik wel wat ik als 
mijn miswijn zou kiezen. Hetzelfde overkwam 
mij laatst, gelukkig op een iets minder verheven 
prijsniveau met de Rasteau rouge van Domaine 
des Escaravailles. Escaravailles, het domein 
is genoemd naar de monniken die daar lang 
geleden als zwarte torretjes de hellingen naar 
de wijngaarden beklommen. Nu is deze Rhône 
sowieso een vaste waarde in mijn kelder maar 
kent u dat, die wijnen die iedere keer weer 
blijven verbazen. Ik heb dat met alle wijnen van 
Gilles Ferran, de ’gewone’ Les Sablières, cuvée 
la Ponce (waar Robert Parker tranen van in zijn 

ogen krijgt) en zoals gezegd de Rasteau. Van de 
man die geen simpele wijn kan maken, zoals hij 
laatst werd omschreven in de Vinée Vineuse en 
dat klopt: alles wat hij maakt is ongewoon goed. 
Ik heb hem opgezocht op het internet, en Gilles 
blijkt niet alleen een begenadigd wijnmaker maar 
ook een enthousiast verteller. Misschien dat daar 
het geheim van zijn wijnen in zit, in dat enthousi-
asme van hem: “en-theos”,  volgens de Van Dale 
betekent het “van god vervuld”. Had ik dat toch 
goed geproefd. Escaravailles krijgt van mij drie 
traantjes.
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Noem me een gevoelige 
ziel of gewoon een blije 
eikel maar ik kan serieus 
geëmotioneerd worden 

door iets moois

Niks mis mee die Escaravailles

P

IN DE WIJN GEDOOPT



2018 Chianti Classico 
Fontalpino kiest bewust voor een assem-
blage van 100% sangiovese afkomstig 
van drie wijngaarden: Petroio, Cerreto 
en Montegiachi. De vergisting vindt 
plaats op grote houten foeders en de 
wijn wordt daarna nog twaalf maanden 
op barriques opgevoed. Kracht, elegan-
tie en een opvallende frisheid gaan in 
deze wijn hand in hand. Verleidelijke 
geuren van kersen, blauwe bessen en 
wilde pruim, iets van vanille, zoethout 
en cacao. De smaak is mooi in balans 
met volop fruit, een milde toast en een 
levendige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €16,95 €18,25 
Bij doos van 6: €16,25 per fles

De sangiovesedruif is dé ster van Toscane. Veelzijdig, verleidelijk, maar ook onbere-
kenbaar. Juist dat grillige karakter maakt hem zo aantrekkelijk. Wist u dat de Etrusken 
al sangiovese verbouwden en er dol op waren? Wij geven ze geen ongelijk.

EREGALERIJ

Het ongetemde karakter 
van Sangiovese
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Fontalpino

angiovese geldt inmiddels als een van de meest aan-
geplante druivenrassen van heel Italië, maar boekt de 
grootste successen in Toscane. In de gedaante van 
brunello di montalcino, vino nobile di montepulciano, 

chianti classico of morellino di scansano laat sangiovese zich van 
zijn beste kant zien. Krachtig, met aroma’s van kers, moerbei, 
gedroogde pruim, specerijen, kastanje, soms tabak en ook aard-
se tonen. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Er zijn grote 
verschillen per herkomstgebied. Alleen wanneer de sangiovese 
staat aangeplant op de juiste bodem (met steenachtige elemen-
ten) en de rendementen in toom worden gehouden, maakt hij
de (hoge) verwachtingen waar. Anders kan het zomaar gebeu-
ren dat u een onrijp, schraal exemplaar treft en de sangiovese 
vooral zijn moeilijke karakter toont.

Chianti Classico is een van de bekendste wijngebieden van 

Italië waar de laat rijpende sangiovese, die goed bestand is 
tegen droogte, furore maakt. Ingeklemd tussen de historische 
steden Florence en Siena bestaat het classicogebied uit negen 

gemeenten waaronder Castelnuovo Berardenga. Te midden van 
prachtige haagbeuken (carpineta) vinden we hier het domein 
van de familie Cresti: Carpineta Fontalpino. Oenologe Gioia 
Cresti leidt samen met haar broer Filippo het domein en alles 
is erop geënt om de natuurlijke en historische omgeving zo 

S
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LaSelva

Afgeleid van het Latijnse Sanguis 
Iovis – het bloed van Jupiter – werd 

sangiovese waarschijnlijk al door 
de Etrusken verbouwd

2020 Morellino di Scansano 
Cantina LaSelva werkt niet alleen 
volgens biologische principes, maar heeft 
ook oog voor duurzaamheid. Zo wekt 
de nieuwe, deels ondergrondse kelder
zijn eigen stroom op via zonnepanelen. 
De druiven (90% sangiovese en 10% 
merlot) worden met de hand geoogst, 
waarna vergisting en opvoeding
plaatsvindt op grote roestvrijstalen 
vaten om het expressieve, fruitrijke 
karakter te behouden. De neus is hemels 
met tonen van zwarte kers, rode bes 
en specerijen. De smaak is mooi fris, 
sappig met een fluwelige structuur, iets 
van laurier en venkel.
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €11,40 €12,25
Bij doos van 6: €10,95 per fles

min mogelijk te verstoren. Het merendeel van de 23 hectare 
biologisch bewerkte wijngaarden is beplant met de geliefde 
autochtone sangiovese.

Een soortgelijke (biologische) filosofie zien we terug bij 
Cantina LaSelva, gelegen in het hart van de Maremma, een 
wonderschoon natuurgebied aan de Toscaanse kust. Het team 

van LaSelva maakt wijnen met een authentiek Toscaans karakter 
zoals de Morellino di Scansano, die in 2007 tot de hoogste 
Italiaanse herkomstbenaming DOCG werd gepromoveerd. Het 
team van LaSelva weet al jaren hoe ze de sangiovesedruif moet 
temmen, mede geholpen door het perfecte microklimaat in de 
heuvels van de Maremma en de invloed van de Tyrreense Zee.
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Alleen jammer dat we er zo 
weinig van kunnen krijgen: 
Gump Hof uit Südtirol
Proef en u zult het met ons eens zijn: dit zijn wonderschone wijnen. Toen het kleine 
Gump Hof vertelde dat we ze mochten importeren stonden we dan ook te jodelen 
onderaan de Alp. Het enige probleem is dat de hoeveelheden minimaal zijn.

UNIEKE AANWINST

1 De steile wijngaarden hebben een koele ligging op een hoogte tussen de 400 en 800 meter.  2 Markus zet oude familietradities 
voort, maar schuwt experimenteren ook niet. 3 Al het werk wordt met de hand gedaan 4 Alto Adige is een unieke wijnstreek en een van 
de mooiste in heel Italië.

3

1

4

2
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egin dit jaar spraken we Markus Prack-
wieser voor het eerst, midden in zijn 
wijngaard. Hij was druk bezig met de 
snoei op een van zijn steile wijngaarden, 

maar nam gelukkig even de tijd om zijn telefoon 
te beantwoorden. Verschillende malen waren we
in de gelegenheid geweest om zijn wijnen te 
proeven en die hadden een diepe indruk op ons 
gemaakt! We vroegen hem aan de telefoon of hij 
er oren naar had om met ons samen te werken. 
Hij gaf ons direct aan dat de beschikbare hoeveel-
heden klein zouden zijn en dat hij eerst goed 
moest kijken naar de voorraden. Na enkele dagen 
nam hij contact op met de verlossende woorden 
dat hij graag met ons wilde samenwerken en dat 
hij, zij het beperkt, toch wat wijnen voor ons had 
kunnen reserveren.

Weinhof Gump, helemaal ‘nach Tirolischer art’, 
dateert uit de zestiende eeuw. Het is schitterend 
gelegen in het gehucht Völs am Schlern, op de 
steile hellingen tussen de wijngaarden. We zijn 
hier in de Valle Isarco of het Eisacktal, even ten 
oosten van Bolzano. 

De familie Prackwieser is al meer dan tweehon-
derd jaar in het bezit van het domein. Midden 
jaren negentig van de vorige eeuw neemt Markus 
het domein over van zijn vader Johan. Hij is vast-
besloten om de oude tradities voort te zetten, 
maar ook nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelin-
gen. Hij haalt graag inspiratie uit andere wijnge-
bieden zoals de Wachau in Oostenrijk en de 

Bourgogne en Loire in Frankrijk. Hij schuwt niet 
om te experimenteren en weet als geen ander de 
opgedane kennis toe te passen om zijn wijnen 
steeds verder te verbeteren, met behoud van de 
unieke identiteit van de omgeving.

Zijn steile wijngaarden hebben een koele zuid-
westelijke ligging op een hoogte tussen de vier-
honderd en achthonderd meter. Veel van de wijn-
stokken staan nog traditioneel als pergola opge-
bonden en al het werk wordt met de hand gedaan. 
De bodems bestaan uit een mineraalrijk hard 
porfier graniet. Hier gedijen de witte druiven, 
weissburgunder (pinot bianco), sauvignon blanc, 
gewürztraminer en de blauwe druiven vernatsch 
en pinot noir perfect. De druiven profiteren er 
van het hoogste aantal zonuren van Italië en de 
sterke afkoeling ’s avonds leidt tot rijpe druiven 
met een enorme concentratie van geur- en smaak-
stoffen, met behoud van zuren. Een uitgekiende 
opvoeding geeft daarnaast wijnen met een rijke 
textuur en tegelijk geweldige frisheid en zuiver-
heid. We zijn dolenthousiast dat Markus Prack-
wieser met ons in zee wilde gaan, want zijn wijnen 
zijn werkelijk fantastisch!

B

Markus weet als 
geen ander zijn wijnen 
steeds te verbeteren, 
mét behoud van de 

unieke identiteit 
van de omgeving

2019 Vernatsch Mediaevum – 
Südtirol 
Vernatsch of Schiava in het Italiaans 
is een van de signatuurdruiven van 
Südtirol. Markus oogst de druiven 
van percelen op vierhonderd tot 480 
meter hoogte. Een wijn die puur op 
fruit en drinkplezier wordt gemaakt. 
Kruidig met wat aardse tonen en 
rood fruit. Sappig en toegankelijk met 
blauwe bessen en zachte tanninen 
die bite geven. Ook iets gekoeld 
verrukkelijk!
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €14,95 €16,25  
Bij doos van 6: €14,60 per fles

2020 Weissburgunder 
Mediaevum – Südtirol 
De druiven komen van de hellingen 
op een hoogte van vierhonderd tot 
vijfhonderd meter. Een vergisting en 
opvoeding op cuve van zes maanden 
met rijping op de fijne gistsporen. 
Rijp steenfruit met perzik en abrikoos 
en iets van vuursteen. Een krachtige 
smaak met wederom het pure witte 
fruit, mooie frisse zuren en een 
spatzuivere afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €16,20 €17,40
Bij doos van 6: €15,70 per fles

Gump Hof

Ook van dit domein:

2019 Sauvignon Praesulis – Südtirol
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €22,60 €24,25  
Bij doos van 6: €21,80 per fles

2019 Weissburgunder Praesulis – Südtirol
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €22,80 €24,50 
Bij doos van 6: €21,95 per fles

2019 Gewürztraminer Praesulis – Südtirol
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €21,60 €23,25
Bij doos van 6: €20,95 per fles

Südtirol
In het noordoosten 
van Italië, aan de 
voet van de Alpen, 
ligt Alto Adige. Een 
unieke wijnstreek en 
een van de mooiste 
van dit land. De lokale 
bevolking heeft het 
liever over Südtirol: de 
provincie hoorde voor 
de Eerste Wereldoor-
log bij Oostenrijk en is 
nog steeds groten-
deels Duitstalig. Naast 
de taal zijn ook de 
cultuur en architec-
tuur nog heel sterk 
‘Tirolisch’, wat tegen 
de achtergrond van 
de besneeuwde 
bergtoppen van de 
Alpen een roman-
tische aanblik biedt. 

Südtirol

Milaan

Nieuw
domein



ucas (1993) en Arthur (1996) komen uit 
een muzikaal nest, waarin moeder muziek 
doceert en vader musiceert. Muziekles 
krijgen ze dan ook al jong en hun talent 

komt snel bovendrijven. De opleiding wordt in 
handen gegeven van Leny Bettman in Hilversum en 
ze studeren een jaar lang op haar uitnodiging bij 
Maria João Pires in Portugal en Brazilië. Vervol-
gens doceren Jan Wijn en Ton Hartsuiker hen. 
Lucas, die drieënhalf jaar ouder is, vervolgt zijn 
opleiding in de Verenigde Staten en in Madrid. 

Oesters met chablis bij opa en oma
In hun metier zijn het wereldsterren, bekend van 
radio en tv, maar van binnen blijven het beschei-
den jongens die zich sterk verbonden voelen met 
hun streek van herkomst, het zuiden van Limburg.
Daar wonen hun opa’s en oma, de meeste neven 
en nichten en daar komen ook hun ouders van-
daan. Zelf werden ze geboren in Hilversum, maar
thuis wordt er Limburgs gesproken en veel van 
hun ‘cultuur’ komt ook uit het zuiden, zoals 
oesters met chablis! En dit mag vooral niet snobis-
tisch overkomen, want het is gewoon een oude 

Limburgse traditie – in ieder geval van hun groot-
ouders. Voor hen hoort het bij het genieten van 
de mooie dingen, zoals dat in het zuiden van het 
land zo’n belangrijk onderdeel is van het leven. 
“Wij hebben dat echt van huis uit meegekregen,” 
vertelt Lucas. “We wisten als jonge kinderen 
natuurlijk niet eens dat chablis wijn was, maar wel 
dat opa, oma en onze ouders ervan genoten,” vult 
Arthur aan. Van dit soort kleine aanvullingen zijn 
er in ons gesprek legio. De broers geven elkaar 
continu de ruimte om de dingen te zeggen. Elkaar 
tegenspreken is niet aan de orde, en bij de aan-
vullingen die er zijn, is het alsof ze elkaars zinnen 
afmaken. Zoals de beroemde dirigent Sir Neville 
Marriner al opmerkte: “Je realiseert je dat dit niet 
gebruikelijk is. Dit zijn niet gewoon twee goede 
pianisten die samen spelen. Ze voelen de kleinste, 
meest individuele interpretaties van elkaar haarfijn 
aan.” En dit gaat dus duidelijk verder dan de 
muziek alleen.

Youp van ’t Hek als inspiratiebron 
Ook hun inspiratie, hun motivatie en de dingen
die zij in het leven belangrijk vinden, lijken 

L Als Lucas (r) en Arthur(l) 
13 en 10 zijn, spelen 
ze een concert van 
Mozart voor twee 
piano’s in het Amster-
damse Concertge-
bouw met de Radio 
Kamer Filharmonie 
onder leiding van 
Jaap van Zweden.
Sindsdien spelen ze 
met de beste orkes-
ten van Nederland 
en van de wereld en 
in 2010 tekenden ze 
een contract bij het 
prestigieuze Deutsche 
Grammophon.

Arthur en Lucas Jussen
Achter hun vleugels spelen ze de sterren van de hemel, maar op wijngebied 
beschouwen de broertjes Jussen zich nog steeds als debutanten. Over klassieke 
muziek, de parallellen met wijn en Youp van ‘t Hek als leermeester.
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DE KELDER VAN

Mooiste 
wijnherinnering
Arthur: “Een tijdje terug 
gingen we met Youp 
van ‘t Hek eten bij Tos-
canini in Amsterdam. 
Hij zei dat hij iets moois 
ging bestellen. Dat 
werd een barolo, vol-
gens mij van Ceretto. 
We waren vol ver-
wachting. Ik dacht: ik 
ga nu iets proeven, 
iets heel groots, een 
vulkaan die uitbarst. 
Maar het tegenover-
gestelde gebeurde. 
Het was zo zacht, zo’n 
snoepje, zo lekker. Niet 
schreeuwerig, maar 
eerder ingetogen. 
Toen vielen de puzzel-
stukjes in elkaar. Dit 
is dus grote wijn. Hier 
gaat het dus om. Dat 
was zo’n bijzondere 
ervaring!”
Lucas: “Grote wijn 
hoeft niet groots en 
meeslepend, veel 
van alles, te zijn. Het 
gaat om balans, om 
evenwicht.” 

