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WIJNHUIZEN MET EEN VERHAAL

Prachtige klassiekers van Taylor’s, Laurent-Perrier en Delamotte, maar ook
minder bekende Bourgognes van Louis Jadot. Daarnaast bieden we betaalbare
alternatieven voor champagne, vriendelijk geprijsde Bordeaux en andere wijnen
waarmee je voor een schappelijke prijs heel goed voor de dag kunt komen.

We zijn trots op de persoonlijke bijdrage die wijnmaker David Guimaraens van
Taylor’s voor ons heeft geschreven. En ook op het interview met Matteo Sardagna,
eigenaar van wijnhuis Poderi Einaudi dat volop in beweging is en steeds mooiere
Barolo’s maakt.

Uiteraard is er weer alle aandacht voor wijn en spijs, met onder meer verrassende

FRANÇOIS & JOHAN MALAN

Het is natuurlijk geen geheim dat wij graag met familiebedrijven werken. De redenen hiervoor hebben
we al vaak genoemd: eigenaren van familiebedrijven zijn verbonden met hun product en staan

champagne-spijstips, verzameld door onze accountmanagers, Elzas-riesling met

voor de kwaliteit van dat product. Langetermijnvisie, stabiliteit, vertrouwen en focus op duurzame

paling en de visie van sommelier Dannis Apeldoorn (Hotel De L’Europe) op Gaja

kwaliteitsverbetering zijn hierbij sleutelwoorden.

Ca’Marcanda Magari.

Kortom, er valt in dit extra dikke nummer veel te lezen en ontdekken. We hopen
bestellen.kwastwijnkopers.nl

En dat dit zijn vruchten afwerpt, kun je goed zien bij het Zuid-Afrikaanse Simonsig, waar Michael
Malan inmiddels de 11e generatie (!) van deze bijzondere wijnfamilie vormt. Met een eigen visie, maar
net zoveel elan als zijn vader, oom en opa, zet hij de familietraditie voort. Of de Famiglia Bianchi uit

u opnieuw inspiratie te bieden voor de komende, toch wat anders dan andere

Argentinië, een van oorsprong Italiaanse familie die het domein van voorvader Don Valentín langzaam

wintermaanden.

maar gestaag met veel succes heeft uitgebreid. Het zijn maar twee voorbeelden, die we in dit magazine
graag nog eens voor het voetlicht brengen.

Veel leesplezier!
0252 - 62 99 62
Martijn & Jaap Kwast

bestellingen@kwastwijnkopers.nl

VIER GENERATIES BIANCHI
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Simonsig Estate

DE SUCCESVOLLE
INSTAPPERS

DE SYMPATHIEKSTE PIONIERSFAMILIE UIT STELLENBOSCH

Simonsig Chenin Blanc en Cabernet
Sauvignon-Shiraz behoren tot de
zogenoemde instapwijnen van het
wijnhuis en vormen een succesvol
duo. Ze zijn toegankelijk, maar vol
van smaak, aantrekkelijk geprijsd
en met net zo veel liefde gemaakt
als de hogere cuvées uit het brede
Simonsig-assortiment.

VLNR: FRANÇOIS-JACQUES,
MICHAEL, JOHAN, CHRISTELLE
EN FRANÇOIS MALAN

MICHAEL MALAN
TIJDENS DE OOGST

Simonsig is een van de populairste wijn-

studie moest kiezen, was hij nog in dubio.

huizen in het assortiment van Kwast. Niet

Voor alle zekerheid schreef hij zich op de

zo gek, want binnen het brede assortiment

Universiteit van Stellenbosch in voor zowel

is er voor elke wijnliefhebber - en voor elk

oenologie als technische wetenschappen

budget - wel een favoriet. De veelgeroem-

en werd tot beide studies toegelaten. Maar

Geschikt voor vele momenten. Een origineel

de pioniersgeest van Frans Malan hebben

na een werkvakantie als druivenplukker in

aperitief en uitstekend inzetbaar bij een salade

we al vele malen besproken. Zo bracht

Alto Adige was hij om. Het werd oenolo-

deze founding father van Simonsig in 1971

gie. Michael: “De mensen met wie ik in de

visgerechten. Ook een verrassend goede match

de eerste Vonkelwijn op de markt. Ook had

wijngaarden werkte, spraken geen Engels,

met gerechten uit de Aziatische keuken.

hij een voortrekkersrol in het eerherstel

dus in de communicatie ging het louter om

van de authentieke chenin blanc en was dit

wijngaarden, druiven en wijn maken. Het

niet geheel toevallig de eerste wijn die hij

was duidelijk dat we onze passie deelden

in 1968 zelf bottelde.

en taal leek in de communicatie overbodig.
Op dat moment realiseerde ik me dat ik

Maar inmiddels staan zijn zoons François

wijnmaker wilde worden. Hello winemaking

en Johan al jaren aan het roer en vormen

and goodbye engineering!”

zij de tiende generatie in deze rasechte

meloen, ananas en een ondertoon van guave.
Prachtig gebalanceerde zuren en een sappige,
volle smaak met opnieuw exotisch fruit en
amandel in de afdronk.

met biet en geitenkaas, mosselen met een
romige knoflooksaus, gegrilde kip en rijke

EIGENZINNIGE

GASTRONOMISCHE BLEND
THE GRAPESMITH MEDITERRANEO
Blend van vijf druivenrassen met een hoofdrol voor
roussanne, aangevuld met marsanne, grenache
blanc, clairette en verdelho. De druiven worden
apart gevinifiëerd, waarbij de ene wijn op hout rijpt
en de andere niet. Vlak voor de botteling wordt de

zorgt voor structuur, shiraz voor sappige frisheid.

andere wijnbedrijven in Zuid-Afrika, Aus-

wijnmaker en al even enthousiast over het

tralië en Italië voordat hij in het familiebe-

mineraliteit. In tweede instantie ook acaciabloesem,

drijf rodewijnmaker werd onder de hoede

subtiel hout, een frisse smaak met veel spanning en

uitgemaakte zaak. Michaels favoriete

zijn vader Johan.

een verleidelijke kruidigheid. Volzachte smaak

Aromatisch met verse limoen, verbena en een zuivere

zoon, is sinds 2017 actief in het bedrijf als

Dat hij zijn vader zou opvolgen, was geen

De jeugdige tonen van zoet rood bessenfruit
komen je tegemoet. Daarnaast zwarte bessen en
met perfect geïntegreerde tannines, rijpe kersen

Na zijn studie deed Michael ervaring op in

van keldermeester Debbie Thompson en

CABERNET SAUVIGNON-SHIRAZ

uiteindelijke blend bepaald.

wijnmakersfamilie. Zelfs Michael, Johans

vak als zijn vader.
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CHENIN BLANC
Het exotische fruit spat uit het glas! Witte peer,

en een hint van vanille en eikenhout. De cabernet

Culinair breed inzetbaar bij lichtere bereidingen

een lange afdronk.

van vlees zoals pasta bolognese, pizza uit de

Serveer in een groot glas en geef de wijn de tijd

charcuterie, rundercarpaccio, zelfgemaakte

om zijn ware karakter te tonen. Heerlijk bij krab,

hamburger en alles van de grill en BBQ.

houtoven met salami en andere Italiaanse

rivierkreeftjes, rijke kipgerechten, blauwe en

vakken op school waren wiskunde en

geitenkazen en foie gras. Ook top bij spicy gerechten

scheikunde, dus toen hij zijn vervolg-

en milde curries!
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Fonkelende Vonkelwijnen

THE MALAN FAMILY
SELECTION

Simonsigs onbetwiste flagship
Bordeaux-blend. De eerste Tiara

KAAPSE VONKEL BRUT
KAAPSE VONKEL ROSÉ BRUT
Feestelijke mousserende rosé met een ZuidAfrikaanse touch door de toevoeging van pinotage
aan de pinot noir en pinot meunier.
Zalmroze, fris en elegant met aroma’s van rood
fruit zoals frambozen, cranberry, aardbei en witte
perzik. In de smaak ook een hint van biscuit,
verfijnde zuren en een lange, sappige afdronk.
Serveer als aperitief, bij schaaldieren, in het
bijzonder kreeft, gerookte zalm, sushi, zoetzure
gerechten of salades met een exotisch tintje. En
probeer eens een licht dessert met vers rood fruit.

werd gemaakt in 1990 en in 1992 op

Terecht een bestseller, deze “champagne-blend”
van chardonnay, pinot noir en pinot meunier.

de markt gebracht. Het was direct

Gemaakt volgens de méthode traditionnelle

een groot succes en de wijn viel ook

met een tweede gisting op fles. Een deel van de

meteen in de prijzen. Vintage 1997

chardonnay wordt vergist in gebruikte vaten van

was het eerste oogstjaar waarin petit

Frans eikenhout.

verdot aan de blend werd toegevoegd.