Lucas en Arthur met elkaar te delen. Ze hebben 
niets met dure merkkleding, horloges of snelle 
auto’s. Veel belangrijker vinden ze het delen van 
mooie momenten aan de eettafel met familie en 
vrienden. Sinds kort is wijn daar een belangrijker 
onderdeel van geworden. Met dank aan hun opa, 
die hen kennis liet maken met de Franse klassie-
kers. Die stonden gewoonweg altijd op tafel, maar 
– belangrijker nog – gingen vergezeld van mooie 
verhalen en het zichtbare, intense genieten. Sa-
men delen, samen genieten, daar gaat het om. 
Naast hun opa was het Youp van ’t Hek die hun 
ogen voor de schoonheid van wijn pas echt heeft 
geopend. Arthur: “Niet door er ingewikkeld over 
te doen, maar puur en alleen door te laten zien 
dat het leuk en gezellig is om een bijzondere fles 
op tafel te zetten.” Lucas: “Youp heeft prachtige 
wijnen in zijn kelder liggen, maar zal daar nooit 
veel over zeggen. Pas op het moment dat hij door-
heeft dat je een wijn heel mooi vindt, vertelt hij er 
wat over. En juist daardoor wordt hij nog mooier 
en willen we er eigenlijk nog meer over horen. 
Voor hem gaat het erom samen met anderen te ge-
nieten. En dat gebeurt volgens mij heel spontaan.” 

Leerproces 
De broers beginnen pas net met aandacht te 
drinken en te proeven van wijn. Arthur: “We we-
ten dat we nog heel veel moeten leren en voelen 
ons daar vaak genoeg nog onzeker in. Maar we 
zijn wel heel leergierig. We zien een overlap met 
wat je ook in de klassieke muziek tegenkomt. Het 
merendeel van de mensen heeft er geen of weinig 
verstand van. Niet zo raar, want het is best com-
plex en je raakt nooit uitgeleerd. Toch zijn er dan 
altijd mensen die er zonder enige achtergrond-
kennis met veel bombarie over praten, gewoon 
om indruk te maken. Met wijn heb je dat ook. In 
het begin konden we dan erg onder de indruk 
zijn.” Lucas: “Maar inmiddels prikken we er een 
beetje doorheen en durven we vooral wat meer 
op onze eigen smaak af te gaan. Maar hoewel we 
van muziek best wat weten, moeten we over wijn 
nog heel veel leren hoor!” Arthur: “Zoals met 
heel veel dingen is het een proces. We komen 
net uit Italië terug. In het begin dronken wij daar 
latte en cappuccino. Maar als je daar een koffie 
vraagt, dan krijg je een geweldige espresso. Die 
ga je steeds meer waarderen en je gaat de kleine 
verschillen ook proeven. Bij terugkomst in Neder-

land viel de koffie ons dan opeens enorm tegen, 
zo gewend waren we aan die prachtige smaken. Je 
begint te proeven wat echt lekker is. Met wijn is 
dat hetzelfde. In het begin heb je als achttienjarige 
geen enkel benul van al die smaken. Je bent nog 
aan het zoetige gewend van al die frisdranken 
en de overstap naar droge wijn is dan best groot. 
Daar hebben we echt aan moeten wennen.”

Van vette chardonnay naar nuances
Om er een beetje in te komen, beginnen de 
broers met de ‘makkelijke’ smaken. Ook daarin 
zien ze een overeenkomst met klassieke muziek. 
Lucas: “Bepaalde muziekstukken liggen heel 
makkelijk in het gehoor en spreken een breed 
publiek aan – goed om mee te beginnen dus. 
Dat kunnen briljante muziekstukken zijn. Rach-
maninoff bijvoorbeeld, heel romantische muziek, 
vindt bijna iedereen mooi en dat wordt ook 
gezien als geniale muziek. Dat verdient net zoveel 
respect als een muziekstuk dat heel diep gaat en 
maar door weinig mensen wordt gesnapt. Dat ken-
ners het ene muziekstuk heel goed vinden en het 
andere als plat afdoen, is soms moeilijk te begrij-

pen als je niet thuis bent in klassieke muziek. In 
sommige muziekstukken moet je je nou eenmaal 
echt verdiepen om ze te kunnen waarderen. Net 
als bij wijnen. De ene chardonnay met veel hout 
zal briljant zijn, terwijl de ander door kenners als 
makkelijk en commercieel wordt weggezet. Ik heb 
nog nooit een Montrachet gedronken, maar dat 
moet iets prachtigs zijn, dat op iedereen indruk 
maakt. Waarschijnlijk haalt de kenner er nog meer 
uit, maar ook minder geoefende drinkers kunnen 
enorm genieten van zo’n wijn.” Arthur: “Als wij 
iets heel virtuoos en met de nodige bravoure 
spelen, krijgen we daar vaak heel enthousiaste 
reacties op. Mensen vinden dat dan heel knap 
gespeeld. Maar voor ons zit het hem juist in de 
subtiliteiten, in de nuances. Soms spelen we een 
heel ingetogen, maar prachtig stuk, en horen 
we daar na afloop minder over. Zo dronken wij 
zelf in het begin graag die vette chardonnay en 
ontdekken we nu pas de verfijning en de nuances 
in wijnen.”
Lucas: “De eerste echte mooie wijn die we ooit
dronken was de Savigny-Champ-Chevrey van 
Tollot-Beaut. Dat was zo genieten. Die fles was 
een rib uit ons lijf, maar was het ook zo ontzet-
tend waard, dat we hebben besloten iedere maand 
wat geld apart te leggen om wijn te kopen.” 
Arthur: “Wijn, kunst, muziek, er zit veel verbin-
ding. Het gaat om kwaliteit en artisticiteit. Primair 
gaat het om kwaliteit; er is een ondergrens, maar 
daarboven raak je aan een andere wereld, die gaat
over interpretatie en subjectiviteit. Dat is een 
mooie wereld, die het verschil maakt. Daar kun-
nen we uren met elkaar over praten en daar begint 
ook het genieten.”                        Tekst: Xavier Kat

Wijn, kunst, muziek, er zit 
veel verbinding. Het gaat 
om kwaliteit en artisticiteit
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Enkele van Lucas en 
Arthur’s favorieten:
1. 2018 Savigny-
Champ-Chevrey 1er 
Cru (Monopole), 
Domaine Tollot-Beaut
2. 2020 Sancerre 
blanc, Domaine de 
la Garenne
3. 2020 Grüner Velt-
liner Lössterrassen, 
Weingut Stadt Krems



ls je boven aan de geklas-
seerde wijngaard Niedeberg-
Helden staat, heb je een 
schitterend uitzicht over 

dit deel van de Moezelvallei. Als je 
vervolgens naar beneden kijkt, heb je 
het gevoel dat je een afgrond in kijkt. 
De wijngaard heeft hier een hellings-
graad tot wel 70%(!). De oude riesling-
stokken lijken zich krampachtig vast te 
klampen aan het grijze leisteen. Het lijkt 
een wonder dat hier überhaupt iets kan 
groeien. Door de perfecte zuidelijke 
expositie, de reflectie van de zon in het 
water van de rivier en de warmte die 

A

16  Okhuysen Vinée Vineuse

de donkere bodem kan vasthouden, 
worden de druiven hier perfect rijp. 
De afwisseling van warme dagen en 
koele nachten zorgt voor een lang en 
geleidelijk rijpingsproces, waarbij een 
grote hoeveelheid geur- en smaakstoffen 
wordt opgebouwd.

Sybille Kuntz groeide op tussen de
wijnstokken van haar familie in het 
kleine plaatsje Lieser, vlak bij het be-
roemde Bernkastel-Kues. Om haar 
studie Business Administration in Wup-
pertal te kunnen bekostigen, opende ze 
daar begin jaren tachtig een klein wijn-
winkeltje. Ze proefde een breed scala 

aan wijnen uit de hele wereld en door al 
deze kennis en ervaring raakte ze onte-
vreden over de kwaliteit van de Duitse 
wijnen die ze verkocht. Met een her-
nieuwd inzicht en overtuigd van het po-
tentieel van de wijngaarden van haar 
familie en de rieslingdruif, keerde ze 

huiswaarts om zelf wijn te gaan maken. 
Eigenwijs trok ze direct haar eigen plan, 
waar kwaliteit, complexiteit en rijkdom 
voorop moesten staan!

Al het werk tegen deze steile hellingen 
moet met de hand worden gedaan en 
dat is topsport. Sybille werkt met veel 
overtuiging biologisch. Zo laat ze tussen 
de stokken wilde grassen en kruiden 
groeien. Allereerst tegen de erosie, maar 
dit dwingt de wortels van de wijnstokken 
tevens om diep de bodem in te gaan op 
zoek naar vocht en voedingstoffen. 

De druiven voor deze Gold-Quadrat 
werden in 2010 pas half oktober geoogst 
met een perfecte rijpheid. Een klein 
deel van de druifjes werd aangetast door 
de ‘edelfäule’ (edele rotting), wat zorgt 
voor extra concentratie en een weelderig 
karakter. Deze indrukwekkende wijn 
weerspiegelt het gedreven karakter van 
Sybille en laat de volle potentie van 
droge riesling uit de Moezel zien. De 
essentie van terroir in optima forma!

2010 Riesling Gold-Quadrat 
Spätlese trocken – Mosel
De korte koude inweking met de schillen en 
een lange en langzame natuurlijke vergis-
ting geeft een complexe geur met steenfruit, 
ijzerkruid en iets van honing. De lange 
rijping op de fijne gistsporen geeft een ro-
mige textuur met tonen van nectarine en 
grapefruit. In de lange afdronk valt de 
fijne balans op tussen de zuren en het 
kleine beetje restsuiker, hetgeen een im-
mense spanning aan de wijn geeft. Veder-
lichte elegantie gekoppeld aan een intense 
concentratie, diepgang en bewaarpotentieel.
Op dronk: tussen nu en 2030+
Nu per fles: €35,95 €38,95

Ook mooi van Sybille Kuntz:

2019 Riesling Kabinett trocken – 
Mosel
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €20,95 €22,75 
2020 Riesling Qualitätswein trocken 
– Mosel
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €16,25 €17,50

De ‘edelfäule’ draagt 
bij aan een weelderig 
karakter van de wijn

en je wel eens ‘s nachts een steegje in 
gelopen met een ongemakkelijk gevoel, 
alsof er iets of iemand naar je keek? 
Ik verzeker je dat ik geen last heb van 

paranoia, maar dat gevoel ken ik wel. En hoe zit 
het met het tegenovergestelde? Dat je een kamer 
binnenloopt en er onbedoeld een glimlach op 
je gezicht verschijnt en je zeker weet dat je op 
een veilige en gelukkige plek bent? Beide zijn 
voorbeelden van een gevoel van plaats, of terroir, 
in de breedste zin van het woord.

Er wordt vaak gezegd dat er niet één enkel 
woord is waarmee je terroir – uitgesproken met 
een overdreven Frans accent als je echt indruk 
wilt maken – het beste kunt vertalen. Dat kan 
waar zijn – “ergens vandaan” is waarschijnlijk de 
vertaling die het dichtst bij komt – maar het con-

cept zelf is niet zo moeilijk te begrijpen, hoeveel 
wijnsnobs ook het tegendeel beweren. Voor mij is 
het a sense of place, een gevoel van plaats.

Terroir is de fysieke omgeving waarin druiven 
groeien: de bodem, het gesteente, de helling, de 
hoogte, de nabijheid van water, de uren zonlicht, 
enzovoort. Maar het is ook meer dan dat. Het 
is gemakkelijk om de impact van mensen op die 
omgeving over het hoofd te zien.

Druiventelers graven greppels, bouwen muren 
en terrassen om warmte vast te houden en erosie 
te voorkomen en kiezen de beste locaties. Fransen 
praten graag over terroir als een kruk met drie 
poten; de druif is de derde poot naast mens en 
milieu, en ik denk dat ze gelijk hebben.

Het probleem met het begrip terroir is dat het 
kan worden misbruikt. “Dit is een terroirwijn”, zal 
een hooghartige sommelier je vertellen, de wereld 
in twee kampen verdelend. “En dat is een indus-

Wat is terroir?

TIM ATKIN
(Master of Wine) is 

een bekroond inter-
nationaal wijnjour-

nalist. 
Op zijn website 

timatkin.com pu-
bliceert hij achter-

grondverhalen,
verslagen en 

proefnotities. Naast 
vele publicaties in 
kranten en bladen 

schreef Tim ook 
verschillende wijn-

boeken

triële zonder karakter.” Ik heb hier een iets andere 
kijk op. Voor mij komt terroir overal voor, het 
is overal om ons heen. We kunnen er niet voor 
kiezen om het te zien als iets wat op zichzelf staat. 
Zelfs de slechtste wijngaard ter wereld heeft zijn 
eigen omgeving en wordt door iemand bewerkt.

Wat we kunnen – en moeten – doen is onder-
scheid maken tussen grote, goede, middelmatige, 
slechte en verschrikkelijke voorbeelden. Natuur-
lijk is er een zekere mate van subjectiviteit. Wat 
voor mij een prachtplek is, zou voor jou een over-
bebouwd stuk zandstrand kunnen zijn. Zelfs de 
beste wijngaarden worden wel eens misbruikt. 
Wijnmakers kunnen prachtige druiven, puur 
goud, in onedel metaal veranderen. Maar de bes-
te weten dat hoe minder ze ingrijpen en hoe min-
der ze hun eigen stijl opleggen, hoe beter het 
resultaat zal zijn.

Sommige mensen denken dat de beste terroirs 
Europees zijn. Het is waar dat sommige ervan – 
Clos de Bèze in Bourgogne, Scala Dei in Priorat 
of Rüdesheimer Berg in de Rheingau –inderdaad 
in Europa liggen en soms een eeuwenoude ge-
schiedenis hebben. Maar grote terroirs kunnen 
ook op recent aangeplante locaties zijn. Om drie 

voorbeelden te geven, allemaal op het zuidelijk 
halfrond: Porseleinberg in Zuid-Afrika, Viñedos 
de Alcohuaz in Chili en Per Se in Argentinië zijn 
voor mij allemaal terroirs van wereldklasse. 

Hoe ik dat kan weten? Nou, ik ben er in alle 
drie de gevallen geweest en ik heb de rilling van
energie gevoeld die alle grote terroirs lijken te
bezitten. Wat nog belangrijker is, ik heb de wij-
nen geproefd die hier gemaakt worden. Uitein-
delijk drukken de beste terroirs iets unieks uit in
het glas. Het is aan ons om het te herkennen wan-
neer we het proeven.

Terroir is een evenwichtsspel

B
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GASTCOLUMN WIJNJOURNALIST

Terroir is méér dan 
alleen de fysieke omgeving 

waarin druiven groeien

2018 Camino de Santa Cruz – Rioja,
Sierra de Toloño
Tim Atkin is gek van de wijnen van Sandra Bravo. Hij riep haar 
uit tot ‘Best Young Winemaker’, nam haar wijnen op in zijn Rioja 
Report 2021 waarin deze wijn maar liefst 94 punten scoorde. Tonen 
van donkere chocolade en bramen. De tanninen zijn ragfijn en geven 
structuur en kracht. De afdronk is lang met precisie en veel diepte.
Op dronk: tussen nu en 2028+
Nu per fles: €33,25 €35,95
Bij doos van 6: €32,25 per fles

Sybille Kuntz
Mythische wijnen die je eens in je 
leven gedronken moet hebben.

MAGISCHE WIJN
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2020 ALLO – Minho
Quinta de Soalheiro

Allo, dat staat voor ALvarinho en LOureiro, 
de twee druiven hier. Alvarinho, dat is de 
druif die in Rías Baixas albariño heet. Hier 
in Noord-Portugal samen met kompaan 
loreiro berucht als basis van vinho verde, de 
niet altijd even slokdarmvriendelijke wijn die 
tactvol ‘friszuur’ wordt genoemd. Tenminste, 
dat was mijn ervaring. Tot nu toe. Want 
hallo, wat is deze Allo een verrassende ont-
moeting! Liefde op de eerste slok. Voorjaars-
fris als bedauwde druiven. Voorzien van 
dartele zuren. Zilte branding. De wilde fris-
heid van limoenen uit rode-oortjes-reclame 
van vroeger. Olala.
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,50 per fles €9,40

HUISWIJNEN WIT

Nicolaas Klei proefde en koos zeven witte wijnen uit ons assortiment.
De hele topselectie onder de 10 euro vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen

Wijnen waar je voor omfietst

oor Okhuysen is m’n loop-
baan ontspoord. Al is het 
openbaar vervoer ook schul-
dig. Toen ik lang geleden, in 

het holst van de jaren punk, in Amster-
dam studeerde, vertrok vlak bij de uni-
versiteit een hoogst aanlokkelijke bus 
die binnen de kortste keren in Haarlem 
was. En zelfs stopte bij de Gierstraat om 
de hoek, alwaar, zoals u wellicht weet, 
de welbekende Wijnkoperij O. haar 
hoofdkwartier heeft. Het Nederlands 
recht is boeiend, maar het haalt het toch 
niet bij het studiemateriaal dat daar in de 
schappen staat. 

Uren snuffelde ik daar rond. En 
niemand vond het erg. Al was ik een 
armzalig student met een zeer beschei-
den portemonnee, toch werd ik daar 
met dezelfde égards behandeld als de 
notabelen van Haarlem en omstreken 
die na duchtig proeven in de kelders van 
Okhuysen en gros bestelden om hun 
voorraad grands crus weer op peil te 
brengen. 

Ik werd zelfs genood voor bijzondere 

proeverijen. Ik heb geen foto van mijn 
afstuderen, maar wel eentje waarop ik 
in de kelders van de Gierstraat tussen 
grootheden Clape en Chave sta. Dat is 
pas carrière maken.

Toch, hoe imponerend de cornas van 
Clape ook is, m’n liefde gaat uit naar z’n 
Vin des Amis. En naar andere vrienden-
wijnen. Ik bewonder grote wijnen, maar 
ik hou van kleine wijnen. Wijnen waar-

tegen je niet ‘u’ hoeft te zeggen. Wijnen 
die plezier geven. En bij die pret ook 
diepgang bieden. Karakter hebben.

Ze zijn zeldzaam, zulke wijnen. Want 
slechts de beste wijnboeren kunnen 
dat, een kleine wijn karakter geven. En 
slechts de beste importeurs weten die 
wijnen te vinden. Wijnen waar je voor 
omfietst. Of de bus neemt.

D

Bij doos 
van zes 
€8,50

Bijzondere wijnen voor minder 
dan tien euro. Geselecteerd 
door Nicolaas Klei

fris en 
levendig

Ik bewonder grote 
wijnen, maar ik hou 
van kleine wijnen

Nicolaas Klei in de 
winkel in de Gierstraat 
tussen wijnlegendes 
Gérard Chave (links) 
en Auguste Clape. 
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fris en 
levendig

fris en 
levendig

2020 Sauvignon Touraine
Domaine Jacky Marteau 

Zo kunnen ze ’t alleen langs de lange Loire 
– en dan nog niet overal. De lentefrisse geur 
van sauvignon, die aan vers bijgepunt gazon 
doet denken, en dan fijn ingetogen, niet zo 
assertief, met wat bezonnen diepgang onder 
de landelijke opgewektheid. Sporen van krijt 
en kalk, zoals je die ook proeft in de betere 
sancerre en pouilly.
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,30 per fles €9,20

2020 Zoé blanc Viognier – Pays 
d’Oc, Maison Parcé Frères

In 1968 waren er op de hele wereld nog 
slechts veertien hectares viognier te vinden. 
Dankzij Robert Parker – en in Nederland 
Louis Kat – werden de wijnen van de noor-
delijke Rhône weer gewaardeerd, en viognier 
raakte zelfs in de mode. Nu groeit hij overal. 
Helaas neigt veel viognier tot overbloezende 
logheid. De ware echter, zoals deze Zoé, 
heeft onder z’n zwoele bloesemgeuren en het 
rijpe fruit een bekoorlijke frisheid. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €9,25 per fles €10,25

2020 Soave
Palazzo Maffei
 
Heel lang geleden was soave net zo ver-
maard als Romeo en Julia. De streekwijn 
van het mooie Verona, waar je nog steeds het 
balkon kan bewonderen waaronder Romeo 
dichtte over rozen die onder iedere andere 
naam even zoet zouden geuren, werd net 
zo romantisch bezongen als Julia. De geur 
van bloesem en amandelen. Hier bij Maffei 
proef je dat verhalen over lieflijke soave geen 
legenden zijn, maar heerlijke werkelijkheid.
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,95 per fles €7,70

2020 Lucanto – Trebbiano d’Abruzzo
Azienda Agricola Torre Raone
 
Over druivenfamilie trebbiano is weinig 
vriendelijks gezegd. ‘Geschikt voor lokale 
consumptie’, zegt men diplomatiek. Oftewel: 
in een idyllische taveerne in de mooie Abruz-
zen best een aardige landwijn, zo onder 
de Italiaanse zon, maar meer ook niet. Een 
goede wijnboer weet echter ook van de minste 
druiven nog wijn vol plezier te maken. Een 
landwijn, zeker, maar een opperstebeste, vol 
fruit en pittige kruidigheid, met een zonnig 
karakter.
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,40 per fles €9,30

2020 Colagón verdejo – Rueda
Palacio de Bornos

M’n beroemde Engelse collega Jancis Robin-
son vindt de druif verdejo een aristocraat. 
Rueda in Noord-Spanje is z’n geboorteland 
en, zegt Robinson, de kalkgronden van het 
tot 900 meter hoge gebergte en de koele en 
vochtige atmosfeer dragen waarschijnlijk bij 
aan de adeldom van de verdejo. Een zeer
welopgevoede druif, en dat proef je. Min-
zaam wit vol bloesemgeur en beschaafde 
kruidigheid, met in de gezellig eigenwijze 
afdronk oeroud gesteente.
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,40 per fles €7,10

2020 Forgotten Vineyards Sauvignon 
Blanc, Kruger Family Wines
 
Druif sauvignon blanc is een lastpost die het 
slechts op weinig plekken naar z’n zin heeft. 
Eigenlijk is slechts geboortegrond het Loire-
gebied ideaal. Lekker noordelijk, lekker koel. 
Iets te warm weer, en hij levert logge wijnen. 
Toch weet de familie Kruger hier in Zuid-
Afrika zeer behaaglijke sauvignon te maken. 
Geurend naar een mooie zomerdageraad, rijk 
en romig van smaak.
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,10 per fles €8,95

fruitig en 
toegankelijk

vol en rijk

fruitig en 
toegankelijk

fris en 
levendig
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2020 Huerta del Rey rosado – 
Rueda, Palacio de Bornos

De wijnen van Palacio de Bornos blijven 
gewoonweg scoren, zeker ook hun Huerta del 
Rey rosado. Deze rosé kent een aangename 
frisheid, waarbij de verrukkelijke geur- en 
smaakstoffen elkaar harmonieus omarmen. 
Bij Palacio de Bornos gaat het ze niet om 
de kleur, maar stellen de wijnmakers smaak 
boven het uiterlijk. Toch knalt het rode fruit 
uit het glas! Deze ‘tuin van de koning’ biedt 
veel sap en frisheid en smaakt absoluut naar 
meer. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,40 per fles €7,10 

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

e zomervakantie is alweer 
achter de rug, maar de zonni-
ge nazomerse avonden gaan 
gelukkig gewoon nog even 

door. Met een heerlijk glas rosé geniet je 
van de frisse wind en een rijkelijk gevul-
de tafel. Op zo’n avond mag de Huerta 
del Rey rosado absoluut niet ontbreken, 
want deze rosé is een echte Spaanse 
charmeur. 

Stel je het even voor: de uitgestrekte 
hoogvlakten en zacht glooiende heuvels 
met daartussen een diepliggend rivier-
dal. Je waant je in een ogenblik in het 
Spaanse berglandschap, waar zich meer 
dan 308 hectares aan wijngaarden van 
Palacio de Bornos bevinden. De streek 
Rueda staat inmiddels model voor het 
‘nieuwe’ Spanje, waar oude tradities 
een verrassende moderne invulling 
hebben gekregen. Hierin nam Palacio 
de Bornos de leiding, want dit was de 
eerste wijnmakerij in de Spaanse regio 
Castilla y León. Onze vrienden, waar wij 
al decennialang nauw mee samenwerken, 

begonnen hier als eerste domein met het 
produceren van mousserende wijnen. 

Inmiddels heeft Palacio de Bornos een 
behoorlijke reputatie opgebouwd in de 
Rueda-appellatie en zijn wij nog steeds 
verliefd op het domein, de gastvrijheid 
van het team en hun wijnen. Ze werken 
hard om goede, perfect rijpe druiven te 
oogsten, die voornamelijk in de vroege 

morgen worden geplukt. Vinificatie 
vindt op een lage temperatuur plaats, 
waarbij de frisheid en de verrukkelijke 
geur- en smaakstoffen op een perfecte 
wijze behouden blijven. De assemblage 
van grenache noir en tempranillo laat het 
rode fruit uit het glas knallen. Heerlijk 
om buiten geserveerd te worden bij de 
borrel of bij een tapasschotel met char-
cuterie, olijven en zeevruchten.

D
Van de vroege morgen tot een 
nazomerse avond

Bijzondere wijnen voor minder 
dan tien euro 

Deze rosé is een echte 
Spaanse charmeur

krachtig en 
intens

Het wijngebied Rueda ligt ten noordwesten van 
Madrid in het hart van Castilla y León aan de oevers 

van de Douro die bij Porto in de zee uitmondt.
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2020 Nerello Mascalese Rosato – 
Terre Siciliane, Molino a Vento

Op de zacht glooiende heuvels in het westen 
van Sicilië vind je de wijngaarden van het 
domein Orestiadi. Met de nieuwste wijn-
maaktechnologieën slaagt de familie Di 
Maria erin om een heerlijke granaatrode 
rosé te maken van de nerello-mascalesedruif. 
Het sappige rode en zwarte fruit geeft in 
combinatie met de aardse tonen van zoethout 
het herkenbare Italiaanse bittertje. Voor een 
echte Italiaanse avond drink je deze rosé bij 
het heerlijke gerecht saltimbocca.
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,75 per fles €7,50

2020 Pêché de Vignes rosé – Pays 
d’Oc, Collovray & Terrier

Pioniers van het eerste uur, Jean-Luc Terrier 
en Christian Collovray, gingen een nieuwe 
uitdaging aan en kochten hooggelegen 
percelen om hier voortreffelijke witte, rode en 
rosé wijnen te maken. Hun assemblage van 
cinsault, syrah en grenache blanc maakt deze 
wijn verfijnd met tonen van geel fruit, ci-
trusfruit en bloesem. De fruitige en minerale 
tonen maken de wijn sappig, met een schone 
finale. Heerlijk bij een borrelplank op een 
zonnige avond.
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,80 per fles €7,60

2020 Guilhem Rosé – Pays de 
l’Hérault, Moulin de Gassac

Een wijn ‘zoals vroeger’, maar toch uniek 
in zijn soort. Deze rosé is afkomstig van 
het wereldberoemde wijndomein Mas de 
Daumas Gassac. Met hun project ‘Moulin de 
Gassac’ tonen de broers Guibert aan dat het 
produceren van een kwalitatieve saignée-rosé 
wel degelijk mogelijk is. De sappige smaak 
met een mild pepertje maakt deze rosé breed 
inzetbaar; hij combineert goed met rijk ge-
vulde salades, heerlijke visgerechten en verse 
groenteschotels. Zomers genieten!
Op dronk: tussen nu en zomer 2022
Bij doos van 6: €6,25 per fles €6,90

2020 Grenache Rosé – 
Piekenierskloof, Kruger Family Wines

Naast de welbekende wijnen van Johan 
Kruger kan zijn ‘old vines’ rosé niet achter-
blijven. Al meer dan veertig jaar wortelen de 
oude wijnstokken in de granieten bodems in 
Zuid-Afrika, waar het koele klimaat de wij-
nen een prachtige knisperende frisheid geeft. 
De zalmroze kleur imponeert, terwijl de neus 
heerlijke tonen van rode vruchten en bloesem 
biedt. Het sappige fruit leidt in combinatie 
met de fijne kruiden tot een sublieme finale. 
Lekker bij steak tartaar.
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,95 per fles €9,90

2020 Ô de Rosé – Languedoc, 
Château de Pennautier

De geschiedenis van Château de Pennautier 
gaat terug tot het jaar 1620. Nu eeuwen 
later profiteren de druiven nog steeds van de 
koele nachten en relatief hoge ligging van de 
wijngaarden. De assemblage van grenache- 
en syrah-druiven (met een beetje viognier) 
wordt zacht geperst, waarna alleen het eerste 
vrijgelopen sap wordt gebruikt. Tonen van 
citrusfruit, lentebloesem en aardbei maken 
de rosé knisperend fris en mineraal in de 
afdronk. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €9,50 per fles €10,60

2020 Zoé rosé – Pays des Côtes 
Catalanes, Maison Parcé Frères

De familie Parcé ontdekte in 2001 de 
bijzondere terroir van het achterland van de 
Roussillon. Naast de verkoelende zeewind 
en het verschil in temperatuur bleek het ruig 
ogende gebied ideaal voor het verbouwen 
van bepaalde druiven. Deze rosé biedt dan 
ook een breed palet aan fruitaroma’s, zoals 
framboos, wilde aardbeien en een vleug je 
citrus. De lange en pittige afdronk kent een 
aangename frisheid. Heerlijk bij een frisse 
salade of gegrild vlees!
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €9,10 per fles €10,10

fruitig en 
sappig

fruitig en 
sappig

fruitig en 
sappig

bloemig en 
kruidig

krachtig en 
intens

krachtig en 
intens

HUISWIJNEN ROSE

Bij doos 
van zes 
€6,40
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2020 Nero d’Avola – Sicilia
Molino a Vento

De Nero d’Avola staat bekend om haar 
geconcentreerde kleur, aromatisch karakter 
en goede taninnen. Ondanks het lastige 
oogstjaar heeft 2020 een wijn voortgebracht 
met intensiteit en rijkdom. Onweerstaan-
baar sappig met rijp rood fruit, licht aardse 
aroma’s en een kruidige afdronk. Door de 
korte houtopvoeding krijgt de wijn nog meer 
diepgang. Heerlijk bij ‘pasta con la sarde’ – 
een Siciliaanse pasta met sardines, tomaten-
saus en krenten.
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,75 per fles €7,50  

HUISWIJNEN ROOD

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

n het westen van Sicilië liggen op 
zacht glooiende heuvels de wijn-
gaarden van Tenute Orestiadi. De 
familie Di Maria maakt hier al ruim 

dertig jaar typisch Siciliaanse wijnen, 
zoals ook deze Nero d’Avola, gemaakt 
van de meest aangeplante blauwe druif 
van het eiland. Normaal hebben zij niet 
veel te klagen, want de ligging en het 
klimaat zijn hier fantastisch. Denk aan de 
vulkanische bodem, wijngaarden aange-
plant op de heuvels en de zee dichtbij 
die voor verkoeling zorgt. 

Toch bracht het oogstjaar 2020, net 
als bij veel andere wijnboeren, veel 
uitdagingen met zich mee. Het was 
een bijzonder complexe oogst in het 
Trapani-gebied. Door de weersom-
standigheden werd er tien tot vijftien 
dagen eerder geoogst dan normaal, wat 
weliswaar minder druiven opleverde 
maar de kwaliteit van die druiven juist 
ten goede kwam. Ook moesten ze hier 
groen oogsten in de zomer. Dat houdt 
in dat als de druifjes nét beginnen te 
groeien overbodige trossen gesnoeid 

worden. Omdat de energie van de plant 
zich op een kleiner aantal trossen con-
centreert, levert dat ook weer een betere 
kwaliteit op, maar groen oogsten zorgt 
wel voor een daling van de opbrengst. 

In de wintermaanden was er geen 
regen, dus konden er geen waterreser-
ves worden aangelegd, en hadden ze 
in de wijngaarden eind juli en augustus 
te maken met extreme hitte. Hierdoor 

bleef het gewicht aan de trossen achter. 
Toch hebben ze in de Valle del Belice een 
lagere prijs betaald dan in de rest van 
Noordwest-Sicilië. Er waren gelukkig 
geen schimmelziekten en door de wind 
van zee bleef het klimaat behouden dat 
gunstig is voor de groei van de trossen, 
ondanks het gebrek aan regen. 

I
2020: Een intens en rijk oogstjaar

De familie Di Maria geeft de nero d’avola een korte opvoeding op eiken. Hierdoor 
komt ook het ‘warme’ karakter van de druif schitterend naar voren.