Elegant, fris en floraal met aroma’s van
rijpe appel, citrus, rode bessen en een fijne,
verfrissende mousse. De smaak is droog maar
vol en de afdronk heerlijk lang.
Super veelzijdige wijn! Serveer ‘m als aperitief,
bij lichte lunchgerechten, (gevulde) salades,
sushi, verse oesters, paté of scrambled
eggs. Ook lekker bij amandelcake en zelfs bij
geroosterde eend!

GEKONFIJTE BABYPREITJES MET EEN
VINAIGRETTE VAN SHERRYAZIJN, GEITENKAAS
EN GEROOSTERDE HAZELNOTEN
Bij Simonsig gaan ze met hun tijd mee en combineren ze hun wijnen steeds vaker met
vegetarische gerechten. Gerechten ook die niet te ingewikkeld zijn om te maken, maar wel
een overheerlijk - en mooi! - resultaat opleveren. Waan je een Master Chef en combineer dit
vegetarische voorgerecht met Simonsig Kaapse Vonkel Brut!

INGREDIËNTEN (4/6 personen)
∙ 1 kg babypreitjes
∙ 50 gram boter
∙ 50 ml extra vergine olijfolie
∙ 30 ml rijpe sherryazijn
∙ zout en peper naar smaak
∙ 200 gram geitenkaas, liefst een
asgerijpt kaasje zoals Saint-Maure,
maar gewone geitenkaas kan ook
∙ 50 gram geroosterde en grof gehakte
hazelnoten

BEREIDING
Was de preitjes en schik ze op een bakplaat. Bedruip ze met olijfolie, sherryazijn
en blokjes boter. Dek af met aluminium-

TIARA
Tiara wordt samengesteld uit cabernet
sauvignon, merlot, petit verdot en cabernet

folie en bak ze 20 à 25 minuten in een

franc. Na een traditionele vergisting rijpt de

voorverwarmde oven op 180°C.

wijn achttien maanden in vaten van Frans en
Amerikaans eikenhout.

Laat de preitjes op kamertemperatuur

Donkere, rijke en geconcentreerde wijn met

komen en schik ze op een schaal. Bestrooi

intense aroma's van blauwe en zwarte bessen

ze met verkruimelde geitenkaas en giet er

(cassis), toast, vanille en kaneel. De smaak is

wat bakvocht overheen. Strooi er tot slot
de hazelnoten overheen en serveer met
een glas Kaapse Vonkel Brut.

rond en zacht met rijpe tannines.
Heerlijk in combinatie met rund- of lamsvlees
zoals een gegrilde entrecote of biefstuk,
kruidige lamsbout, tagliatelle met gebakken
eendenborst en oude (brokkel)kazen.

Gesondheid!
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Famiglia Bianchi

AL 90 JAAR GEWORTELD IN HET TERROIR VAN MENDOZA

BODEGA ENZO BIANCHI
IN UCO VALLEY

WIJNGAARDEN IN SAN RAFAEL

Sinds Bodegas Bianchi in 1928 werd
opgericht door Don Valentín Bianchi, is er
veel gebeurd. Vier generaties later bezit
de familie een wijnhuis in San Rafael én

“What we seek to achieve

een in Uco Valley, waar de wijngaarden op

is the terroir’s highest

een duizelingwekkende hoogte van 1000
meter liggen. Het leidende principe van de

expression. But we do not

Bianchi’s is nooit veranderd: natuurlijke,

just limit ourselves to a type

tegen de hellingen van het Andesgebergte
in een van de koelste regio’s in San Rafael.

en groeien op 600 meter hoogte op een bodem

Het klimaat is er ideaal voor witte druiven die

van roodbruin ijzerhoudend zand. De wijn rijpt

hierdoor hun frisse aroma’s behouden. Na

tien tot twaalf maanden in vaten van nieuw

de vergisting rijpt de wijn acht maanden in

Frans eikenhout, met aansluitend een rijping

vaten van Frans en Amerikaans eikenhout en

van een jaar in gebruikte Amerikaanse en

aansluitend nog vier maanden op fles.

Franse vaten.

Krachtig, rijk en romig, maar ook heerlijk

Verleidelijke aroma’s van rijp donker fruit zoals

fris. In de geur en smaak rijpe citrus, vanille,

pruimen, zoete kersen en zwarte bessen. De

appel, kruidnagel en een hint van kokos.

smaak is vol en krachtig, maar tegelijkertijd

op het fruit gemaakte wijnen met een volle

De afdronk is lang en vol met opnieuw die

zacht en sappig.

smaak en een zacht en soepel karakter.

verrassende frisheid.

waarop de druiven groeien.

a region, but we supplement

De Famiglia-serie omvat een aantal wijnen

it with the human work,

die de Italiaanse roots van de familie

thus allowing the grape to

Bianchi benadrukken en die ze zelf het
liefste drinken als ze ongedwongen en

complete the expression

gezellig onder elkaar kunnen zijn. Eerlijke,

as much as it can as part of
such natural condition”
BOVEN: RAÚL EN SYLVIA
BIANCHI. ZITTEND: MARÍA
CARMEN EN ENZO BIANCHI
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FAMIGLIA MALBEC
De druiven voor deze wijn komen uit San Rafael

duidelijke relatie vertonen met het terroir

of soil, a kind of weather or

FAMIGLIA CHARDONNAY
De chardonnay groeit op 800 meter hoogte

fruit gedomineerde wijnen maken die een

Natuurlijk drinken we deze wijn bij gegrild of

Zowel de chardonnay als de malbec komen

Lekker bij gegratineerde oesters, garnalen,

gebakken rundvlees! En dat hoeft helemaal niet

van wijngaarden rond de oorspronkelijke

pasta met zalm en in roomboter gebakken

overgevlogen te worden uit Argentinië. Ook een

bodega Valentín Bianchi in San Rafael.

vis. Ook geweldig bij kalfsvlees, gevogelte in

steak of ossenhaas van Nederlandse grazers is

roomsaus en belegen kazen.

een prima match.
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MATTEO SARDAGNA: INNOVATIEVE TRADITIONALIST IN HET HART VAN PIEMONTE

Je bent in de wijnwereld terecht gekomen
doordat dat je familie er al decennialang
actief in was. Hoe heb je je die wereld
eigen gemaakt? Was het je droom om

Matteo Sardagna is eigenaar van

een wijndomein te runnen, of had je

Poderi Einaudi, een wijnhuis in het

aanvankelijk andere toekomstplannen?
“Kijk, ik ben opgegroeid tussen de wijn-

hart van de Piemontese Langhe,

gaarden, dus ik heb me de wijnwereld wat

waar door zijn familie al generaties
lang wijn wordt gemaakt. Matteo

VLNR: LUIGI EINAUDI, OPA ROBERTO, MOEDER PAOLA EN MATTEO

barst van de ambitie en hoewel

dat betreft niet eigen hoeven maken. Mijn
familie, en dan in het bijzonder mijn moeder
Paola en mijn opa Roberto, heeft haar liefde

het wijndomein als klassiek kan

voor wijn en ons domein op een heel na-

worden omschreven, zijn er de

tuurlijke manier op mij overgebracht. Daarom denk ik dat er zoveel belang aan hecht

afgelopen jaren veel vernieuwingen

om het werk van mijn voorouders voort te

doorgevoerd en maakt het domein

zetten en het bedrijf verder te ontwikkelen

een enorme groei door. Matteo

en te laten groeien. Als kind wilde ik ove-

Sardagna heeft een duidelijke

rigens graag architect worden en daar heb

visie en een flinke dosis moed en

ik ook voor gestudeerd, dus wat dat betreft
heeft mijn moeder me vrij gelaten. Maar

bevlogenheid om zijn ambities

met het verstrijken van de tijd trad mijn lief-

te realiseren. Hoog tijd om hem

de voor wijn steeds meer op de voorgrond

meer te laten vertellen over

en heb ik besloten mijn intuïtie te volgen en

de ontwikkelingen binnen dit

mijn persoonlijke bijdrage aan ons bedrijf te

dynamische wijndomein.

gaan leveren. Nu ik bijna vijftig ben, kan ik
HET HUIS VAN DE FAMILIE
IN SAN GIACOMO

wel zeggen dat ik erg gelukkig ben met mijn
keuze van destijds!”