Bijzondere wijnen voor minder 
dan tien euro 

Ondanks het gebrek 
aan regen, zorgde de 
wind van zee voor een 
constant klimaat

zwoel en 
kruidig
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2020 Guilhem Rouge – Pays de 
l’Hérault, Moulin de Gassac

De Guilhem rouge is al jaren een vertrouwd 
gezicht in ons assortiment bijzondere wijnen 
onder de tien euro en is in deze prijscategorie 
al meermaals uitgeroepen tot Wijn van het 
Jaar. Wat is er dan zo bijzonder aan? De 
uitmuntende prijs-kwaliteitverhouding, het 
heerlijke sappige en fruitige tegenover een 
hint van kruiden. Een wijn met elegantie en 
karakter! Heel lekker als borrelwijn maar 
smaakt ook goed bij pastagerechten of harde 
kazen. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,30 per fles €6,95

2020 Corvina Garda
Palazzo Maffei

Een stukje het binnenland in aan de oostkant 
van het Gardameer vind je de wijngaarden 
van Maffei in het hoger gelegen Caprino 
Veronese. Daar groeien de corvinadruiven 
voor deze heerlijke rode ‘instapcuvée’ van 
de Palazzo. Rijpt kort op rvs-tanks om 
het sappige fruit te behouden. Prachtig met 
uitbundig rood fruit als kersen en bosbessen,
de elegante smaak gaat hand in hand met 
structuur en de licht kruidige afdronk. Schit-
tert bij de Italiaanse keuken!
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,95 per fles €7,70

2019 Tempranillo – Ribera del 
Guadiana, Palacio Quemado

Palacio Quemado ligt in Ribera del Guadi-
ana, een klein wijngebied in het zuidwesten 
van Spanje. Bijzonder in deze streek is de 
bruinrode aarde die stenig en kalkrijk is; een 
perfecte bodem voor wijnbouw. De tempra-
nillo heeft intense aroma’s van rijp rood en 
zwart fruit, specerijen en iets van vanille 
van het hout. Een heerlijk elegante, fruitige 
wijn die perfect – iets gekoeld – samengaat 
met geroosterde groente, gegrild vlees of ge-
rijpte harde kazen. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €7,50 per fles €8,30

2020 Forgotten Vineyards Shiraz
Kruger Family Wines

Johan Kruger raakte in de ban van oude, 
‘vergeten’ wijngaarden in Zuid-Afrika. Hij 
sloot zich aan bij het Old Vines Project die 
oude, verlaten wijngaarden in ere herstellen.
Dat kost veel tijd en werk, maar het levert 
fantastische wijnen op van oude, kwalita-
tieve wijnstokken. Zoals zijn Shiraz, een 
gulle, karaktervolle wijn vol specerijen, 
zwarte peper, rood en zwart fruit, iets van 
hout, soepele taninnen en een minerale 
afdronk. Lekker bij de braai! 
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,10 per fles €8,95

2019 Le Petit Gascoûn rouge – Côtes 
de Gascogne, Les Frères Laffitte

De broers Laffitte selecteerden voor deze 
wijn de zonnigste percelen van Boulbènes 
en Graves. Zij wachten met oogsten tot de 
optimale rijpheid van de marselandruiven, 
waarna zij zachtjes worden geperst voor 
ultieme fruitigheid, elegantie en rondeur. De 
wijn is heerlijk soepel en fruitig met in de 
neus aroma’s van bessen en rijp rood fruit. 
Veel finesse in de smaak, waarin de tanninen 
versmelten met het pure fruit. Lekker bij 
lichte vleesgerechten. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,10 per fles €6,75

sappig en 
fruitig

sappig en 
fruitig

sappig en 
fruitig

zwoel en 
kruidig

soepel 
en rond

zwoel en 
kruidig

2020 Merlot – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
 
Verwijst naar de sinaasappelboomgaard van 
het eeuwenoude Château de Pennautier. Hier 
worden elegante, eigentijdse wijnen gemaakt; 
licht en fris voor momenten om samen te 
genieten zoals feestjes of barbecues. Deze 
merlot is dan ook niet op hout vergist maar 
op inox, wat het jeugdige en frisse karakter 
onderstreept. De aroma’s van verse bramen, 
aardbeien en kersen verleiden je. De wijn 
is mooi in balans; krachtig en zwoel maar 
tegelijkertijd subtiel. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,30 per fles €6,95

Bij doos 
van zes 
€6,75

Nieuwe 
wijn



Terroir
doorgrond

In de wereld zijn er plekken waar 
de mix van omstandigheden 

zodanig is dat ze er betere wijn 
maken dan elders. Hoog tijd om 
eens verder in te zoomen op de 

terroir achter de wijn!
Tekst: Xavier Kat
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Wijngaarden bij de Etna 
vulkaan in Sicilie

Het woord terroir komt van terre, 
oftewel aarde, bodem, maar is veel 
meer dan dat alleen. Het woord is 
een Frans bedenksel, een concept en 
wordt gedefinieerd als een stuk land 
met bepaalde fysieke, topografische 

en klimatologische eigenschappen. Men gaat er daarbij 
van uit dat dankzij deze factoren er een uitgesproken 
wijn ontstaat met een uniek karakter en unieke organo-
leptische eigenschappen. Maar het begrip betekent 
meer. Zo speelt ook de rol van de gebruikte druif een 
belangrijke factor. En ook vinden veel wijngeleerden 
dat de impact van de mens moet worden meegenomen. 
In zijn column (pag. 17) stelt wijnexpert, schrijver en 
journalist Tim Atkin dat iedere wijn dan ook zijn terroir 
heeft omdat iedere wijn ergens vandaan komt en door 
toedoen van mensen is verworden tot wat hij is. Atkin 
staat hierin niet alleen. Toch neemt dit niet weg dat er 
gebieden zijn waar de aangeplante druif in zijn fysieke 
omgeving tot veel interessantere resultaten leidt dan 
elders en dat dit niet geldt voor de wijn van slechts één 
producent in dat gebied, maar eigenlijk voor de meeste 
wijnen die er vandaan komen. Natuurlijk zijn er tussen 
de wijnen stijlverschillen waarneembaar en is er ook 
verschil in kwaliteit. Maar er is wel degelijk sprake van 
gemeenschappelijke kenmerken die de invloed van de 
mens overstijgen. 

Etna
Kleine percelen te midden van 
wilde bloemen en struikgewas,
ieder met een eigen hellings-
hoek en oriëntatie op de zon.
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ijn is een complex geheel van 
allerlei chemische verbindingen, 
die ontstaan uit een samenspel 
van omgevings-, genetische en 

menselijke factoren. Druivensoort, herkomst 
en jaargang zijn daarbij elementen die worden 
gebruikt om de karakteristieken van de wijn te 
duiden. In de wijnbouw verwijst terroir naar het 
samenspel van al deze factoren: de wijnstok en 
de fysieke omgeving waar deze in staat aange-
plant, tezamen met de menselijke inbreng in 
zowel wijngaard als kelder. Het lokale klimaat, de 
bodemsamenstelling en de druivensoort vormen 
daarbij de ruggengraat van de terroir. 

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat 
het effect van de klimatologische condities op de 
druif en de samenstelling van de wijn heel groot 
is. En omdat die condities jaarlijks wisselen, wisselt 
ook de samenstelling van de wijn ieder jaar. Juist 
dit maakt het moeilijk om buiten het effect van 
jaargangen de terroirverschillen te identificeren
tussen individuele wijngaarden. Om dit te onder-
zoeken, zul je de wijnen van verschillende wijn-
gaarden uit meerdere oogstjaren met elkaar moe-
ten vergelijken. Dat zijn trajecten van meerdere 
jaren, en die zijn inmiddels een aantal malen 
uitgevoerd. En inderdaad: ze laten zien dat iedere 
wijngaard bepaalde karakteristieken en een mate 
van gelijkwaardigheid laat zien over de jaren. 

Op papier klinkt bovenstaande wellicht redelijk 
begrijpelijk, toch blijft terroir een van de meest 
ondoorgrondelijke en uitdagende begrippen in 
de wijnwereld. Puur omdat niet iedereen het eens 
is over wat terroir precies inhoudt. En misschien 
juist daarom is er een groeiende groep weten-
schappers die zich buigt over het identificeren 
van de belangrijkste aspecten van terroir. Waar de 
grens ligt tussen de invloed van de natuur ener-
zijds en de mens anderzijds – ‘nature or nurture’ – 
is daarbij steeds een centrale vraag. 

Eigen identiteit
Historisch gezien werd de term terroir slechts 

Sauvignon blanc

2020 Pouilly-Fumé
Domaine Jean Pierre Bailly  
Een zeer aangename pouilly-fumé van 
grote klasse. De wijn stuift het glas uit 
met tonen van kruisbes, appel, grapefruit 
en buxus. De smaak is intens rijk, maar 
ook fris, met fijne zuren en eindigt in een 
sappige, minerale afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €15,60 €16,80  
Bij doos van 6: €15,10 per fles

2020 Sauvignon blanc Viñedo 
Cipreses – San Antonio, Viña 
Casa Marín
Een intense wijn vol karakter en diep-
gang, met een duidelijke expressie van 
de stenige kalkgrond en het koele klimaat 
van Lo Abarca. Prachtige aroma’s van 
steenvruchten, citrusfruit en kruisbes 
stuiven het glas uit. De smaak is zuiver, 
ziltig en puur. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €16,30 €17,50 
Bij doos van 6: €15,75 per fles

2019 Sauvignon ‘Annabel’
Marlborough, Staete Landt
Aroma’s van rijpe nectarines, tropisch 
fruit en citrustonen. In de mond een 
zachte, fluweelachtige textuur eindigend 
in een elegante, ziltige afdronk. Het sub-
tiele eiken geeft de wijn een fantastische 
diepte en complexiteit.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €14,40 €15,50  
Bij doos van 6: €13,95 per fles

Sauvignon blanc geldt als een aromatische witte 
druif, met een frisse zuurgraad, een stuivend 
karakter en aroma’s die uiteenlopen van bloemig 
en mineraal tot exotisch en tropisch. De terroir 
beïnvloedt de stijl, maar desondanks blijft de druif, 
in al zijn gedaanten, zeer herkenbaar. De klassieke 
sauvignon komt voor de liefhebber uit de Loireval-
lei en dan met name uit Sancerre en Pouilly-Fumé. 
De combinatie van een grond rijk aan actieve kalk 
en een mild klimaat geeft wijnen met bloemigheid 
(buxus) en wit en geel fruit. Marlborough heeft in 
de jaren negentig een geheel nieuwe expressie van 
sauvignon in de wereld geïntroduceerd. De hoge 
lichtintensiteit, in combinatie met lange dagen, 
koele nachten en een rijkere kleigrond, geeft een 
zeer exotische stijl wijn en een grassig karakter. In 
het koele San Antonio, een heuvelachtig gebied in 
Chili gelegen direct aan de Grote Oceaan, staan de 
wijnstokken aangeplant op hellingen van graniet en 
kalksteen, blootgesteld aan een koude zeewind. De 
wijnen zijn expressief, met citrusvruchten, minera-
len en finesse. Gut Hermannsberg

Bastei, in de Nahe in 
Duitsland, is een van 
de meest extreme 
wijngaarden die er 
is: een smalle strip, 
steile wijngaard aan 
de voet van een 
tweehonderd meter 
hoge rotswand, met 
een bodem die be-
staat uit verweerd 
gesteente. Omdat 
het op deze plek 
ook nauwelijks re-
gent, zijn de wijnstok-
ken bijna bonsai-
boompjes, die klein 
geconcentreerde 
trossen geven.

W

2019 Puech Noble rouge – 
Languedoc, Domaine René 
Rostaing
In de omgeving van Nîmes vond de 
wereldberoemde René Rostaing uit Côte-
Rôtie een koele kalkgrond waar hij ‘zijn’ 
syrah op laat excelleren. Hij assembleert 
de wijn met wat mourvèdre en grenache. 
Prachtig bloemig, kruidig en iets van 
kreupelhout.
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €25,10 €26,95   
Bij doos van van 6: €24,30 per fles

2018 Crozes-Hermitage rouge
Domaine Alain Graillot  
Graillot is een expert van het vangen 
van het pure syrahfruit in al zijn 
elegantie. Een wijn vol klein rood en 
zwart fruit, bloemen, kruiden, laurier en 
zwarte peper. De wijn is geconcentreerd, 
krachtig en bezit levendige, frisse zuren.
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €26,75 €28,75 
Bij doos van 6: €25,90 per fles

2018 Tandem Syrah du Maroc 
Zenata, Domaine des Ouled 
Thaleb & Alain Graillot
Syrah in de hitte van Marokko? Kan 
dat? Zeker, want de hoger gelegen koele, 
rode kleigrond bleek zeer gunstig te zijn 
voor syrah. Met een opvoeding op zowel 
barriques als cementen cuves ontstaat er 
een mooie balans tussen complexiteit en 
frisheid. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €14,70 €15,80  
Bij doos van 6: €14,25 per fles
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Liefhebber van warmte
Syrah is een druif die de laatste decennia erg aan 
populariteit heeft gewonnen. In eerste instantie 
vooral om de krachtige en intense wijnen die hij 
voortbrengt, maar tegenwoordig juist vanwege zijn 
frisse zuren en elegantie die de druif ook in zich 
herbergt. Syrah houdt van warmte, wat met de op-
warming van het klimaat niet ongunstig is. Daarnaast 
is hij vanwege zijn productiviteit gebaat bij arme 
bodems. Beroemd zijn de wijnen uit de noordelijke 
Rhône, waar de druif naast zijn intensiteit en rijk-
dom, een grote finesse laat zien. Steken we de 
wereld over naar Australië, de grootste producent 
van syrah, ter plaatse shiraz genoemd, dan is de 
stijl alcoholischer, met een zoeter fruit, tonen van 
specerijen en cacao en een kleur die naar zwart 
neigt. Daarnaast komen we de druif veel tegen in 
het zuiden van Frankrijk, meestal in een assem-
blage met andere druiven, zoals de grenache en 
mourvèdre. Ook in Italië en Spanje vinden we 
hem tegenwoordig op meerdere plekken terug. 
Daarnaast groeit in landen als de Verenigde Staten, 
Argentinië en Zuid-Afrika zijn populariteit.

1. Pibarnon, Bandol
De wijngaard is aan-
gelegd in de vorm 
van een natuur-
lijk amfitheater, 
beschut tegen een 
verschroeiende 
middagzon, terwijl 
de zeewind hier 
dagelijks verkoeling 
brengt.

2. Tandem, 
Marokko
Ondanks dat de 
wijngaarden Ouled 
Thaleb op de 33e 
breedtegraad 
liggen kan hier toch 
een wijn met balans 
en frisheid worden 
gemaakt. Dit komt 
door de hoogte van 
de wijngaard, de 
koele nachten en 
de sterk ijzerhouden-
de, koele kleigrond.

gebruikt voor een klein deel van het wijngaard-
oppervlak. Het waren de Fransen die met het 
concept van terroir op de proppen kwamen door 
te stellen dat er gebieden zijn waarvan de bodem 
en het microklimaat aantoonbaar een positieve 
invloed hebben op de kwaliteit van de wijnen. 
Het werd de verklaring van de grote reputatie van 

gebieden als Bordeaux en Bourgogne en zorgde 
ervoor dat deze streken nog onaantastbaarder 
werden. Terroir valt tenslotte niet te kopiëren, het 
is een gegeven. De wijnen uit andere gebieden 
zouden slechts een slap aftreksel van deze grote 
terroirs zijn. Lange tijd was terroir een Franse 

Het lokale klimaat, de 
bodemsamenstelling en 

de druivensoort vormen de 
ruggengraat van de terroir

1 2
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2019 Le Difese – Toscana         
Tenuta San Guido
Na een koude winter was de lente nat. 
De watervoorraden werden zodoende 
goed aangevuld. Los van enkele hagel-
buien in de zomer, was het weer stabiel 
en resulteerde 2019 in een uitstekend 
oogstjaar met een mooie intensiteit, 
balans, rijpheid en frisheid. 
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €23,25 €24,95
Bij doos van 6: €22,50 per fles

2018 Le Difese – Toscana         
Tenuta San Guido 
Na het kleine jaar 2017, bracht 2018 
een normaal volume. Het jaar was 
warm, maar zonder excessen en de 
druiven konden rustig uitrijpen. De wijn 
kenmerkt zich dan ook door een opval-
lende elegantie, fluwelige taninnen, frisse 
zuren en een bordeaux-karakter.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €23,25 €24,95
Bij doos van 6: €22,50 per fles

2017 Le Difese – Toscana         
Tenuta San Guido 
Vorst, droogte en warmte zorgden voor 
een kleine oogst, met fruit dat zeer rijp 
was en wat stevigere tanninen. 2017 
had dan ook wat tijd nodig om te openen, 
maar het geduld wordt beloond; het 
pure fruit van de cabernet en de zwoele 
kruidigheid van de sangiovese komen 
prachtig door. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €20,25 €21,75
Bij doos van 6: €19,50 per fles

Zoals in dit artikel reeds toegelicht heeft klimaat 
een grote invloed op de moleculaire samenstelling 
van de wijn en daarmee op het karakter van de wijn. 
Klimaat is zelfs een van de meest dominante fac-
toren van een terroir. Zeker in de meer gematigde 
klimaatzones kunnen de weersomstandigheden flink 
variëren, maar ook in de warmere klimaatzones zien 
we verschillen. Bijvoorbeeld door langere perioden 
van droogte, warmte, of juist overmatige neerslag. 
Maar ook de aan- of afwezigheid van koele nachten, 
het missen van een koude periode in de winter, 
nachtvorst in het voorjaar, hagelbuien in de zomer, 
het heeft allemaal invloed. Ieder oogstjaar vormt 
hierdoor een unieke geboorte binnen de familie 
van eenzelfde wijngaard; duidelijk herkenbaar, 
maar met zijn eigen kenmerken en karakteristieken. 
Om een terroir goed te snappen en de kwaliteit 
te beoordelen, is enige kennis van de oogstjaren 
daarom ook van wezenlijk belang. 

Klimaat is dominant

troef, die Frankrijk als wijnland groot aanzien en 
zelfvertrouwen bracht. Feit is dat Frankrijk voor 
de wijnbouw op veel plekken een interessant 
klimaat heeft, tezamen met een geschikte bodem. 
Tegelijkertijd had een stad als Bordeaux door 
zijn strategische ligging aan zee een grote afzet-
markt, die welvaart bracht. Deze welvaart zorgde 
voor voldoende middelen om te investeren en te 
innoveren, wat al in een vroeg stadium leidde tot 

het vergroten van kennis en kwaliteitsverbetering. 
Frankrijk begon al in de jaren dertig van de vorige 
eeuw met de invoering van gecontroleerde her-
komstgebieden (appellation d’origine contrôlée), 
waarbij kwantiteit ondergeschikt werd gemaakt aan 
kwaliteit. Veel andere Europese landen volgden 
dit voorbeeld pas decennia later en keken lange 
tijd tegen een grote achterstand aan. Inmiddels 
is deze zo goed als verdwenen, binnen Europa 
en daarbuiten. Niet alleen is de kwaliteit van de 
wijnen de laatste jaren enorm gestegen, we zien 
ook dat veel regio’s een sterkere eigen identiteit 
ontwikkelen. In de hele wereld zien we vandaag 
de dag een tendens waarbij wijnregio’s of subge-
bieden van regio’s zich met specifieke karakteris-
tieken identificeren en die als terroirkenmerken
naar voren brengen. Met als doel om zich als 
kwaliteitsregio te profileren en uiteindelijk econo-
misch succes te realiseren. Voorbeelden van re-
cent succes zijn Marlborough in Nieuw-Zeeland, 
Priorat in Spanje, Mendoza in Argentinië, Barossa 
in Australië, Wachau in Oostenrijk, Etna op 
Sicilië en Swartland in Zuid-Afrika. Maar ook in 
terroir-land Frankrijk zelf zien we regio’s die zich 
een nieuwe identiteit aanmeten en zich nadrukke-
lijk als kwaliteitsgebied profileren, zoals Terrasses 
de Larzac of Pic-Saint-Loup.

Het waren de Fransen die 
met het concept van terroir 

op de proppen kwamen

1. Côte-Rôtie 
De steile wijngaar-
den van Côte-Rôtie 
zijn indrukwekkend 
gelegen, uitkijkend 
over de majestueu-
ze Rhône. De bo-
dem bestaat uit 
leisteen, rijk aan mi-
neralen. Om op de 
kleine terrassen vol-
doende wijnstokken 
te planten, wordt 
het blad naar boven 
opgebonden.

2. Chablis
Chablis brengt witte 
bourgognes voort 
met een kenmer-
kende mineralige 
neus die doet den-
ken aan vuursteen. 
Het is een duidelijk 
terroirkenmerk dat 
voortkomt uit het 
koele klimaat en 
een bodem van klei, 
kalk en fossielen van 
schelpdieren – Kim-
meridge geheten.
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2018 Comtesse de Las Cases – 
Savennières moelleux, Château 
d’Epiré
Een klein deel van de trossen van 
geselecteerde percelen laat Paul Bizard 
langer hangen om er een laat geoogste 
zoete wijn van te maken, die zich 
kenmerkt door frisse zuren, rijpe peer, 
abrikoos, bloemen, bijenwas, gegrilde 
noten en mineralen.
Op dronk: tussen nu en 2030+
Nu per fles: €21,20 22,75
Bij doos van 6: € 20,50 per fles

2018 Le Hu-Boyau – Savennières 
sec, Château d’Epiré     
De oude wijnstokken van dit perceel 
geven maar weinig druiven, maar wel 
druiven met een rijk en geconcentreerd 
karakter, die iets later worden geplukt. 
Voor de ideale balans krijgt de wijn een 
opvoeding op houten vaten. Rijk, maar 
tegelijkertijd delicaat en verfijnd.
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €22,80 €24,50
Bij doos van 6: €21,95 per fles

2018 Le Parc – Savennières sec             
Château d’Epiré   
Een perceel met veel zand- en leisteen 
geeft een wijn met een mooie fruitintensi-
teit, concentratie, textuur en complexi-
teit. Hij bezit een mooi bewaarpotentieel, 
maar is ook jong al prachtig te drinken. 
Het bloemige karakter verandert straks 
richting honing en walnoot.
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €19,30 €20,75
Bij doos van 6: €18,70 per fles

Savennières 
Savennières is een kleine, bijzondere appellation 
gelegen op de noordoever van de Loire, ten zuid-
westen van de stad Angers. De wijnen hier hebben 
een uitgesproken karakter, zijn enerzijds beendroog 
in de smaak, met een minerale, zuivere zuurgraad 
en bezitten tegelijkertijd een prachtige rijpheid die 
de wijnen een mooi volume geeft en nootachtige 
aroma’s. Veel wijnliefhebbers bestempelen deze wij-
nen als échte terroirwijnen en hier valt wat voor te 
zeggen. Het koelere klimaat en de stenige, vulkani-
sche bodem, in combinatie met de zuidelijke ligging 
van de wijngaarden, die de benodigde rijpheid 
garandeert, zorgen voor een unieke cocktail waar 
de lokale chenin-blanc-druif zich opperbest thuis 
voelt. Naast de aanwezige terroirverschillen tussen 
de diverse percelen speelt Paul Bizard hier ook met 
het moment van oogsten. Door sommige percelen 
later te plukken is er meer opbouw van suikers, wat 
bepaalde cuvées een rijker karakter geeft – soms 
bewust met restsuikers om een prachtig zoet in de 
wijn te behouden. 

Fragiel evenwicht
De grote terroirs, gebieden die zich kwalitatief 
hebben weten te onderscheiden en waar de 
gemiddelde prijs per fles beduidend hoger ligt 
dan elders, hebben het nodige met elkaar gemeen. 
Vaak zijn het gebieden waar de wijnen een per-
fecte, natuurlijke balans bezitten. Ze bezitten veel 
van alles, maar van niets te veel. Het zijn gebieden 
waar de wijn in de wijngaard wordt gemaakt en 
niet in de kelder. Hier bereiken de druiven onder 
de juiste klimatologische omstandigheden hun 

ideale rijpheid, waarbij suikers, zuren, fenolen, 
smaak en kleurstoffen op hetzelfde moment hun 
optimum behalen. Dit is alleen mogelijk als kli-
maat, bodem, ligging en druivensoort perfect op 
elkaar zijn afgestemd. Iedere druif heeft hierin zijn 
eigen optimum, maar is deels ook afhankelijk van 
de wijnstijl die de maker voor ogen heeft. Het lijkt 
nu misschien of dit optimum makkelijk behaald 
wordt, maar in werkelijkheid is het een fragiel 
evenwicht dat alleen onder perfecte omstandig-
heden wordt bereikt. De grote onvoorspelbare 
en tevens invloedrijke factor is hierbij het weer. 
Helemaal omdat de meeste van deze grote terroirs 
juist in een meer gematigd klimaat liggen, waar het 
weer grillig en onvoorspelbaar is. Juist hierdoor 
speelt het oogstjaar bij de topwijnen uit de be-
roemde wijngebieden vaak zo’n doorslaggevende 
rol als het gaat om de uiteindelijke kwaliteit van 
de wijn. Volgens sommige geleerden – en Olivier 
Bernard van Domaine de Chevalier schreef hier 
zelfs een boek over – is de 45e breedtegraad de 
ideale plek op het noordelijk halfrond om wijn te 
maken, mits op een plek met een voor wijn ideale 

Terroir werd de verklaring 
van de grote reputatie van 
gebieden als Bordeaux en 

Bourgogne

Domaine Genoux
De kalkrijke kleigrond 
in de wijngaarden 
bij Arbin in de Savoie 
heeft het vermogen 
om goed waterre-
serves op te slaan 
en die in de zomer 
gedoseerd af te 
geven aan de dor-
stige wijnstokken. 

1 2



2018 L’Expression du Petit Verdot 
– Bordeaux Supérieur, Château 
Tour de Gilet  
Op een warmer perceeltje net ten noorden 
van Margaux staat de laatrijpende petit 
verdot aangeplant. Die doet het hier zo 
goed, dat hij maar liefst 60% van de 
assemblage inneemt, aangevuld met ca-
bernet-sauvignon en merlot. Uniek voor 
Bordeaux! Fris, aards, donker fruit.
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €13,00 €13,95
Bij doos van 6: €12,60 per fles

2018 Fronsac
Château de la Huste  
Fronsac is beroemd om zijn bodem van 
zeer kalkrijke klei. De merlotdruif voelt 
zich hier als een vis in het water en 
neemt 90% van de assemblage voor zijn 
rekening, aangevuld met cabernet franc. 
Rijp en gul kersenfruit, iets van chocola 
en laurier, met heerlijke, elegante zuren.
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €18,50 €19,95 
Bij doos van 6: €17,95 per fles

2018 Haut-Médoc – Cru Bour-
geois, Château du Retout 
Ergens midden tussen de beroemde 
wijndorpen Margaux en Saint-Julien 
liggen de wijngaarden van Du Retout. 
De ondergrond bestaat hier uit klei, met 
er bovenop een dikke kiezellaag. De 
cabernet-sauvgnon is dominant, met ook 
wat merlot en petit verdot. Groots!
Op dronk: tussen nu en 2028+
Nu per fles: €17,65 €18,95
Bij doos van 6: €17,10 per fles

Bordeauxwijnen hebben een specifiek en herken-
baar karakter, maar de streek is groot en uitgestrekt 
en terroirverschillen zijn er dan ook volop. Wat 
interessant is aan de streek is dat de wijnen hier 
over het algemeen assemblages zijn. De belangrijk-
ste druiven zijn de vroeger rijpende merlot, die 
wat meer rondeur en vriendelijkheid heeft, de later 
rijpende cabernet-sauvignon, met meer zuurgraad 
en tanninen, en de cabernet franc die min of meer 
tussen beide andere druiven in zit, maar aromatisch 
een echte cabernet is. Afhankelijk van de terroir 
wordt er gevarieerd in de aanplant. Door een ge-
middeld lagere temperatuur op de rechteroever – 
de omgeving van Saint-Emilion, Pomerol en Fronsac 
– is de merlotdruif hier dominant. Maar ook op de 
koelere kleibodems, los van de oever, kiest men 
vaak voor merlot, terwijl de warmere kiezelbodems 
juist meer geschikt zijn voor de cabernet-sauvignon. 
Zeker als deze in de net wat warmere Médoc liggen 
op de linkeroever. Door meerdere druivensoorten 
aan te planten, is er tevens enige flexibiliteit om in 
te spelen op weersinvloeden.

Assembleren
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Cannubi, Barolo
Een van de be-
roemdste heuvels 
in het gebied van 
Barolo. Toch zijn er 
grote verschillen 
tussen de diverse 
percelen vanwe-
ge hun ligging op 
de zon. De beste 
wijngaarden liggen 
in het centrale deel 
met uitzicht op het 
stadje Barolo en een 
zuidoostelijke ligging.

bodem. Volgens de aanhangers van deze stelling 
is het dé plek waar druiven een ideale natuurlijke 
balans ontwikkelen, de basis voor iedere grote 
wijn. Het staat buiten kijf dat de druiven merlot 
en cabernet het in Bordeaux uitmuntend doen. 
Hetzelfde geldt voor syrah in de noordelijke 
Rhône en nebbiolo in Barolo. Maar wat te denken 
van chardonnay en pinot noir in de Bourgogne, 

brunello in Montalcino, tempranillo in Ribera 
del Duero of riesling in de Rheingau? Stuk voor 
stuk staan ze aan de basis van absolute topwijnen, 
afkomstig van grote terroirs!

Terroir in praktijk
Enkele weken geleden reisde ik rond op Sicilië. 
Tijdens de lunch bestelde ik diverse keren een 
glas witte wijn. Steevast werd mij de vraag gesteld 
waar ik zin in had; een meer fruitige wijn uit het 
westen van het eiland of liever de minerale stijl 
van de Etna. Voor de lokale horeca blijkbaar een 

Terroir valt niet te kopiëren, 
het is een gegeven
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logische typering van de wijnstijlen op het eiland. 
Voor mij persoonlijk toch wat kort door de bocht. 
Tijdens mijn reis bezocht ik Sonia Spadaro van 
het piepkleine topdomein Santa Maria La Nave. 
Ik vertelde haar dat ik had gezien dat er in het 
westen in de laatste dagen van juli (!) al pinot 
grigio werd geoogst, vanwege het aanhoudende 
zeer warme weer en vroeg me af wanneer voor 
haar de oogst zou beginnen. Haar antwoord was 
dat deze voorlopig geduldig op zich liet wachten; 
ze zou waarschijnlijk begin oktober een aanvang 
maken. De pinot grigio is dan ook een druif die 
niet geschikt is voor het warme zuiden, zeker niet 
als deze op lagere wijngaarden staat aangeplant. 
De zuren dalen dan te snel en de suikers bouwen 
zich juist in hoog tempo op. Sonia werkt daarente-
gen enkel met autochtone druiven, die perfect aan 
de omstandigheden op de Etna zijn aangepast. Op 
haar wijngaard op 1100 meter hoogte (een van de 
hoogste wijngaarden van Europa), gelegen op het 
noordwesten, staan op een poederige zandachtige 
grond van vulkanisch materiaal, omringd door 
fruit- en olijfbomen enkel witte druiven aange-
plant, zoals grecanico dorato en albanello. Deze 
rijpen hier heel langzaam en geven wijnen met 
een prachtige natuurlijke zuurgraad. Op de an-
dere kant van de vulkaan, gelegen op het zuidoos-
ten, bezit ze een eeuwenoude wijngaard op zo’n 
achthonderd meter hoogte. De grond is hier ook 
puur vulkanisch, maar wat korreliger van structuur. 

Op de steile hellingen is het hierdoor lastig lopen. 
Machines kunnen hier niet terecht en al het werk 
moet met de hand gebeuren. Hier vinden we rode 
druiven als nerello mascalese, nerello cappuccio 
en witte druiven als catarratto. Ook hier rijpen 
de druiven in alle rust en worden op het juiste 
moment met een perfecte balans geoogst. De twee 
wijngaarden verschillen als dag en nacht en het 
karakter van de wijnen die ze voortbrengen is ook 
onvergelijkbaar – behalve dan dat iedere wijn met 
dezelfde lichte hand is gevinifieerd, waardoor ele-
gantie en expressie van de terroir de boventoon 

voeren. Maar soms zijn de verschillen in terroir op 
het eerste gezicht niet waarneembaar. Zo kunnen 
twee naast of boven elkaar gelegen wijngaarden 
totaal verschillende wijnen voortbrengen, zelfs als 
ze door dezelfde wijnmaker op precies dezelfde 
manier zijn gemaakt. Om dit fenomeen is de 
Bourgogne vermaard, maar ook op andere plekken 
komen we dit volop tegen. Vaak heeft het met ver-
schil in bodemprofiel te maken, de aanwezigheid 
van een stroompje, een bosrand, meer of mindere 
beschutting tegen wind, hellingshoek, ligging ten 
opzichte van de zon etc. De op het oog kleinste 
verschillen kunnen hierbij van grote invloed zijn.

In 1976 organiseerden Steven Spurrier en
Patricia Gallagher in Parijs een blinde 
proeverij tussen topwijnen uit enerzijds Bor-
deaux en Bourgogne en anderzijds Califor-
nië. De proeverij was bedoeld om aan te 
tonen dat de terroirs van Frankrijk onver-
slaanbaar waren, maar in het eindresultaat 
bleek in iedere categorie een Amerikaanse 
wijn op de eerste plek te zijn geëindigd. 