>>>>
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>>>> Je hebt flink wat vernieuwingen

kunnen laten, waardoor ze meer frisheid en

nooit tevreden. Een manier om scherp

doorgevoerd sinds je het wijnbedrijf van

fruitige aroma’s behouden.”

te blijven en mijn werk continu te blijven

je moeder hebt overgenomen. Wat heb je

perfectioneren, is door mezelf steeds

van haar geleerd en wat doe je helemaal

“Chemische producten heb ik in de ban

met collega’s in de regio te vergelijken.

anders? In welke opzichten heb je je

gedaan en langs de wijngaarden hebben

Het uiteindelijke doel is om spannende

eigen stempel op Einaudi gedrukt?

we rozen en bomen aangeplant. Speciale

wijnen te maken die echt iets losmaken bij

“Ik heb inderdaad heel veel veranderingen

maaimachines zorgen ervoor dat het eco-

wijndrinkers.”

doorgevoerd! Stappen voorwaarts, noem ik

systeem en dus de biodiversiteit in en rond

ze graag. Zo is bijvoorbeeld het werk in de

de wijngaarden niet wordt aangetast.

Poderi Einaudi is dus volop in beweging!

wijngaarden en in de kelder enorm verbe-

Onze streek, de Langhe, is niet alleen mijn

Wat is je visie? Zie je jezelf als een moder-

terd in de afgelopen twintig jaar. Mijn opa

thuis, maar een uitverkoren hoekje van

nist of toch meer als een traditionalist?

hamerde altijd op het belang van ‘vernieu-

het paradijs! Een klein wonder dat wij als

“Ik ben zeer zeker een traditionalist met

wen met respect voor tradities’.

producenten moeten koesteren en bescher-

een heel duidelijke visie. Ik weet precies wat

Dat advies heb ik ter harte genomen en

men. Mijn moeder was hier heel fanatiek

voor wijnen ik wil maken. Ik heb de hele we-

vormt de rode draad in mijn ambities. En

in en zij heeft me bewust gemaakt van het

reld rondgereisd en in verschillende landen

dus ook in mijn beslissing om nieuwe terra-

belang om goed voor onze aarde te zorgen.

talloze producenten bezocht om kennis en

cotta vaten (amfora’s) en betonnen cuves in

En voor de mensen die er wonen, in het

ervaring op te doen. Ik heb al hun wijnen

de kelder te introduceren. Terracotta werd

bijzonder de mensen die voor ons werken.”

bestudeerd en geproefd om er uiteinde-

al door de Romeinen gebruikt en het beton

WIJNGAARD "MADONNA
DELLE GRAZIE" IN DOGLIANI

lijk achter te komen welke richting ik met

is afkomstig uit het nabijgelegen Brenta.

“Wat die vernieuwingen betreft, er staat nog

Poderi Einaudi op wil. Ik sta dus voor 100%

Traditionele materialen in een innovatief

veel in de planning. De komende jaren wil ik

achter alle vernieuwingen die ik heb door-

jasje dus. Beide materialen bieden de

onder meer nieuwe wijngaarden aankopen

gevoerd en blijf doorvoeren. De resultaten

mogelijkheid voor betere regulering van de

in Barolo en wil ik blijven experimenteren

zijn duidelijk in de wijnen terug te proeven

vergistingstemperatuur. Ook zorgen ze voor

met nieuwe manieren om de wijnen nóg

en dat geeft me alleen maar meer moed om

meer expressie in de wijnen. Verder gebrui-

meer elegantie en terroirexpressie te

mijn eigen visie te volgen en daar hard voor

ken we nieuwe persen die de druiven intact

geven.” Lachend: “Ik ben ambitieus en

te werken.”

>>>>

“A great wine can only come from a great vineyard and great terroir”
Matteo Sardagna

BARBERA

DOLCETTO DI DOGLIANI

NEBBIOLO

Barbera is de meest aangeplante druif in Piemonte en

Waar in Piemonte de beste wijngaarden doorgaans wor-

Nebbiolo die buiten de herkomstgebieden Barolo en

zorgt er voor verschillende wijnstijlen. Deze barbera is

den beplant met nebbiolo, worden ze in Dogliani juist

Barbaresco staat, komt simpelweg op de markt als

vol en geconcentreerd met rood fruit, kersen, bosfruit,

beplant met dolcetto. De wijnen zijn vaak krachtiger

Nebbiolo, eventueel aangevuld met de naam van de be-

cederhout, zoethout, wat aardse tonen en fluweelzachte

dan dolcetto uit andere gebieden. De beste exemplaren

treffende gemeente. Ze zijn vaak wat lichter en eerder

tannines. De wijn rijpt twaalf maanden in grote houten

hebben zelfs enkele jaren nodig om op dronk te komen.

op dronk dan Barolo of Barbaresco.

Ook deze Dogliani is krachtig en pittig met een intens

Einaudi’s Nebbiolo is gemaakt van jonge druivenstokken

foeders en kleine eikenhouten vaten, hetgeen de wijn
precies genoeg body geeft zonder ‘m zwaar te maken.
Lekker bij gegrilde ossenhaas, rucola en geschaafde

12

paarsrode kleur en aroma’s van kersen en aardbeien.

in de wijngaarden in Neive die nog niet in aanmerking

De smaak is puur, sappig en mooi droog met verfijnde

komen voor Barolo. Elegante wijn met de nodige kracht,

Parmezaanse kaas, pasta’s met stevige (vlees)sauzen,

zuren en een licht bittertje in de afdronk. Zowel de

subtiele aroma’s van rood fruit en specerijen, een

paddenstoelen, truffel en harde kazen. Probeer ‘m ook

vergisting als de rijping vindt geheel plaats in roest-

pittige, maar soepele smaak met rijpe tannines en een

eens met gegrilde tonijn en zwaardvis.

vrijstalen tanks, waardoor het pure fruit prachtig naar

lange afdronk. De wijn rijpt twaalf maanden in zowel

voren komt.

barriques als in grote eikenhouten foeders.

Ideale begeleider van charcuterie, gevulde salades,

Bij deze mooie wijn passen delicate vleesgerechten

gevogelte, gegrilde vis, pasta’s, pizza en vele

zoals kalfsvlees, ossenhaas en licht wild. Ook lekker bij

vegetarische gerechten.

wat rijkere gerechten met paddenstoelen of truffel.
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WIJNTALENT IN THE SPOTLIGHT
>>>> Behalve een nieuwe wijnkelder en

Welke wijngaarden in Barolo staan

nieuwe wijngaarden heeft Einaudi ook

er nog meer op je lijst?

een nieuwe wijnmaker. Kun je iets vertel-

“Volgend jaar oogsten we de eerste Barolo

len over zijn invloed op de wijnen?

Monvigliero uit Verduno en in de jaren erna

“Grappig genoeg is de nieuwe wijnmaker

introduceren we een Barolo Villero uit Cas-

onze oorspronkelijke oenoloog en adviseur:

tiglione Falletto. Ik blijf mijn ogen openhou-

Giuseppe Caviola. Hij is de persoon met wie

den voor nieuwe wijngaarden die te koop

ik samen de nieuwe aanpak heb bepaald.

staan en percelen in La Morra en Serralun-

En zijn invloed is inderdaad al te merken.

ga staan hoog op mijn lijst. Door wijnen uit

De wijnen zijn uiterst gebalanceerd en

verschillende wijngaarden te maken, kan ik

expressief en het lijkt er echt op dat we alle

wijnliefhebbers Barolo’s aanbieden met elk

specifieke eigenschappen van de afzonder-

een geheel unieke terroirexpressie.”

WIJNTALENT IN THE SPOTLIGHT

5 VOORWAARDEN VOOR EEN
GROOTSE BAROLO VINTAGE
Een lang groeiseizoen. Alleen dan
komt de nebbiolo tot volledige rijping.
Grote verschillen tussen dag- en
nachttemperatuur zorgen voor
aromatische complexiteit en kleur.
Afwezigheid van extreem weer zoals

lijke subgebiedjes in Barolo en Dogliani er
in hebben weten te vangen.”

vorst en hagel. Nebbiolo is een

Naast de single vineyard Barolo’s maakt

gevoelige druif die snel beschadigt.