The Judgement of Paris 

“De 45e breedtegraad
is de ideale plek op het 
noordelijk halfrond om 

wijn te maken”
Santa Maria La Nave, 
Etna
Etna is een sterk op-
komende kwaliteits-
regio in Italië. De 
wijngaarden liggen 
rondom de vulkaan, 
waar zich vele oude, 
uitgedoofde kraters 
op bevinden. De 
grond is puur vulka-
nisch, uiteenlopend 
van fijne poeder, via 
grovere korrels naar 
brokken magma. De 
hoogste wijngaarden 
liggen tot boven de
duizend meter hoog-
te! Sonia Spadaro van 
het piepkleine Santa 
Maria la Nave is hier 
een van de super-
sterren.

– Olivier Bernard van Domaine de Chevalier
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2020 Just Riesling trocken – Nahe
Gut Hermannsberg
De rieslingdruiven komen van verschillende 
percelen van de ‘Grosse Lagen’ (grand-cru-
wijngaarden). De diversiteit van de bodems 
komt terug in de aroma’s en mineraliteit in 
de wijn. Het elegante karakter combineert 
met krachtige en expressieve tonen van 
limoen, peer en iets van jeneverbes.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €13,30 €14,30   
Bij doos van 6: €12,90 per fles

2020 Samas – Isola dei Nuraghi
Agripunica
De wijnen van Agripunica op het prachtige 
Sardinië zijn ontstaan uit een samenwer-
king van de wijnlegendes Tenuta San Gui-
do, Cantina di Santadi en Giacomo Tachis. 
Samas is gemaakt van vermentino en char-
donnay en biedt frisheid en elegantie met 
tonen van bloesem, citrus en tropisch fruit.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €14,50 €15,70 
Bij doos van 6: €13,95 per fles

2020 Chardonnay – Vin de France 
blanc, Verget au Sud
Een chardonnay van topniveau drinken 
maar niet de hoofdprijs betalen? Deze 
wijn heeft alles in zich om grote indruk te 
maken; tonen van bloesem, honing, witte en 
gele vruchten. In de mond heerlijk sappig, 
mooi geconcentreerd en met een schitterende 
afdronk. Goed werk van de onvolprezen 
Jean-Marie Guffens!
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €10,10 €10,90  
Bij doos van 6: €9,80 per fles

2020 Weisser Burgunder trocken
Rheinhessen
Weingut Katharina Wechsler
De weissburgunder staat aangeplant op de 
wijngaarden Benn en Aulerde waarvan de 
bodems bestaan uit mergel en löss. De wijn 
is aromatisch, zuiver en geconcentreerd. 
Katharina typeert 2020 als een klassiek 
oogstjaar dat mooi in balans is, met subtiele 
fruittonen en een heerlijke frisheid.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €12,20 €13,10   
Bij doos van 6: €11,80 per fles 

DE GROTE 
NAJAARS

PROEVERIJ
Ons proefpanel proefde en beoordeelde 25 ideale wijnen voor deze herfst
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2019 Cuvée Majeure – Bordeaux 
blanc, Château Turcaud
De bijzonder op eikenhouten vaten vergiste 
en opgevoede Cuvée Majeure proeft als een 
mooie Pessac-Léognan. De neus is complex
en kruidig met een subtiele toast. In de 
smaak vind je verleidelijke tonen van ge-
droogde abrikoos, pompelmoes, iets bloemigs 
en een rijke afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €13,95 €14,95
Bij doos van 6: €13,50 per fles

2019 Riesling
Domaine Dirler-Cadé
Jean en Ludivine Dirler staan bekend om 
hun perfect rijpe wijnen met zeer zuivere en 
fijne zuren, die gemaakt zijn op volledig 
biologisch-dynamische wijze. Hun ‘basis-
riesling’ is van ongekend niveau en ken-
merkt zich door wit en geel fruit, witte 
bloemen en een milde kruidigheid.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €16,60 €17,90
Bij doos van 6: €15,95 per fles 

Xavier Kat en Sophia 
van Wechem.

2019 Alvarinho Terramatter – Vinho 
Verde, Quinta de Soalheiro
Deze puntgave natuurwijn is afkomstig 
van de toppercelen in de Minho. De malo-
lactische gisting geschiedt deels op kastanje-
houten vaten, die subtiele aroma’s van hout 
geven. De expressieve geur van kruiden en 
limoen maakt de wijn levendig en complex. 
Heerlijk fris en karaktervol!
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €17,95 €19,25
Bij doos van 6: €17,25 per fles

2018 C de Sec – Bordeaux blanc
Château Closiot
Wijnjournalist Gert Crum was er kort en 
bondig over: “Wat een prachtige wijn!” De 
aantrekkelijke aroma’s van rijp exotisch 
fruit en iets van toast maken de wijn mys-
terieus. De mooie frisse afdronk, die krach-
tig is en lang aanhoudt, laat zien dat deze 
C de Sec een bordeaux met een bourgon-
dische touch is. 
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €20,95 €22,50
Bij doos van 6: €20,25 per fles

Hoe proeft het 
Okhuysen panel?
Het Okhuysen proef-
panel proeft en keurt, 
wikt en weegt en 
heeft een belangrijke 
stem als het gaat 
om wijnen die nieuw 
in het assortiment 
komen. Hoe is de wijn 
gemaakt, wat weten 
we over de wijnmaker 
en is de prijs in goede 
verhouding met de 
kwaliteit? Een wijn 
wordt niet zomaar 
een Okhuysenwijn; 
dat kunnen we u 
beloven. 



34 Okhuysen Vinée Vineuse

2020 Gamay Touraine
Domaine Jacky Marteau
Het domein is inmiddels overgedragen aan 
kinderen Rodolphe en Ludivine die het 
werk van hun vader met onverminderd 
succes voortzetten. Naast hun bekroonde 
Sauvignon is de Gamay er ook een om van 
te houden; vrolijk rood en zwart fruit, 
een klein pepertje, sappig en met een goede 
structuur.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €8,60 €9,20
Bij doos van 6: €8,30 per fles

2019 Refosco Dal Peduncolo Rosso 
Venezia Giulia, Tenuta Viscone
Jaar in jaar uit blinkt Tenuta Viscone 
uit in het maken van deze wijn van de 
‘refosco dal peduncolo rosso’. Hun geheim 
blijft toch wel dat ze de druif net zo lang 
laten hangen totdat hij rustig uitrijpt en 
prachtige aroma’s ontwikkelt. Elegant bessig 
fruit, bloemen en gestructureerd.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €8,80 €9,50
Bij doos van 6: €8,50 per fles

2019 Zoé rouge – Côtes du Roussil-
lon Villages, Maison Parcé frères
Gelegen nabij de Middellandse Zee, tegen 
de Pyreneeën aan, waar de zeewind en de 
bergen het klimaat bepalen. De grenache, 
carignan en syrah van oude stokken rijpen 
hier optimaal. Een wijn vol karakter met 
sappig rood fruit, pruimen, laurier en tijm. 
Zuiver en perfect in balans.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €9,40 €10,10   
Bij doos van 6: €9,10 per fles

2019 Saumur blanc l’Insolite
Domaine des Roches Neuves
Thierry Germain is een grootheid in de 
Loire en krijgt van La Revue du vin de 
France de maximale drie sterren. Deze 
cuvée bezit dankzij de vinificatie én opvoe-
ding op houten foeders een prachtige com-
plexiteit. Tegelijk is de wijn fris, met florale 
tonen en iets van exotisch citrusfruit.
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €26,50 €28,50
Bij doos van 6: €25,50 per fles

2020 Rosé d`Une Nuit
Coteaux Varois en Provence
Domaine du Deffends
Dit is de ultieme Provencerosé die zijn 
naam verleent aan die ene magische nacht 
waarin de druivenschilletjes hun kleur 
en smaak aan de wijn geven. Die heerlijk 
sappig en elegant is, maar ook spanning 
biedt met een aangename bite en een lange, 
frisdroge finale.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €14,20 €15,25 
Bij doos van 6: €13,75 per fles

2020 Bandol rosé
Château de Pibarnon
Château de Pibarnon is gelegen in de 
kleine appellatie Bandol, een regio met een 
bijzonder microklimaat. Deze rosé – die al 
meerdere malen verkozen is tot beste rosé 
van Nederland – is dankzij zijn kracht en 
elegantie dan ook absoluut een aanrader bij 
heerlijke mediterrane gerechten.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €25,60 €27,50
Bij doos van 6: €24,75 per fles

2019 Saint-Véran ‘Vieilles Vignes’
Deux Roches
Gemaakt van oude stokken chardonnay 
afkomstig van zes verschillende percelen, 
die prachtig geconcentreerde druiven geven 
en een wijn voortbrengen met veel structuur 
en fruitintensiteit. Met tonen van geel fruit 
en citrus en in de frisse minerale afdronk 
een lichte toast.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €21,90 €23,50
Bij doos van 6: €20,95 per fles

Zalto glazen 
Het panel proeft uit 
wijnglazen van het 
Oostenrijkse merk 
Zalto. Deze glazen zijn 
met de hand uit één 
stuk geblazen. Ze zijn 
flinterdun en voor een 
ultieme wijnervaring
het summum onder 
de wijnglazen. Ver-
krijgbaar in diverse 
uitvoeringen op
okhuysen.nl
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2018 Relatione Dolcetto
Dogliani, Azienda Agricola Gillardi
Deze dolcettodruiven zijn afkomstig van 
stokken van meer dan vijftig jaar oud. Zij 
resulteren in een heerlijke wijn vol met 
zwarte vruchtjes en viooltjes. De combinatie 
van aangename kruidentonen, sappig fruit 
en mooie zuren maakt deze wijn heerlijk bij 
gerechten met aardse tonen.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €9,75 €10,50
Bij doos van 6: €9,25 per fles

2017 Pinot Noir ‘State Of Grace’ 
Marlborough, Staete Landt
De uitbundige neus van deze pinot noir 
verleidt je direct. Bramen, kersen en 
viooltjes stijgen op uit het glas. Sappig 
bosfruit in combinatie met een kruidige bite 
maken deze wijn uniek. De State of Grace 
heeft een goede structuur en een sublieme, 
zuivere afdronk. Heerlijk!
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €18,60 €19,95
Bij doos van 6: €17,95 per fles

2018 Juliénas
Domaine du Clos du Fief
Juliénas wordt gezien als een van de beste 
cru’s van de Beaujolais. De wijnen zijn nét 
wat gespierder en kruidiger en kunnen ook 
beter ouderen. De oude gamaystokken geven 
een intense en frisse wijn met zowel fruitige 
– rood en zwart fruit – als aardse tonen. 
Mooi zuiver in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €14,20 €15,25
Bij doos van 6: €13,75 per fles

2019 Initiale rouge – Saint-Chinian
Domaine des Jougla
Een verrukkelijke assemblage van syrah, 
grenache, carignan en mourvèdre, die apart 
worden geoogst en gevinifieerd en later 
geassembleerd. De wijn geurt naar bramen 
en zwarte kersen, peper en iets van kreu-
pelhout. Een gulle en vriendelijke smaak, 
heerlijk bij charcuterie en gegrild vlees.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €10,20 €10,95
Bij doos van 6: €9,90 per fles

2018 Rioja tinto
Dominio de Anza
Oprichter en wijnmaker Diego Magaña 
is één van Spanjes grote talenten op dit 
moment. Diego komt uit een bekende wijn-
familie in Navarra en groeide op tussen de 
wijngaarden, maar begon op aanraden van 
Raúl Peréz in 2014 zijn eigen, klein-
schalige domein. Een supergoed besluit!
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €20,95 €22,50
Bij doos van 6: €20,25 per fles

2019 Año Cero Tempranillo
Altocedro
De tempranillodruif wordt relatief vroeg 
geoogst om zijn optimale frisheid te behou-
den. Dit resulteert in een heerlijke neus van 
viooltjes, specerijen, kersen en een zweem 
van hout. Deze wijn maakt écht indruk met 
zijn intense fruittonen, fluwelige en rijpe 
tanninen en een frisse finale.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €14,75 €15,90
Bij doos van 6: €14,25 per fles

2018 La Zarcita
Ribera del Guadiana
Palacio Quemado
Op de grens met Portugal wordt de tra-
ditionele tempranillo hier aangevuld met 
syrah, garnacha en de fameuze Portugese
touriga nacional en trincadeira die uit-
stekend gedijen op de kalkrijke bodem. Het 
resultaat? Prachtig rood en zwart fruit, iets 
van viooltjes en fijne specerijen. Wat een 
klasse!
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €11,95 €12,80
Bij doos van 6: €11,50 per fles

2017 Tierra Alta en 2 maderas
Ribera del Duero
Bodegas Valduero
Een wijn met kracht en karakter. De lokale 
druif tinto fino brengt hier schitterende 
wijnen voort, mede door de grote verschil-
len tussen dag- en nachttemperatuur, die 
gunstig zijn voor een evenwichtige rijping. 
Mooi geconcentreerd met pruimenfruit, 
specerijen en fluwelige tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €23,75 €25,50
Bij doos van 6: €22,95 per fles

2014 Côtes de Bordeaux Cadillac
Château Clos Chaumont
Een voortreffelijke assemblage van merlot, 
cabernet-sauvignon en cabernet franc. Een 
aantrekkelijke complexe neus, met aroma’s 
van rijp rood en zwart fruit, pruimen, 
specerijen, vanille en iets van laurier. 
Mooie rijpe fruittonen en elegante tanni-
nen eindigend in een lange fijne afdronk. 
Prachtig!
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €19,50 €21,50
Bij doos van 6: €18,50 per fles

2018 Cabernet Sauvignon
California, Cannonball
Ondine Chattan – wijnmaakster van 
Cannonball – haalde het gros van de 
druiven uit Sonoma County. Dit leidde 
tot een expressieve cabernet-sauvignon met 
ceder, cassis en vanille. Heerlijk bij stevige 
vleesgerechten of als avondwijn bij een mooi 
kaasplateau.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €16,30 €17,50
Bij doos van 6: €15,75 per fles
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Mervyn Snel, Thierry 
Somers en Elisa 
Duivestein.

Aad Kuijper en Cente 
Oostlander.



E stées tienerdroom was om het theater 
in te gaan. Ze was gek op zang en dans, 
maar zag in dat ze toch vooral een leuke 
amateur was. Van koken hield ze ook, 

maar kok worden zag ze niet zitten. Dus bedacht 
ze dat ze er misschien wel over kon gaan schrij-
ven. Ze begon aan een studie rechten en journa-
listiek, maar na een verkorte kookopleiding van 
een half jaar in Parijs begon het toch te kriebelen. 
Op negentienjarige leeftijd schreef ze zich in voor 
de eerste editie van het tv-programma Masterchef 
en mocht ze meedoen. Zo had ze toch dat podium 
waar ze als kind al gek op was. Helemaal toen ze 
ook nog eens won. Ze besloot de geldprijs van 
€25.000 te gebruiken om haar eigen restaurant 
te beginnen, ’t Amusement in Arnhem, wat ze in 
2011 opende. Estee: “Soms zie ik twintigjarigen 
die voor mij werken en denk dan: op die leeftijd 
begon ik mijn eigen restaurant. En het is me nog 
gelukt ook! Dan vraag ik me nog weleens af hoe ik 
dat gedaan heb…”

Inspirerende oom
Over eten en koken leerde ze van haar oom, de 
tweelingbroer van haar moeder. Die had een 
eigen restaurant, met een grote passie voor eten 
en de Franse keuken. “Met hem had ik heel veel 
contact en al van kleins af aan werd ik door hem 
helemaal in zijn liefde voor eten meegenomen. 
Ik heb een fantastische vader hoor, maar met mijn 
oom sprak ik alleen maar over eten en dat vond 
ik geweldig. Hij nam me mee naar Antwerpen en 
Parijs, daar bezochten we markten en gingen we 
samen eten. Ik was nog geen tien jaar oud toen ik 
mijn vader al voor mij naar de slager liet gaan om 
spullen te halen. Ik maakte dan receptjes en ging 
het zelf bereiden. Op mijn tiende verjaardag kreeg 
ik het kookboek van Escoffier. Dat boek intrigeer-
de me enorm.”

Direct het diepe in
Ze groeide op op een boerderij en komt uit een 
familie van veeartsen. “De band met het boeren-
leven was nauw. Onze deur stond altijd open en er 
was veel gezelligheid, regelmatig met een gevulde 
tafel vol met lekker eten. Mijn moeder en mijn 
oma konden ook goed koken en waren daarin zeer 
creatief. Ik denk dat ik daarom ook een eigen res-
taurant wilde hebben. Niet in een keurslijf, maar 
mijn eigen baas zijn en mijn creativiteit aanwenden 
zoals ik zelf wilde. Achteraf heb ik er wel een 
beetje spijt van dat ik niet meer leermeesters heb 
gehad. Maar ja, na het winnen van Masterchef had 
ik een beetje geld en wat bekendheid, dat was een 
enorme springplank. Wel direct het diepe in, maar 
het is me gelukt en het heeft me gemaakt tot wie ik 
ben. En daar ben ik best een beetje trots op.”