Einaudi ook Barolo Ludo, een blend van
Kun je iets vertellen over jullie wijngaar-

druiven uit meerdere wijngaarden.

den in Barolo? Bijvoorbeeld Cannubi,

Wat maakt deze wijn zo bijzonder

Bussia and Terlo. Wat is precies het

en wat is het idee erachter?

verschil tussen deze drie en welk type

“Ik zal uitleggen waar de naam vandaan

wijnen brengen ze voort?

komt. De wijn heet Ludo, naar het Latijnse

“Over Cannubi zegt James Suckling terecht:

ludum, wat ‘speels’ of ‘ik speel’ betekent.

a vineyard kissed by god. Dit is het oor-

Ik wilde letterlijk spelen met deze wijn, in

spronkeljke subgebied binnen de gemeente

het bijzonder met de jongere wijngaarden

Barolo en er wordt gezegd dat de productie

die we in Barolo hebben. Ik kwam op het

van Barolo-wijnen hier is begonnen.

idee omdat ik een wijn wilde maken die aan

Mijn opa Roberto kocht de wijngaard in

de smaak voldoet van jongere wijndrinkers.

1996. Het is een kleine cru met veel mergel

Wijndrinkers die nog niet zo geoefend zijn

in de bodem. Dit zorgt voor uiterst elegante

en nog niet klaar zijn voor de smaak en

wijnen met unieke aroma’s die je in geen

structuur van een single vineyard Barolo.

enkele andere wijn terugvindt.”

Of gewoon niet het geld hebben en toch

WIJNGAARD TERLO

Stabiel weer in de laatste maand
voor de oogst is cruciaal voor een

WIJNGAARD BUSSIA

gezonde oogst.
Een late oogst, bij voorkeur in
oktober, omdat de laatste rijping
plaatsvindt op de korte dagen in
september en oktober en niet op de
lange, hete dagen in augustus.

WIJNGAARD CANNUBI

WIJNGAARD MONVIGLIERO

graag een goede Barolo willen drinken.
“Terlo was de eerste cru die mijn overgroot-

Ik wil wijnen maken voor elke smaak, elke

vader Luigi Einaudi in de eerste helft van

generatie en elke portemonnee. Barolo

de twintigste eeuw kocht. Dit subgebied in

Ludo is toegankelijk qua smaak en prijs,

BAROLO LUDO

de gemeente Barolo heeft een bodem van

maar verenigt toch een aantal specifieke

De druiven voor Barolo Ludo komen van
verschillende crus in Barolo. Bussia

kalk en mergel. De Barolo Terlo Vigna Costa

eigenschappen van de cru’s in zich: de ele-

geeft kracht, Cannubi elegantie, Terlo

Grimaldi die hier vandaan komt is opvallend

gantie van Cannubi, de kracht en structuur

balans en Monvigliero aromatische

floraal en fruitig, met soepele en zeer geba-

van Bussia, de balans en florale aroma’s

lanceerde tannines.”

van Terlo en de aromatische expressie van

expressie. De wijn rijpt dertig maanden
in eikenhouten vaten en daarna nog
lange tijd op fles.

Monvigliero. Ludo is een verrijking in ons
“Bussia is een van onze meest recente

assortiment en een prachtige kennisma-

aankopen en stond al enige jaren bovenaan

king met al het moois dat Barolo en Poderi

mijn lijst. Het is een fantastische cru in het

Einaudi de wijndrinker te bieden hebben.”

historische deel van Barolo: Monforte d'Alba.
De wijnen die ervandaan komen zijn intens
en fris met gespierde tannines en een ongelooflijk lange afdronk. Ik ben heel blij dat ik
deze wijngaard heb kunnen kopen!”
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Helderrode wijn met oranje reflecties.
Intens fruitig met specerijen, leer en
tabak. De smaak is vol en fluweelzacht
met een superlange afdronk. De
aanvankelijk pittige tannines worden met
de jaren zachter.
Prachtige wijn bij rijke vleesgerechten,
wild en gerechten met truffel.
Karafferen is aan te bevelen.

BAROLO CANNUBI

BAROLO BUSSIA

Cannubi is voor zover bekend het eerste gebied

Bussia staat bekend om Barolo's met veel

waar nebbiolo met een herkomstnaam - Cannubi,

structuur, een intense kleur en stevige

nog geen Barolo - op het etiket vandaan kwam. De

maar verfijnde tannines. Dit is het type

wijngaarden zijn omringd door hoge heuvels en door

Barolo dat met gemak 25 tot dertig jaar kan

het warmere microklimaat rijpen de druiven iets

worden bewaard. De wijngaarden liggen

vroege dan elders in Barolo. Het is een felbegeerde

op 300-350 meter op een helling met een

en extreem kostbare cru. De wijngaarden liggen op

zuidzuidwestelijke expositie. Na een lange

220 meter op een helling met een zuidzuidoostelijke

vergisting in roestvrijstalen tanks rijpt de

positie. Na een lange vergisting in roestvrijstalen

wijn minimaal een jaar in grote houten

tanks rijpt de wijn een jaar in kleine eikenhouten

foeders en aansluitend een jaar op fles.

vaten en aansluitend een jaar op fles.
Complex met aroma's van rijpe pruimen,
Een uitbundige Barolo met aroma's van specerijen,

granaatappel, viooltjes, specerijen en

kruiden, rozenblaadjes, teer en stevige, maar

balsamico. In de smaak gedroogd fruit en

fluwelen tannines en een lange afdronk.

stoere maar elegante tannines. Prachtig
lange afdronk met opnieuw specerijen.

Klassiek in combinatie met ossobuco, risotto met
truffel of pasta met paddenstoelen. Door de hoge

Geweldige match met wild, bijvoorbeeld

zuurgraad ook heerlijk met typisch Italiaanse

een stoof van konijn, gegrild rundvlees,

gerechten met tomatensaus.

risotto met paddenstoelen en rijpe kazen.
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Ode aan de Languedoc
MOUSSERENDE
PARELS VOOR EEN
ZACHT PRIJSJE

Wijnmaker Marilyn Lasserre deed na
haar studie oenologie ervaring op in

Genieten van een feestelijke bubbel kan ook heel goed zonder dat er

verschillende wijngebieden in Frankrijk,

Champagne op het etiket staat. In veel gebieden in Europa en ook
daarbuiten wordt namelijk prima mousserende wijn gemaakt. En bijna

Zuid-Afrika, Australië en de Verenigde

altijd voor een (veel) lagere prijs dan in de Champagne. Zo is Catalunya

Staten. In 2008 keerde ze terug naar de

hét gebied van de cava, die er in verschillende stijlen en prijsklassen

Languedoc en zorgde met haar talent en

worden gemaakt. En ook uit de Luxemburgse Moezel komen
verrassend mooie crémants, gemaakt van druiven die ook in de Elzas

ervaring voor een belangrijke kwaliteitsslag

en de Pfalz staan aangeplant.

in de wijnen uit deze streek. Met haar
super premium-serie wijnen Chemin des

We hebben drie mousserende wijnen geselecteerd met een meer
dan prima prijs-kwaliteitverhouding. En alle drie gemaakt volgens de

Géants, viert Marilyn haar persoonlijke

traditionele methode met een tweede gisting op fles. Met deze wijnen

succes en dat van de Languedoc wijnen in

kom je goed voor de dag en kun je je gasten royaal trakteren. In de

zijn algemeen. Chemin des Géants betekent

horeca zijn het ook ideale wijnen om per glas te serveren.

letterlijk "weg van de giganten", maar kan
ook geïnterpreteerd worden als "weg van de

MISTINGUETT
CAVA BRUT

groten", een ode van Marilyn aan de grootse
wijnmakers die haar hebben geïnspireerd.

Een licht strogele cava
met een levendige mous-

NIEUW

B I J K WA !
S T!

se. In de geur rijpe appel,
peer, gebak en een

Zalmroze wijn gemaakt

ondertoon van brioche.

wijnen van zowel regionale
als internationale druiven
uit zorgvuldig geselecteerde
wijngaarden. De wijnen
profiteren van het gunstige

met voldoende regen
en verkoeling vanuit de
Montagne Noire.

een fijne mousse en

een lange opwekkende

MERLOT
Rijp, sappig en soepel met aroma's van pruimen,
cassis, chocolade en een hint van specerijen.
Lekker bij taco's met pulled pork, Parmigiana
van aubergines, vegetarische burger van
paddenstoelen en een cheese burger met
blauwe kaas.

verleidelijke aroma’s van

afdronk. Na de eerste

rood fruit zoals aardbei,

vergisting rijpt de wijn

framboos en rode

nog twaalf tot veertien

bessen. Elegant, fris en

maanden op fles.

soepel van smaak. Na de

Allround Cava! Lekker

vergisting rijpt de wijn

als aperitief, bij sushi,

achttien maanden op fles

sashimi en tempura,

voordat hij verkocht mag

schaal- en schelpdie-

worden. Superfeestelijk

ren en heel veel ander

aperitief, maar ook heer-

lekkers.

klimaat voor wijnbouw:
warme, droge zomers

van 100% pinot noir met

Fris en verteerbaar met

Chemin des Géants maakt

ALICANTE-SYRAH
Expressief en aromatisch met tonen van zwarte
kersen, gestoofde pruimen, gedroogde wilde
kruiden en een hint van specerijen. De smaak is
gul en soepel met gestructureerde, maar zachte
tannines en een lange afdronk.
Geweldige wijn bij gegrild rood vlees zoals
lamsbout met mediterrane kruiden en bij
vegetarische gerechten zoals lasagne.