Fladderig
Een driesterrenchef zal ze niet worden. Daar heeft
ze zoals ze zelf aangeeft de opleiding niet voor en
bovendien is ze ook “te fladderig”. Maar inmid-
dels heeft Estée naast haar restaurant ook nog 
Eetwinkel Stroom, schreef ze drie kookboeken 
(zie ook Wijnig Nieuws pag. 6), geeft ze online 
Masterclasses, organiseert ze kookworkshops en 

De eerste 
Masterchef van 
Nederland:
Estée Strooker
De eigenaar van restaurant ’t Amusement in 
Arnhem heeft een hekel aan voedselverspilling 
en gaat samen met ons op zoek naar de 
nostalgie van het eten. 

AAN TAFEL MET ontwikkelt ze culinaire concepten voor anderen.
Tussendoor had ze ook nog haar eigen kook-
programma op 24Kitchen. Kortom aan onderne-
mingszin, energie en creativiteit geen gebrek. 
Estee: “Ik ben heel erg gek op het koken én op 
ondernemen. Ik heb wel moeten leren om te 

delegeren en de rust te nemen om met meer 
afstand naar de dingen te kijken. Dat lukt niet als 
je weken van tachtig uur maakt, waarbij je alleen 
maar in je keuken staat. Dan raak je murw geslagen 
en vergeet je waar je goed in bent. Mijn kracht 
zit hem in mijn creativiteit en ik kan heel snel 
schakelen. Maar ik ben geen perfectionist. Ik be-
denk wat, voer het uit en blijf dan steken op 80%. 
Daarna verlies ik mijn aandacht. Soms vind ik dat 
jammer, maar zo is het nu eenmaal. Heel lang heb 
ik gedacht dat ik wel moest doorgaan tot die 100% 
en bewonderde mensen die dat konden. Soms 
was ik zelfs jaloers of voelde ik afgunst. Waarom 
lukt hen dat wel en mij niet? Maar nu ik tien jaar 
verder ben, heb ik door dat ik het meest geniet 
van het bedenken van nieuwe ideeën. Daarom 
is het ook zo fijn dat het restaurant nu echt staat, 
zodat ik weer tijd heb voor andere dingen, zoals 
het schrijven van een kookboek of het organiseren
van leuke evenementen. Ik loop nu ook weer rond 
met een wild plan om een hotel te openen, maar 
dat kan volgende week zo weer anders zijn, haha-
ha. Een beetje onrustig blijf ik toch wel.”

Nostalgie van het eten
Is ze meer ondernemer dan kok? Nou nee, want 
kok voelt ze zich zeker ook. En ze heeft inmiddels 
bewezen er een groot talent voor te hebben. Bo-
vendien kan ze in de keuken ook een deel van 
haar creativiteit kwijt. Estee: “In de keuken gaat 
het mij primair om de puurheid van het eten en 
waar het vandaan komt. Hele mooie schilderijtjes 
op het bord vind ik niet interessant. Ik ben op 
zoek naar de nostalgie van het eten, noem het 
herinneringen aan vroeger, die ook door andere 
mensen in mijn gerechten zo wordt ervaren. Dát 
vind ik interessant. Daar zit mijn verdieping. Ook 
wil ik in mijn restaurant laten zien hoe we met 
meer respect om kunnen gaan met dier en natuur. 
Hoe we kunnen verduurzamen en eten weer 
ethisch verantwoord maken. Dus serveren we veel 
vaker groenten, kiezen we niet alleen maar een 
kipfiletje of kippendij, maar juist het vijfde kwar-
tier, de ingewanden van de kip. Dan leggen we 
aan onze gasten uit dat de kipleverancier daarmee 
blijft zitten, terwijl je er een mooi gerecht mee 
kan maken. Dat kan de mensen soms choqueren, 
maar het zorgt meteen ook voor bewustwording.”

Wat als er schaarste was?
Haar aanpak is realistisch, en ze is wars van 
trends. Estée: “Trends zijn tijdelijk. Ik handel niet 
vanuit opportunisme, maar vanuit een intrinsieke 

2018 Atlántico – Ribeiro
Bodegas El Paraguas
Wat een topcombinatie! Het ziltige in de wijn wordt versterkt, 
de amandel komt naar de voorgrond wat juist plezierig is door 
de rijpheid in de wijn. Verder zorgt deze wijn voor harmonie in 
de garnituren.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €21,95 €23,95
Bij doos van 6: €21,25 per fles

2020 Campana rosé – Corbières
Château Beauregard Mirouze
De wijn heeft een heerlijke kruidigheid en een klein bittertje, 
hierdoor komt het zoet van de kreeft fijn naar voren. De rijpheid 
sluit goed aan bij de amandel en hij heeft voldoende frisheid 
voor bij de appel.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €9,75 €10,50
Bij doos van 6: €9,40 per fles

2020 Tandem chardonnay-viognier – Vin de France 
blanc, Verget au Sud
Zeer spannende combinatie, juist vanwege het bloemige in de 
wijn waardoor het anijs van de venkel heel mooi naar voren 
komt. De kreeft valt iets weg, maar de doperwten en sparrentop-
jes komen juist naar boven.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €9,95 €10,90
Bij doos van 6: €9,75 per fles

Kreeft, crème van amandel, 
sparrentopjes, venkel, appel en 
jonge bospeen

In Nederland geven we 
weinig uit aan eten, maar 
wel aan een smartwatch 

of een nieuwe tv 
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motivatie. Daarom gebruik ik liever mijn nuchtere 
boerenverstand en speel ik in op het gevoel van 
nostalgie en authenticiteit. Ik zoek verbinding 
tussen de boer, de leverancier en onszelf. Ik denk 
bijvoorbeeld: wat als er schaarste zou zijn? Ik heb 
hier met mijn opa van 98 veel gesprekken over. 
Zij moesten in de oorlog bij gebrek aan eten op 
zoek naar surrogaten. Wij doen dit nu ook, maar 
juist vanuit overvloed. Denk alleen al aan al die 
vleesvervangers in deze tijd. Maar mijn opa heeft 
de heropbouw van het land meegemaakt. Mecha-
nisering was toen noodzakelijk om het volk van 
voldoende eten te kunnen voorzien. De productie 
moest omhoog. Maar de huidige bio-industrie 
komt voort uit het feit dat iedereen te veel vlees 
wil eten en er ook nog eens niets voor wil of kan 
betalen. Het is goed dat we nu een tegenbeweging 
zien, zoals alle biologische labels die er ontstaan, 
maar helaas leidt het vaak tot niets. Puur omdat de
consument er niet die prijs voor wil betalen om 
het écht goed te laten werken. In Nederland 
geven we procentueel sowieso heel weinig uit 
aan eten, maar wel aan een smartwatch of aan een 
nieuwe tv. In een land als Frankrijk is dat anders. 
Daar geven ze nog om het ambacht.”

Babs en Mientje
Mensen bewuster maken van wat ze eten, dat wil 
ze graag bereiken bij ’t Amusement. “Zo volgen 
we de groeiseizoenen, wat ook inhoudt dat we 
na de oogsttijd een half varken kopen bij de 
boer waar we onze groenten halen. Of alleen de 

koppen, als de boer er niets anders mee kan. Die 
beesten hebben ook een naam. Dan krijgen we 
Babs en Mientje. Onze gasten vertellen we dan 
dat ze het hele jaar op het land hebben geleefd 
en alle resten van het land hebben opgegeten. 
Dat ze nu zijn geslacht, om de winter mee door te 
komen. Zoals dat vroeger ging. Eigenlijk proberen 
we te vernieuwen met de kennis van vroeger. Niet 
terug naar vroeger, maar vooruit met het goede 

van toen. Daar kunnen we veel van leren. Daar 
zit heel veel ambacht en ook veel meer respect. 
Het is minder efficiënt, maar je krijgt er smaak en 
kwaliteit voor terug.” Het volgen van de seizoenen 
is overigens niet altijd eenvoudig; soms moeten ze 
concessies doen. Zo kan de biodynamische boer 
waar ze mee werken in de zomer volop zijn spul-
len leveren, maar in de winter is dat lastiger. Dan 
wijken ze wel eens uit naar Zuid-Europese landen, 
omdat de gasten nu eenmaal niet alleen maar op 
ingemaakte kool en biet zitten te wachten. Maar 
sperziebonen en aardbeien staan in de winter 
nooit op het menu bij ’t Amusement.

Kop-tot-kont-chef Nel Schellekens
Haar grote leermeester was haar oom, maar inspi-
ratie doet Estée vooral op tijdens de reizen die ze
maakt, zoals bijvoorbeeld naar Atsushi Tanaka (AT) 
in Parijs, of, dichter bij huis, restaurant Choux 
in Amsterdam. En dan is er nog Nel Schellekens, 
van kop-tot-kont-chef in Winterswijk. Een echte 
ambachtsvrouw met ongelooflijk veel kennis, die 
al decennia werkt zonder voedsel te verspillen en 
‘het goede van vroeger samen laat komen met de 
vernieuwingen van nu’. Zij is Estées belangrijkste 
inspiratiebron en mag volgens Estée weleens wat 
meer aandacht krijgen voor wat ze doet. Zeker 
omdat bijna niemand tegenwoordig nog een half 
varken kan verwaarden tot worst, paté en ham. 
Veel jonge koks zijn niet in staat om een heel 
beest te verwerken, ziet Estée, omdat ze tijdens de 
opleiding de stukken vlees vacuüm voorverpakt 
aangeleverd krijgen. Estée doet dan ook graag 
een oproep aan de vele vakopleidingen om dit 
ambacht weer in de keuken terug te brengen.

Nederlandse wijn
Estée is geen grote drinker en drinkt dus ook wei-
nig wijn. Maar ze is gek op champagne en Duitse 
spätburgunder, wijnen met frisheid en elegantie. 
Bij ’t Amusement werken ze veel met Nederlandse 
wijnen. Ze realiseert zich dat je in kwaliteit soms 
wat inlevert, maar ze vindt het leuk om de mensen 
met wijnen van Nederlandse bodem kennis te 
laten maken. Nederlandse wijn is onder de gasten 
vaak onbekend en de verrassing des te groter. 
Bovendien past het goed bij haar filosofie om de 
producten dicht bij huis te zoeken.

We proberen te 
vernieuwen met de kennis 

van vroeger. Niet terug naar 
vroeger, maar vooruit met 

het goede van toen

Chef
Estée Strooker
Restaurant
’t Amusement
Leermeester
Haar oom
Lekkerste wijn
Duitse blauburgunder
Mooiste wijn + spijs 
combinatie
Heb ik niet. Ik vind 
het belangrijk om 
keer op keer weer te 
zoeken naar de beste 
combinatie en dat is 
ook afhankelijk van het 
seizoen en het weer
Voor welk gerecht 
kun je Estée ’s nachts 
wakker maken?
Goede pekingeend 
met pannenkoekjes
van de Chinees 
Kwong Chow in 
Arnhem

k ben sherry-fan. Sherry, wijn uit de regio 
Jerez, is een van de meest speciale wijnen 
van de wereld. Uniek, ondoorgrondelijk, 
magisch, speciaal en complex. Toegegeven, 

op de mierzoete (met de nadruk op ZOET) Pedro 
Ximénez na zijn de droge sherry’s meestal geen 
allemansvrienden. Maar dat zijn koffie en bier ook 
niet als je die voor het eerst zou drinken wanneer 
je ouder dan dertig bent. Mijn punt: als we opge-
groeid waren met sherry zou dit net zo populair 
zijn als Nieuw-Zeelandse sauvignon blanc. 

Het imagoprobleem komt door de Nederland-
se ‘dubbeltje-eerste-rij-mentaliteit’. Bij sherry 
denken we vaak aan lafzoete medium-meuk uit 
de jaren ’70, de twintiglitervaten bij grootouders 
op tafel (althans bij die van mij) en het beruchte 
sherry-dieet voor bij de strijkplank en afwas. 
Nederland strijdt al decennia met het Verenigd 

Koninkrijk over wie de grootste importeur van 
het Andalusische wijngebied is – en dat betekent 
meestal weinig goeds. Nog steeds ligt er op de 
onderste regionen van de grootgrutters voldoende 
materiaal dat je beter voor de keuken dan je wijn-
glas kan gebruiken. Gelukkig is er in kwalitatief 
opzicht enorm veel veranderd en kun je voor 
ruim onder een tientje echt smakelijke sherry 
vinden, en daarboven ben je pas echt spekkoper. 

Ouderwets wordt 
weer nieuwerwets

JOB SEUREN
Zonder enige 

horeca-ervaring, 
maar mét een 

enorme passie voor 
wijn wist Job het 
te schoppen tot 

sommelier bij onder 
andere De Librije***. 
In 2019 opende hij 
met drie partners 

Restaurant Zoldering 
in Amsterdam.

Hypercomplexe, decennia oude drank voor een 
geeltje is geen uitzondering. 

Na deze vrij lange inleiding bent u misschien 
verbaasd dat dit stuk helemaal niet over sherry 
of Jerez gaat, maar over ‘normale’ witte wijn van 
Alvear. Waarom dan een heel verhaal over sherry? 
Omdat Alvear wijnen maakt precies zoals sherry, 
maar van Pedro Ximénez druiven in Montilla-
Moriles, het gebied naast Jerez. Dat doen ze op 
fantastische wijze. Wat Alvear naast de fantastische 
traditionele sherry-stijl wijnen onderscheidt zijn 
de droge stille wijnen. Onversterkt en van die 

2019 Vino de Pueblo ‘3 Miradas’
Montilla-Moriles, Bodegas Alvear
De rijping op de typische tinajas (grote aardewerken amforen) 
en onder ‘flor’ (de gist die een deken vormt op de wijn) geeft een 
complexe neus met citrusfruit, wilde bloemen en ook aardse tonen. 
In de smaak mooi droog, slank en fris met wederom citrusfruit, 
iets van noten en een prachtige ziltige toets. De afdronk is lang 
en intens. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,95 €12,95
Bij doos van 6: €11,50 per fles 

Als we opgegroeid 
waren met sherry zou 
dit net zo populair zijn 
als Nieuw-Zeelandse 

sauvignon blanc

Pedro Ximénez, maar geen spoortje suiker. Toeval 
of niet, terwijl ik dit schrijf komt het bericht bin-
nen dat deze wijnen nu ook in sherry toegestaan 
worden. Wie volgt wie? De nieuwe generatie 
sherry dient zich aan onder aanvoering van een 
producent die niet uit Jerez zelf komt.

Traditionele sherry maakt een comeback en in 
het kielzog volgen de traditionele montillawijnen 
zoals die van Alvear. Wijnen die je zeker een paar 
keer per jaar moet drinken. Complexe wijnen met 
noten, karamel, sinaasappelschil, hooi, kamille, 
laurier en drop. Benieuwd echter naar het nieuwe 
Andalusië? Schenk een glas van de 3 Miradas in. 
Ingetogen, zilt, zacht, elegant, puur. Ik ben enorm 
fan van sherry, het blinkt uit in traditie. 

Mijn focus ligt nu echter even op Alvear, met 
zijn voeten stevig in de geschiedenis, maar een 
wijde blik op de toekomst. Niet heel anders dan 
wijnimporteur Okhuysen eigenlijk.

Sherry hip? Het moet niet gekker worden.

I
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SOMMELIER

Tip 
van de 

sommelier!



“Alles vertelde ons dat we hier 
mooie wijnen konden maken”

TOUR DE VIGNE TERRE DES DAMES

Een persoonlijke rondleiding van Lidewij van Wilgen op haar domein.

inds ik wijn maak, zijn mijn flessen te vin-
den bij Okhuysen. Misschien kennen we 
elkaar van Proeven tussen de Stellingen;
voor sommigen onder u is Terre des 

Dames zelfs de huiswijn! Daarom ben ik heel blij 
u nu eens persoonlijk rond te leiden.

De Languedoc is de grootste wijnregio van 
Frankrijk. Nog steeds worden hier, in het vlakke 
land aan zee, veel massawijnen gemaakt. Maar al 
sinds de jaren tachtig bewijzen pioniers als Mas 
de Daumas Gassac en La Grange des Pères dat het 
ook anders kan. In de tijd dat mijn toenmalige 
man Aad en ik een domein zochten, gold de 
Languedoc als ‘de nieuwe wereld van wijn in 
Frankrijk’. En voor mij is dat nog steeds zo. 

Achter het dorp Murviel-lès-Béziers beginnen 
de heuvels. Bij de afslag Terre des Dames wordt 
de weg smaller, er zijn dichte bosschages van 
groene eiken. Daarna de eerste wijngaarden, 
omzoomd door muurtjes van gestapelde stenen. 
Uiteindelijk komt u op een zandpad, geflankeerd 
door cipressen. Hier begint onze tour. Laten we 
starten met een wandeling door de wijngaarden. 
Met de tijd heb ik geleerd dat dit mijn grootste 
schat is, de basis voor alles wat ik hier kan doen. 
Waar in de jaren zestig en zeventig veel domeinen 
industrialiseerden en met grote bulldozers de 
bomen tussen de percelen uit haalden, bleef hier 
alles bij het oude. Onze veertien hectares zijn 

S
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verdeeld in 25 kleine perceeltjes, omzoomd door 
wilde garrigue. Toen ik in 2009 overstapte op 
biologische landbouw was ik één van de eersten 
in onze regio, maar het leek me vanzelfsprekend 
me aan te passen aan dit land in plaats van het naar 
mijn hand te zetten. 

De eerste wijngaard waar we nu komen is de 
oude carignan. Geplant in de Summer of Love is 
zijn fruit nog altijd even kwalitatief. Iedere stok 
heeft zijn eigen persoonlijkheid – een selectie van 
de klonen bestond nog niet voor 1970. We lopen 
verder. Boven aan de heuvel ligt het veld met 
oude alicante. Deze wijngaard is bijna honderd 
jaar oud en geeft nog maar vijftien hectoliter per 
hectare, een kwart van wat in de Appellation is 
toegestaan. Maar het is het geheime ingrediënt 
van onze rode La Diva. Vanaf dit punt heb je een 
schitterend uitzicht over onze vallei; het huis en 
de wijnkelder liggen verscholen achter cipressen, 
op de achtergrond een hoog rotsplateau, goud-
geel in de lage zon. 

Een laatste wijngaard is de witte grenache, bij-
zonder om zijn terroir met fossielen van oesters. 
Met de jaren hebben de wortels diep kunnen 
aarden, de basis voor de mineraliteit in de wijn en 
de reden waarom de stokken, zelfs in het heetste 
seizoen, altijd genoeg water kunnen vinden. Het 
unieke voordeel is dat er, verspreid onder de 
wijngaarden, kleine riviertjes stromen; de basis 

1

Hectares
14 ha, verdeeld in 25 
kleine percelen
Druivensoorten: 
Grenache noir 29,5%
Syrah 34%
Carignan 14%
Mourvèdre 7%
Alicante 4%
Grenache blanc 
11,5%
Leeftijd stokken
gemiddeld 40 jaar 
oud
Bodemsoort
Wisselend per perceel, 
een basis klei/kalk met 
afwisselend vuursteen, 
kalksteen, kiezel of ge-
fossiliseerde oesters
Landbouw 
Biologisch sinds 2009
Klimaat
Mediterraan
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voor de frisheid in onze wijnen. 
Laten we naar de kelder gaan. We lopen langs 

het huis, een oude Mas uit 1750 in de schaduw 
van een oude es. De kelder ligt iets lager en is 
gebouwd in 1850, één van de eerste particuliere 
wijnkelders in de omgeving. Maar behalve het 
oude balkenplafond en de ruwe stenen muren is 
het van binnen nieuw. Op de vloer ligt glimmend 
beton, er zijn betonnen tanks en om kleinere hoe-
veelheden wijn te kunnen conserveren ook tanks 
van glasvezel, een perfect neutraal materiaal. Voor 
de kelder staat onze sorteertafel. Voor mij is dit 
misschien wel het belangrijkste element in de 
vinificatie. Ik hou ervan om de druiven goed uit 
te zoeken, ik wil geen slakken of zieke trossen in 
de tank. Op die manier kan ik kiezen voor een 

rustige vinificatie met weinig ingrepen – de enige 
manier om tot een mooie geconcentreerde wijn 
met zachte tanninen te komen. 

Sinds het begin plukken we alle druiven met de 
hand, de laatste jaren alleen nog in de ochtend. Ik 
heb voor alle plukkers hoofdlampen gekocht en 
zelfs voor de rode wijnen beginnen we nu als het 
nog donker is – de laatste druiven komen uiterlijk 
twaalf uur binnen. Zeker de eerste uren zijn de 
druiven nog koud en bedauwd als ze de kelder in 
gaan; een enorme stap voorwaarts voor de frisheid 
en elegantie van de wijnen. 

Dit jaar kenden mijn man Olivier en ik elkaar 
tien jaar – een mooie reden om Les Prés d’Eu-
génie te bezoeken, een landgoed met één van de 
oudste restaurants van Frankrijk met drie Miche-
linsterren. Het team van zeven sommeliers heeft 
uiteraard enorm nagedacht over de wijnen die ze 
presenteren, maar ze waren er toch echt: de wij-
nen van Terre des Dames. Een enorme kroon op 
het werk dat ik hier doe, maar ik weet het zeker: 
ik ben nog lang niet klaar. We spreken elkaar op 
de volgende Proeven tussen de Stellingen!

2

4

3

2020 La Diva Blanche – Pays d’Oc blanc
De grenache geeft zilte en florale facetten met aangename bitters, terwijl de houtopvoeding de wijn een brede 
en zachte structuur en complexiteit geeft. Tonen van honing, vers fruit en iets van anijs. Een grote witte wijn!
Op dronk: tussen nu en 2025. Nu per fles: €19,50 €20,95 Bij doos van 6: €18,90 per fles 

2018 La Dame rouge – Coteaux du Languedoc
Een assemblage van carignan, grenache en syrah. In de neus tonen van verse tijm en rozemarijn, kreupelhout 
en rijp zwart fruit. De smaak is puur en intens, zit vol sappig fruit en eindigt in een opmerkelijk frisse, 
elegante afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2025. Nu per fles: €11,40 €12,25 Bij doos van 6: €10,95 per fles

2017 La Diva rouge – Pays d’Oc
Afkomstig van Lidewijs beste percelen syrah (50%), grenache (30%) en alicante (20%) met zeer oude stok-
ken. Aroma’s van rijpe bramen en kersen, garrigue, verse kruiden en rode veldbloemen. De smaak is complex 
en geconcentreerd, in balans met zijdezachte tanninen en een lange afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2025. Nu per fles: €15,25 €16,50 Bij doos van 6: €14,75 per fles

De Languedoc; 
door vele ge-
noemd als de 
nieuwe wereld van 
wijn in Frankrijk. Er 
gebeuren hier ook 
veel spannende 
dingen op wijnge-
bied, waar Terre 
des Dames een 
voorbeeld van is. 

De eeuwenoude 
kelder uit 1850 
heeft Lidewij hele-
maal vernieuwd, 
met een betonnen 
vloer, betonnen 
en glasvezel tanks. 
Uiteraard blijven 
de houten vaten 
onmisbaar.

Lidewij kan na een 
lange werkdag 
in de wijngaard 
of kelder, heerlijk 
bijkomen in haar 
prachtige ‘Mas’ 
gebouwd in 1750.

Naast het met de 
hand plukken, wordt 
er ook met de hand 
gesorteerd. Zo 
kunnen aangetaste 
druiven en slakken 
eruit worden ge-
haald, zodat Lidewij 
in de kelder minder 
hoeft in te grijpen.

1.

2. 

3.

 

4.

Het leek me logisch me 
aan te passen aan dit land 
in plaats van het naar mijn 

hand te zetten

Terre des 
Dames



oor mijn Magister Vini-scriptie over 
cabernet franc interviewde ik in 2015 
de oude René-Noël Legrand (van het 
huidige Domaine Clotilde Legrand) uit 

Saumur in het Loiregebied. Hij vertelde vol nos-
talgie over vroeger: “Oogsten, dat deed je elk jaar 
rond hetzelfde tijdstip. Er werd lang van tevoren 
een datum afgesproken met familie, vrienden en
de seizoenwerkers. Op de afgesproken dag begon
je gewoon met oogsten, of de druiven nou hele-
maal rijp waren of niet. Zo had je doorgaans de 
eerste week onrijpe druiven, de tweede week 
rijpe druiven en de laatste week van de oogst had 
je overrijpe druiven.” Dit vond ik een fascinerend 
verhaal. Zo was een ‘groot jaar’ dus niet alleen het 
resultaat van de weersomstandigheden, maar ook 
van de afspraken met de oogsttroepen.

Tegenwoordig wordt, zeker op de betere do-
meinen, niets aan het toeval overgelaten om het 
ideale oogstmoment te bepalen. In de wijngaard 
worden de druiven constant aan analyses onder-
worpen, waarbij onder andere de zuur- en de 
suikerwaarden worden gemeten en de ‘fysiolo-
gische rijpheid’ – de fysieke rijpheid van de druif 
zelf – wordt getest. Het bepalen van de rijpheid 
van de schillen, pitten en steeltjes is dan weer 
mensenwerk; dat komt aan op ervaring en gevoel. 
Er wordt gekeken naar de kleur en er wordt ge-
proefd om zowel de smaak als de textuur te beoor-
delen. Er is geen apparatuur die een berekening 
kan maken van deze complexe informatie. Ideali-
ter gaan de opbouw van de suikers, afbouw van 
de zuren en de fysieke rijpheid van de druif gelijk 
op, maar dit is lang niet altijd het geval en op 
sommige plekken in het geheel niet mogelijk. De 
juiste rijpheid van de druif is per ras verschillend 
en hangt mede af van de stijl wijn die men wil 

maken. Voor rode wijnen luistert het nog eens 
extra nauw. De kleurstoffen van blauwe druiven 
zitten in de schillen en deze moeten samen met 
de pitten en soms ook steeltjes inweken met het 
sap om extra smaak af te geven. Na dit verhaal 
begrijpt u vast: het luistert allemaal heel nauw.  

En dan zijn er nog de weersomstandigheden 
die gedurende het jaar de nodige variatie kennen, 
waardoor het perfecte moment van oogsten elk 
jaar anders valt. In de Loirevallei hebben wijnma-
kers, net als in sommige andere noordelijke 
klimaten, met nog een uitdaging te maken. Omdat 
er grote verschillen bestaan tussen de oogstjaren, 
hebben ze niet altijd de luxe dat ze zelf kunnen
kiezen welke stijl wijn ze willen maken. Ze moe-
ten zich hier laten leiden door wat het jaar hun 
biedt om tot de beste kwaliteit te komen. Je ziet 

in de Loire dan ook per jaar grote verschillen in 
de productiecijfers van mousserend, droog wit, 
zoet wit, rosé en rood. Als blauwe druiven niet 
optimaal rijp worden, schiet de productie rosé 
en vaak ook mousserende wijn omhoog. Als de 
witte druiven lastiger rijpen, stijgt de productie 
mousserend en droog wit aanzienlijk. In de warme 
jaren met een mooie nazomer is de productie 
rood en (edel)zoet wit weer hoger.

In de wijnen in Jobs lespakket kunt u zelf duidelijk het 
verschil in rijpheid ruiken en proeven.

Le moment suprême

JOB JOOSSE 
 is wijnspecialist, 

inkoper en wijnadvi-
seur bij Okhuysen. In 
2016 behaalde hij 
het hoogste wijn-

examen in de 
Nederlande taal, 

Magister Vini.

1. Vouvray brut mousseux, Vignobles Brisebarre
De eerste geoogste druiven hebben nog veel zuren; perfect als basis voor mousserende wijnen met een tweede 
gisting op de fles. Fijne belletjes, een subtiel bouquet met iets van brioche. De smaak is heerlijk fris-droog. 
Op dronk: tussen nu en 2023. Nu per fles: €11,95 €12,90 Bij doos van 6: €11,60 per fles

2. 2016 Vouvray sec, Vignobles Brisebarre
De tweede plukronde geeft druiven met meer rijpheid en rijkdom. Deze vouvray rijpt op oude vaten. Complex, 
met minerale en florale tonen, rijp geel fruit, noten en vers brood. 
Op dronk: tussen nu en 2024+. Nu per fles: €11,40 €12,25 Bij doos van 6: €10,95 per fles

3. 2009 Vouvray Grande Réserve Moelleux, Vignobles Brisebarre
De laatste plukronde, nadat de botrytis cinerea (edele rotting) heeft toegeslagen. Deze schimmel onttrekt vocht 
aan de druif. Daardoor neemt de concentratie drastisch toe. Uitbundig parfum van wit fruit en bloemen. De 
smaak is rijk met witte perzik, meloen en gele appel. De finale is weelderig, met prachtige zuren.
Op dronk: tussen nu en 2024. Nu per fles: €21,75 €23,40 Bij doos van 6: €20,95 per fles

Vouvray is een excellent 
voorbeeld om te proeven 

wat het oogstmoment doet 
met de stijl van de wijn 

JOOSSE ON THE JOB

V
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6 flessen: 2x1, 3x2, 1x3
€77,00 €85,95

Job’s lespakket 
Rijpheid

VOOR U SAMENGESTELD

1x Le Petit Gascoûn blanc – Côtes de Gascogne (p.2)
1x Morellino di Scansano (p.11)
1x L’Expression du Petit Verdot – Bordeaux Supérieur (p.30)
1x La Zarcita – Ribera del Guadiana (p.35) 
1x La Dame rouge – Coteaux du Languedoc (p.41)
1x Viognier – Vin de France blanc (p.44)

2x La Diva Blanche – Pays d’Oc blanc (p.41)
2x La Diva rouge – Pays d’Oc (p.41)
2x La Dame rouge – Coteaux du Languedoc (p.41)

1x Chardonnay – Vin de France blanc (p.33)
1x Cuvée Majeure – Bordeaux blanc (p.33)
1x Rosé d`Une Nuit – Coteaux Varois en Provence (p.34)
1x Gamay Touraine (p.34)
1x Cabernet Sauvignon – California (p.35)
1x Tierra Alta en 2 maderas – Ribera del Duero (p.35)

2x Weissburgunder Mediaevum – Südtirol (p. 13)
2x Vernatsch Mediaevum – Südtirol (p.13)
1x Sauvignon Praesulis – Südtirol (p.13)
1x Weissburgunder Praesulis – Südtirol (p.13)

Gump Hof

De grote najaarsproeverij

Coups de Coeur

Tour de Vigne

Vijf bijzondere 
proefpakketten
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1x Sauvignon ‘Annabel’ – Marlborough (p.22)
1x Pouilly-Fumé (p.22)
1x 2018 Le Difese – Toscana (p.28)
1x 2019 Le Difese – Toscana (p.28)
1x Haut-Médoc – Cru Bourgeois (p.30)
1x Fronsac (p.30)

Terroir

€61,75
€68,90

€84,00
€93,30

€89,00
€99,40

€104,00
€116,05

€109,00
€121,10



alverwege de jaren tachtig van de 
vorige eeuw kwam bijna alle officieel 
aangeplante viognier ter wereld uit 
de Rhône-vallei – uit Condrieu om 

precies te zijn – en besloeg slechts 23 hectare. De 
druif verwierf echter wereldwijde bekendheid; 
men viel voor de typische combinatie van aroma 
en rijkdom. Een wijn voor de levensgenieter, 
maar voor de wijnboer vaak een hoofdpijndossier. 
Voordat de druif zijn bedwelmende aroma’s volle-
dig ontwikkelt, moet de viognier héél lang blijven 
hangen. 

Precies een klus voor Jean-Marie Guffens, 
de eigenzinnige en extreem kundige wijnmaker. 
Groot geworden met ‘zijn’ chardonnay in de 
Bourgogne, maakt hij witte wijn in Bordeaux en 
dus ook viognier in het zuiden. Hij staat erom 
bekend dat hij soms eerder en dan weer later, 
maar eigenlijk nooit tegelijk oogst met zijn buren. 
Hij wacht nu eenmaal tot de druiven perfect 
gerijpt zijn, wat juist bij viognier van levensbe-
lang is. 

Guffens’ rechterhand Julien Desplans: ‘De 
druiven voor deze cuvée zijn door Jean-Marie 
zelf geselecteerd bij onze partners in de Lubéron. 
De wijn wordt gevinifieerd op cementen tanks 
en heeft een zeer fruitige neus, met aroma’s van 
exotisch fruit zoals ananas en lychee, en iets 
van mandarijn. Het smaakpalet is breed met een 
mooie soepelheid. Opvallend is het lichte en frisse 
in de mond; de wijn is zeer mooi in balans.’

2020 Viognier – Vin de France blanc
Verget au Sud
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €9,95 €10,90
Bij doos van 6: €9,75 per fles

Je zou het vandaag de 
dag niet zeggen – viognier 
is zo’n gevestigde naam – 
maar deze druif was recent 
bíjna uitgestorven. 

 Viognier zoals alleen 
Guffens hem kan maken

AFDRONK

H