GALES CUVÉE
PREMIÈRE
ROSÉ BRUT

MISTINGUETT
CAVA BRUT RESERVA
Deze cava rijpt iets langer op zijn gistcellen
dan de gewone Brut, namelijk achttien
maanden en is daarmee net een tikje

lijk bij lichte voorgerechten met groenten en vis,
gerookte zalm, gegrilde
portobello of een fris
dessert met rood fruit.

complexer. Bleekgeel met groene nuances
en verfijnde aroma’s van wit fruit en gebak.
De smaak is zacht, maar gestructureerd
met rijp fruit, een levendige zuurgraad en
een fijne, elegante mousse. Opwekkend
aperitief en lekker bij allerlei hapjes,
charcuterie, gerookte vis en niet te zoete
desserts.

16

17

WIJNREIS

WIJNREIS

Gustave Lorentz & Elzas
				

LEGENDARISCHE WIJNEN EN SPROOKJESKASTELEN

In de uiterste rechterbovenhoek van Frankrijk ligt een sprookjesachtige streek met

een prachtig en afwisselend landschap en indrukwekkende middeleeuwse dorpen en
steden. En er worden de heerlijkste wijnen gemaakt! Op naar de Elzas!
Door Sharon van Lokhorst
© FOTO'S: maison-kammerzell.com - visit.alsace.com - vinalsace.com - Istock - OT Colmar - Sergey Dzyuba - Fromm - ART GE Meyer - ART GE Creutz - Christophe Dumoulin - Kurt Inge Eklung - Zvardon-conseilvinsalsace - Creations Etoile-conseilvinsalsace

BERGHEIM

wijn, maar muscat uit de Elzas is droog,

naar een afgebakend gebied met een

doordat-ie volledig gefermenteerd is.’ Het

uitzonderlijk terroir. Een heerlijke geur van

levert een heerlijke wijn op met een uitge-

gebrande noten en gedroogd fruit wordt

sproken aromatisch karakter en de smaak

vermengd met het aroma van citrusfruit en

van vers fruit. ‘Goed voor het opwekken

jawel, daar is ie, onmiskenbaar: de ‘goût

van de eetlust, want daar houden ze van
in de Elzas. We hebben zelfs de meeste
sterrenrestaurants van heel Frankrijk!’ Zijn

de pétrol’, zoals de Fransen de geur van
Maison Kammer
zell
Strasbourg

petroleum noemen. ‘De meeste mensen
kennen riesling vooral uit Duitsland en

blik verraadt dat we ons broekriemen vast

Oostenrijk’, maar, zo legt Georges uit, ‘in

een tandje losser moeten maken.

de zonnige Elzas hebben rieslings vaak
meer citrusfruit in hun geur en ruik je ook

CHOUCROUTE MET RIESLING

vaker petroleum.’ Het levert een intense

Maison Kammerzell is beroemd om z’n

smaak op, met krachtige zuren die niet

choucroute, een Elzasser gerecht dat je

alleen spanning en lengte geven, maar ook

hier in iedere winstub, een Elzasser feno-

een welkome opzwieper aan deze heftige

meen dat nog het meest doet denken aan
een skihut, kunt eten. De fluweelzachte
zuurkool is bedekt met gekookte aardapHET KARAKTERISTIEKE DORPJE
RODERN VLAKBIJ BERGHEIM
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tre-Dame de
Cathédrale No
Strasbourg

maar smaakvolle hap.
Na het eten rollen we nog even de naast-

pelen en vijf soorten varkensvlees - en de

gelegen kathedraal in. De Cathédrale

portie is, we waren er al bang voor, enorm!

Notre-Dame de Strasbourg is gemaakt

‘S’gelt!’, zegt Georges Lorentz opgewekt,

staat zijn overoverovergrootvader afge-

What grows together, goes together: bij

van roze zandsteen uit de nabijgelegen Vo-

terwijl onze glazen elkaar raken. Het

beeld, als een van de eerste wijnhande-

zo’n Elzasser specialiteit hoort natuurlijk

gezen en heeft een kerktoren die behoort

betekent proost in het typische dialect van

laren van de streek. Dat Georges ook de

ook een glas wijn uit de Elzas! We kiezen

tot de hoogste ter wereld. Het plein van de

de Elzas (Alsace op z’n Frans). Het gebied

wijn in zou gaan werd al op jonge leeftijd

voor een riesling, de meest aangeplante

kathedraal is omringd door talloze vak-

op een uurtje vliegen van Amsterdam heeft

beklonken. ‘Gelukkig maar, want mijn zus

druif (met 22% van de totale aanplant) in

werkhuizen in Zuid-Duitse stijl. Dan begint

een interessante geschiedenis. Met vier

en broer wilden iets totaal anders gaan

de streek, en ook wel de koning van de

eeuwen territoriaal getouwtrek is het om

doen.’ En zoals dat gaat bij een familie-

Elzas genoemd. Georges: ‘Het interessan-

en om Frans en Duits geweest. ‘Beide lan-

bedrijf, houdt hij zich met alles bezig. Van

te van riesling is dat hij echt het terroir laat

den hebben hun invloed gehad op de taal,

wijn maken en het vermarkten ervan tot

spreken. Proef tien rieslings naast elkaar,

de tradities en natuurlijk de keuken en

aan de bouwtekeningen van de nieuwe

van verschillende bodemsoorten, mi-

wijnen van deze regio’, zo vertelt Georges,

kelder. Het koste hem twee jaar van zijn

croklimaten en ligging en ze zijn allemaal

zevende generatie van wijnhuis Gustave

leven, en de investering is gigantisch, maar

verschillend. En ze kunnen fantastisch ou-

Lorentz. We zitten in Maison Kammerzell,

alles voor het eindresultaat! ‘Nóg betere

deren!’ Zijn Riesling Grand Cru Altenberg

het populaire huiskamerrestaurant en

wijnen!’ lacht Georges, terwijl hij een ons

de Bergheim, we proeven jaargang 2008,

oudste huis van Straatsburg. Het is een

glas muscat inschenkt. Alsof je in een

is afkomstig van meer dan 45 jaar oude

van zijn favoriete plekken. Leuk detail: op

rijpe druiventros hapt, zo fruitig! Georges:

stokken, vandaar de benaming ‘Vieilles

de muurschildering tegenover onze tafel

‘Bij muscat verwacht je wellicht een zoete

Vignes’ op het etiket. De Grand Cru verwijst

"Quai de la Poissonnerie"
Colmar

ons Elzasser avontuur pas echt: we gaan
de wijngaard in!
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depuis 1836

GEORGES LORENTZ MET ZIJN GEZIN

PINOT BLANC RÉSERVE
Fris en opwekkend met een stuivend bouquet
van rijpe peer en groene appel en een zachte,
soepele smaak.
Lekker als aperitief en bij diverse
(voor)gerechten met vis of gevogelte, mosselen,

HUNAWIHR

quiches, zachte kazen, niet te uitgesproken
groentegerechten en natuurlijk asperges.

ROUTE DU VIN

NET ALS IN BOURGOGNE

veertiende eeuw is de stad met torens en

witte wijn houdt, want door de klimatolo-

Dicht bij Straatsburg begint ie al: de route

Maar er is natuurlijk ook een andere

muren omringd. Veel daarvan is bewaard

gische omstandigheden grossieren ze hier

du vin. De route is 170 kilometer lang en

manier om de Elzas te bekijken: vanuit de

gebleven omdat Bergheim bijna onbescha-

in witte druivenrassen. Overal zie je de

start iets ten westen van Straatsburg bij

lucht! We zijn nog maar net opgestegen of

digd uit twee wereldoorlogen is gekomen.’

typische slanke flessen vol witte wijnen in

Marlenheim. De smalle, langgerekte wijn-

we zien ze al: tienduizenden wijnstokken

Het ziet er indrukwekkend uit.

alle denkbare tinten geel.

streek is maximaal vijf kilometer breed en

die zich tegoed doen aan de zon. Soms

eindigt ongeveer 120 kilometer zuidelijker,

staan ze op plaatsen die zo steil zijn dat

DRUIF = WIJN

LEKKERE DOORDRINKWIJN

voorbij Colmar. De streek is onderverdeeld

wijnbouw alleen mogelijk is op terrassen,

De Elzas is niet alleen een sprookjes-

Pinot blanc is verreweg de populairste

zoals je vaak in de Douro ziet, en juist dit

achtig mooi gebied, het is ook het enige

Elzaswijn in Nederland. De druif staat wel-

met een mooie kruidigheid, abrikozen en wit
fruit. De smaak is rond, maar ook fris met een

in twee departementen: het noordelijke

THANN

PINOT GRIS RÉSERVE
Relatief droge pinot gris van oude druivenstokken

deel (Bas-Rhin) met als hoofdstad Straats-

geeft zo’n machtige aanblik. Het wijn-

wijngebied ter wereld waar wijnen van

iswaar in minder hoog aanzien dan bijvoor-

burg en het zuidelijke deel (Haut-Rhin) met

gaardoppervlakte voor de Grand Crus is

zoveel verschillende druivenrassen worden

beeld de riesling en pinot gris en toegege-

Colmar als hoofdstad. De Haut-Rhin wordt

overigens slechts 8% van het totaal en zo’n

geproduceerd! Wat de Elzas zo lekker

ven, het is een beetje middle of the road.

Lekker bij vis, gevogelte, aromatische
(roodschimmel)kazen, foie, gevogelte en wild,

als het beste deel beschouwd en de beste

4% van de totale productie. Het zijn er iets

overzichtelijk maakt, is dat de wijnen hier

Maar liefhebbers van een frisse, slanke,

wijngaarden liggen op 200 tot 350 meter

meer dan vijftig. De geologische verschei-

genoemd worden naar de druif waarvan

ranke wijn kunnen riesling soms te fris en

hoogte op steile, goed afwaterende hellin-

denheid in de Elzas is enorm en de bodem

ze zijn gemaakt. Op het etiket van de fles

te rassig vinden en pinot gris wellicht te

gen, gericht op het zuiden of zuidoosten.

van de ene wijngaard kan, net als in de

staat de druif dan ook duidelijk vermeld.

rijk, te vol en te krachtig. In dat geval kan

Generaliserend gesproken zijn de wijnen

beroemde Bourgogne, volledig verschil-

Dat is heel gewoon voor wijnen uit nieuwe

pinot blanc een perfect alternatief zijn. De

van de Bas-Rhin wat strakker, droger en

len van de wijngaard ernaast. Graniet,

wijnlanden, maar veel minder gebruikelijk

meeste hebben een vriendelijke, soepele

iets minder aromatisch. De Haut-Rhin

kalk, klei, mergel, zandsteen, vulkanische

in een traditioneel wijnland als Frankrijk.

zachtheid en een al even vriendelijk, soms

maakt wijnen die een grotere natuurlijk rijp-

bodem en leisteen, je vindt het hier alle-

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen

wat bloemig aroma. En een pinot blanc

heid vertonen en wat zachter zijn. De route

maal. De Elzas kent zo’n 400 zogenaamde

‘edele druivenrassen’ - de zogenaam-

uit de Elzas heeft goede, maar ingetogen

kronkelt langs meer dan honderd middel-

lieux-dits (in het Engels single vineyards):

de Cépages Nobles en dat zijn er vier:

zuren. En dan blijkt middle of the road toch

eeuwse dorpen en stadjes met sprookjes-

afgebakende wijngaarden.

gewurztraminer, riesling, muscat en pinot

wel heel aangenaam!

gris - en ‘goede druivenrassen’ - de Cépa-

achtige namen als Riquewihr, Hunawihr en

heerlijk exotische spanning.

Aziatische gerechten, zelfs als die een flinke
hoeveelheid gember, koriander, pepers en/of
kokos bevatten!

RIESLING RÉSERVE
Helder bleekgele wijn met een stuivende en
fruitige neus. De smaak is vol en krachtig, maar
ook delicaat, fris en sappig.

Ribeauvillé, vol vrolijk gekleurde vakwerk-

Ook mooi vanuit de lucht zijn de fraaie kas-

ges Fins; silvaner, pinot blanc en pinot noir.

EEN LASTIG DING

huizen in pasteltinten. En allemaal zijn ze

telen bovenop de heuvels. Een bewijs van

De veelheid aan druivenrassen maakt de

Pinot Noir is het enige blauwe druivenras

mer (coquilles!), sushi, gevogelte, asperges

omringd door wijngaarden waar de druiven

de roerige periode in de Elzas. ‘Kijk, daar

Elzas een aantrekkelijke wijnstreek: er is

in de Elzas. Het is ook een lastige druif,

en - uiteraard - Elzasser specialiteiten zoals

langzaam rijpen, profiterend van een zon-

is Bergheim, zegt Georges wijzend naar

echt voor ieder wat wils, om zo te drinken

licht Georges toe als we langs de Grand

Flammkuchen en zuurkool.

nig, warm en droog klimaat.

een kolossale muur: ‘In het begin van de

of om er bij te eten! Helemaal als je van

Cru wijngaard Altenberg de Bergheim
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Topwijn in combinatie bij vis en fruits de
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WIJNREIS

ALTENBERG DE BERGHEIM

WIJNREIS
rijden. Daar, aan de voet staat-ie aan-

OMRINGD DOOR MUREN

VOOR ZOETERIKKEN

geplant. ‘La Limite’ is de wijn gedoopt,

We rijden Bergheim binnen, waar het huis

Na een wandeling door de nieuwe state

naar de naam van zijn lieu-dit. Door de

Gustave Lorentz al sinds 1836 gevestigd

of the art kelder sluiten we af met twee

dunne schil zijn de bessen van pinot noir

is. Van de ruim 250 hectare aan wijngaar-

bijzondere Elzaswijnen. Zoete wijnen,

heel gevoelig voor weersinvloeden en de

den in Bergheim heeft Lorentz er 33 in

gemaakt van druiven die later worden

eigengereide pinot noir laat zich ook maar

bezit, dat is voor regionale maatstaven

geplukt dan de gewone oogst. Bij de

moeilijk kneden. Georges: ‘De wijnmaker

vrij veel. Hiertoe behoren ook percelen

Vendange Tardive worden hele trossen laat

is ondergeschikt, ook bij de wijnbereiding.’

in de twee Grands Crus van Bergheim.

geoogste ‘edele druivenrassen’ gebruikt:

Toch wil hij extra pinot noir aanplanten,

De Grands Crus voldoen aan een aantal

gewurztraminer, pinot gris, riesling of

om gewone, stille wijn van te maken, maar

strenge kwaliteitscriteria, zoals een laag

muscat. Ze worden pas geplukt als ze

ook voor de immens populaire mousse-

rendement per hectare, een minimaal

echt overrijp zijn. Wanneer druiven langer

rende Crémant d’Alsace. De belletjes krijgt

alcoholpercentage en speciale regels

blijven hangen en overrijp worden, is het

deze sprankelende, vrolijk en lichtvoetige

voor het verbouwen van de wijngaard en

sap enorm geconcentreerd. Het gevolg is

Elzasser net als Champagne volgens de

handmatig oogsten. Kanzlerberg is met de

een hoger gehalte aan restsuikers in de

méthode traditionelle en inmiddels beslaat

drie hectare de kleinste Grand Cru wijn-

wijn. Kunst is nu de concentratie van de

het een kwart van de totale wijnproductie

gaard van de Elzas, Lorentz bezit de helft

zuren in de wijn hoog te houden zodat de

in de Elzas. Aan het imago van stille pinot

en heeft er pinot gris, gewurztraminer en

wijn mooi in balans is. En dat is hier goed

noir moet nog worden gewerkt, het wordt

riesling aangeplant. Altenberg de Berg-

gelukt! De mooie balans tussen zoet en

hier nog niet echt als een serieuze rode

heim, waarvan we een riesling inmiddels

zuur doet steeds weer verlangen naar een

wijn gezien. Dat zie je niet alleen terug

geproefd hebben, is de andere Grand Cru

volgende slok.

aan de aanplant, maar ook aan de locatie:

wijngaard, waar Lorentz twaalf hectare

vooral de ‘edele’ riesling wordt op de beste

bezit, 1/3 van het totaal. Hier staat ook

Voor de Sélection de Grains Nobles wor-

stukken aangeplant, de ‘goede’ pinot noir

gewurztraminer aangeplant. Lorentz, sinds

den, in opeenvolgende plukgangen, alleen

beland veelal ergens drie hoog achter.

2012 werken ze biologisch, produceert zo’n

de (wederom edele) druiven geplukt die

Zelfs als pinot noir op een Grand Cru wijn-

twee miljoen flessen per jaar. Ondanks de

aangetast zijn door edele rotting (botrytis

gaard staat aangeplant, mag-ie niet als

noordelijke ligging profiteert de Elzas van

cinerea). Dit komt niet ieder jaar voor en is

zodanig door het leven gaan…

natuurlijke elementen, zoals de Vogezen in

dus echt bijzonder! De Gewurztraminer uit

het westen die de gure wind en regenbui-

2008 is echt oranje van kleur en de suiker-

en tegenhoudt. ‘De zon schijnt hier vaker

concentratie is enorm, net als de afdronk

dan aan de Côte de Azur!’, vertelt Georges

die maar duurt en duurt en duurt. Door de

opgewekt - en voor Nederlanders ook fijn:

zuurgraad blijft de wijn verkwikkend, knap!

het regent hier nauwelijks. Ondanks de

Hier kun je iets (contrastrijks!) bij eten,

zware onweersbuien waar de Elzas in de

maar dat doen wij nu even niet. We zitten

zomer soms door wordt getroffen, is het

en genieten van ons prachtige uitzicht!

de droogste regio van Frankrijk. Daarom
is Georges vandaag extra opgewekt: het
regent namelijk nu wél! En dat is voor de
wijngaarden wel zo prettig na een periode
van langdurige droogte.

"PETITE VENISE" COLMAR
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WIJNREIS

PALINGROKERIJ EVELEENS
AL 50 JAAR ELKE DAG VERSGEROOKTE PALING
Als je de winkel van Palingrokerij Eveleens in Burgerveen binnenloopt, komt de
geur van vers gerookte paling je tegemoet. Je merkt meteen aan alles dat de
mensen hier met plezier en passie met hun vak bezig zijn.

WIJNREIS
Riesling en Elzasser zuurkool zijn een
gouden combinatie, dat is bekend. Maar
wat minder mensen weten, is dat riesling
ook heel goed combineert met gerookte
paling! Of dat nu een culinaire bereiding
is, of gewoon een broodje paling, riesling
en paling brengen het beste in elkaar naar
boven. Kies je voor paling op een broodje,

Palingrokerij Eveleens is dan ook een begrip in de regio en ver daarbuiten.

ga dan wel naar een ambachtelijke

Dirk Eveleens rookt er al sinds 1970 dagelijks verse paling, geheel volgens eigen

palingrokerij voor "the real deal"!

methode. De paling wordt zorgvuldig ingekocht en opgekweekt in speciale kooien die
aan de overkant van de winkel in de Ringvaart hangen. Hieruit “schept”
Dirk dagelijks zijn verse paling die hij voorbereidt op het rookproces.
Dirk doet het werk natuurlijk niet alleen. Zijn dochters Claudia en Paola staan
dagelijks in de winkel en helpen mee in de rokerij. Ook Dirks vrouw Anneke is
met regelmaat in de winkel te vinden.
Palingrokerij Eveleens is met recht dé palingrokerij van Nederland! Liefhebbers
lopen, fietsen, rijden óf varen graag een stukje om voor een onovertroffen broodje
Eveleens-paling. Hierbij wordt de paling belegd op een knapperig, speciaal voor
Eveleens gebakken bolletje. Naast paling heeft Eveleens afhankelijk van de
beschikbaarheid ook zalm en krab in zijn assortiment.

CHOUCROUTE STRASBOURGEOISE À LA KAMMERZELLER

KANZLERBERG

GUSTAVE LORENTZ
1 FAMILIE - 1 DORP - 7 GENERATIES WIJNMAKERS SINDS 1836
Gustave Lorentz bezit in totaal 33 hectare aan wijngaarden op de flanken van de
heuvels rondom Bergheim. Van die 33 hectare is 12,8 hectare van de wijngaarden
geclassificeerd als Grand Cru. Naast Altenberg de Bergheim is dat Kanzlerberg,
met 3,23 hectare de kleinste Grand Cru van de Elzas. Het is dus heel bijzonder dat
Gustave Lorentz van die 3,23 hectare maar liefst 1,75 hectare in bezit heeft!

GRAND CRU KANZLERBERG
Kanzlerberg ligt net buiten Bergheim en heeft een fantastisch terroir. De combinatie
van de zuidelijke en zuidwestelijke expositie op de steile hellingen, de perfecte hoogte van 250 meter én de bodem van zware klei en zwarte mergel op een onderlaag
van kalksteen, creëert de ideale condities voor topwijnen. Het is bovendien de enige
wijngaard in de hele Elzas met deze unieke combinatie van

Maison Kammerzeller heeft een eigen kookboek uitgebracht waarin ze hun traditionele recepten hebben opgenomen.

gunstige factoren. Niet voor niets werden de druiven die er

Het volgende recept combineert fantastisch met Gustave Lorentz Kanzlerberg Riesling Grand Cru, maar ook met de Riesling Réserve.

in de veertiende eeuw groeiden, vanwege hun kwaliteit

Een heerlijk gerecht voor een gure herfst- of winterdag!

gescheiden van andere druiven gevinifiëerd!

INGREDIËNTEN (4/6 personen)

BEREIDING

De druiven die in Grand Cru Kanzlerberg de mooiste

Was indien nodig de zuurkool in koud water. Giet af en druk het water eruit door

resultaten geven zijn pinot gris en riesling.

∙ 2 kg rauwe zuurkool

een vergiet. Verwarm het ganzenvet of de boter in een stoofpan. Pel de ui, snij deze

Rijke, krachtige en complexe bewaarwijnen waarin de

∙ 12 aardappelen van gem. grootte

in dunne ringen en laat ze stoven in het vet tot ze zacht en glazig zijn. Voeg dan de

kenmerken van zowel het terroir als de druiven zelf

∙ 100 g ganzenvet (boter mag ook)

zuurkool toe, de gehakte knoflook, jeneverbessen, kruidnagels en het bouquet garni.

prachtig naar voren komen.

∙ 500 g bacon

Voeg ook zout en peper naar smaak toe.

∙ 2 stukken gerookte ham
Giet de riesling erbij en ook wat water zodat alles bedekt is. Voeg dan bacon

RIESLING GRAND CRU KANZLERBERG

∙ 500 g achterham

en hamstukken toe en laat alles 30 minuten sudderen. Voeg vervolgens de

De Riesling Grand Cru Kanzlerberg van Gustave Lorentz is hiervan

∙ 6 Strasbourg worstjes

gerookte varkensschouder en achterham toe en laat dit opnieuw 1 uur sudderen.

∙ 6 Montbéliard worstjes

Zorg ervoor dat er een laagje vocht op de bodem van de pan blijft.

∙ 800 g gerookte varkensschouder

van grapefruit, ceder en vuursteen. De smaak is fris en dynamisch
en toch rond en vettig met een pittige structuur, veel mineraliteit en
aroma’s van citrus en witte peper. Na de vinificatie rijpt de wijn nog

∙ 2 uien
∙ 2 teentjes knoflook

Stoom intussen de aardappels gaar en pocheer de worstjes 10 minuten in

∙ 6 jeneverbessen

een pan water. Neem de stukken vlees uit de pan met zuurkool en hou ze warm.

∙ 4 kruidnagels

Giet de zuurkool af en verwijder het bouquet garni.

∙ 1 bouquet garni

enige tijd in de kelders van Lorentz voordat hij op de markt verschijnt.
Afhankelijk van het oogstjaar is het bewaarpotentieel van deze wijn
daarna nog vijftien tot twintig jaar.
Gastronomisch breed inzetbare wijn! Van klassieke Elzasser
gerechten zoals zuurkool en Flammkuchen tot een oer-Hollands

∙ 1 liter riesling d'Alsace

Schep de zuurkool op een grote schaal, schik de stukken vlees en worstjes

∙ zout & peper naar smaak

eromheen en de aardappels er bovenop. Serveer met een glas Gustave Lorentz
Kanzlerberg Riesling Grand Cru of Riesling Réserve. Santé en bon appetit!
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een prachtig voorbeeld. De veelbekroonde wijn heeft intense aroma’s

broodje versgerookte paling.

You name the dish, Kanzlerberg does the trick!
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INZOOMEN OP CHARDONNAY

Chardonnay
		

EEN DRUIF MET VELE GEZICHTEN
Niet zo gek dus dat chardonnay over de hele

nay te drinken, geheel in lijn met het soort

wereld staat aangeplant. Het is een sterke

wijnen dat Robert Parker in die periode

druif die het bijna overal doet. Zijn oor-

aanprees. Daarna volgde een omslag en

sprong ligt in de Bourgogne, decennialang

ontstond er een groep chardonnay-haters

het enige gebied waar wijn van chardonnay

en een wat minder radicale groep, die de

gemaakt werd. Het was dan ook niet nodig

slankere, subtielere en minder houtge-

om de naam van de druif op het label te

domineerde chardonnay ging drinken die

zetten. Bij Bourgogne Blanc wist iedereen

wijnmakers nu steeds vaker maakten.

meteen dat het om chardonnay ging. Totdat

Chardonnay bleef hoe dan ook populair en

de druif wereldwijd zijn opmars maakte en

de aanplant bleef groeien. Een Australische

met name in de jaren tachtig en negentig

studie heeft aangetoond dat veel wijndrin-

zo populair was, dat veel wijndrinkers bij de

kers chardonnay waarderen om aroma’s die

naam Chardonnay op de labels nog nau-

ook terugkomen in onder meer frambozen,

welijks aan de druif zelf dachten. Meer nog

tropisch fruit, vanille, perziken, tomaten,

dan de naam van een druif, was chardonnay

thee, rozenblaadjes en zelfs tabak. Daar-

een merknaam geworden.

naast dragen de relatief rijpe, zachte smaak
en de geschiktheid voor houtrijping bij aan

Tot ver in het midden van de jaren negentig

het aantrekkelijke karakter van chardonnay.

was het hot om rijke, houtgerijpte chardon-

MAISON BARBOULOT
CHARDONNAY

Hoewel chardonnay bij veel wijndrinkers direct de
associatie oproept met dikke, houtgerijpte wijnen
met een flinke dot vanille, gaat het feitelijk om
een zeer veelzijdige druif. De uitspraak “Ik hou
niet van chardonnay, doe mij maar een Chablis”
is niet voor niets een klassieker geworden.
Chardonnay is een kameleon die zich gemakkelijk
aanpast aan verschillende bodems, klimaten en
vinificatiemethoden. Hierdoor is het een druif met
vele gezichten die vele typen wijn voortbrengt.

Heldere goudgele wijn met uitbundige aroma's
van steenfruit, geroosterd brood en brioche.
De smaak is rijk, maar mooi in balans met
frisse zuren en een romige afdronk.
De vergisting van de most vindt plaats op lage
temperatuur om frisheid en aroma's te behouden. Voor de vergisting en de rijping wordt
Frans eikenhout gebruikt. Rijping op de lie en
batonnage zorgen voor de romige smaak.
Serveer op 8 à 10 graden Celsius bij risotto,
gegrilde vis, gevogelte, romige kazen of een
Thaise curry met kokosmelk.
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INZOOMEN OP CHARDONNAY

INZOOMEN OP CHARDONNAY
Niet alleen bij wijndrinkers, maar ook

en regen kunnen leiden tot het afsterven

perkt. Met op het juiste moment geoogste,

bij wijnboeren is chardonnay een gelief-

van de bloesem en dus tot het wegblijven

gezonde chardonnay kan een wijnmaker

de druif. Zoals gezegd is het een sterke

van druiven aan de tros (coulure) of tot

namelijk alle kanten op. Van mineralige,

druif, die het bijna overal goed doet, hoge

ongelijke groei met teveel kleine, zaadloze

bijna ziltige Chablis tot aan weelderige,

opbrengsten geeft en niet al te gevoelig is

druifjes (millerandage). Ook is het oogst-

tropische wijnen met een lik vanille uit een

voor schimmels en ziektes. Alleen in koude

moment van cruciaal belang. Te laat oog-

warm gebied als Hunter Valley in Australië

gebieden zoals Champagne, Chablis en

sten betekent een gebrek aan zuren, wat

- of gewoon de Languedoc. En natuurlijk

Casablanca is het soms oppassen gebla-

niet alleen voor laffe wijnen kan zorgen,

alles daartussenin!

zen. Chardonnay bloeit vroeg en teveel kou

maar ook de vinificatiemogelijkheden be-

MONTEREY - CALIFORNIË

WIJNGAARDEN IN STELLENBOSCH

ALTO ADIGE

J. LOHR

RIVERSTONE MONTEREY
CHARDONNAY

De wijngaarden in Monterey liggen
aan de Stille Oceaan en krijgen

THE WINERY OF GOOD HOPE

veel verkoeling door de koude

CHARDONNAY UNOAKED

luchtstroom uit zee. De wijn is

Uiterst frisse en fruitige wijn. Elegant en

door de houtrijping weliswaar rijk

puur met citrus en een mooie mineraliteit.

van smaak, maar ook heerlijk fris
met appel, rijpe citrus, nectarine,

De druiven komen van twee verschillende

honing, vanille en toast.

wijngaarden. De Stellenbosch-Helderberg wijngaard zorgt voor concentratie en

Vergisting vindt plaats in barriques.

diepte en de Robertson-vallei voor citrus,

Daarna rijpt de wijn zeven tot negen

frisheid en mineraliteit. De druiven wor-

maanden in nieuwe en gebruikte

den samen geperst en vergist in roestvrij-

barriques van Frans, Hongaars en

stalen tanks. Vervolgens rijpt de wijn nog

Amerikaans eikenhout.

zes maanden op de gistcellen. Uiteraard
krijgt de wijn geen houtrijping.

Heerlijk bij kreeft met avocadomousse, moules marinières, kip

Lekker als aperitief, bij frisse salades

uit de oven of gestoofde kip met

met zalm, of bij schaal- en schelpdieren.

citroen, olijven en kappertjes.
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HET TYPISCHE LANDSCHAP VAN CHABLIS

ELENA WALCH

CARDELLINO CHARDONNAY

Elegante wijn met rijp exotisch fruit en
iets van geroosterd brood. De smaak is
zowel fris als vol, sappig en mineralig
met een vleugje honing en veel lengte.
De druiven worden na een zachte
persing vergist in roestvrijstalen tanks.
15% van de wijn rijpt in vaten van Frans
eikenhout, het overige deel in RVS.
Lekker bij diverse voorgerechten,
pasta’s met romige sauzen, gerookte
zalm en gefrituurde vis.
Cardellino is vernoemd naar de putter,
een zangvogel van de
familie van de vink
die vaak te zien is
in deze wijnregio.

WILLIAM FÈVRE
CHABLIS

Elegante, levendige wijn met florale aroma’s, frisse citrus, wit fruit
en veel mineraliteit. De smaak is
strak droog, maar sappig en soepel. De afdronk is heerlijk lang.
De druiven groeien op kalkrijke
Kimmeridgien-bodems. Na de
oogst worden ze op lage temperatuur vergist in roestvrijstalen tanks.
Ook de rijping vindt hierin plaats.
Topwijn bij oesters en andere
schaal- en schelpdieren, gegrilde
vis, sushi en sashimi, lichte gerechten met kip en jonge witte kazen
zoals bijvoorbeeld geitenkaas.
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David Guimaraens

HOOFD WIJNMAKER BIJ TAYLOR’S & CROFT

“Ik voel me vereerd dat ik gevraagd ben om mee te werken
aan het Family Owned magazine van Kwast Wijnkopers.
We kennen elkaar al zo lang en de familie Kwast importeert
en distribueert onze ports al decennialang met veel passie
en toewijding. Persoonlijk heb ik prachtige herinneringen
aan de tijd dat een nog jonge Martijn naar de Douro kwam
tijdens een van onze oogsten. Ik zie nog voor me hoe
hij een vergistingskuip leeggroef en helemaal onder de
druivenmost zat!”
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OPGEGROEID MET DE VOETEN IN DE LAGARES

NIEUWE INZICHTEN

OLD TIMERS IN ERE HERSTELD

HET TERROIR EN DE DRUIVEN BEPALEN

“Zelf ben ik opgegroeid in een rasechte portfamilie. Ik ben de

“Toen ik als tiener naar een kostschool in Engeland werd gestuurd,

“Een van de meest bevredigende onderdelen van mijn carrière

“De Douro-Vallei heeft meer dan welk wijngebied ook alles in

zesde generatie die in de port business werkzaam is nadat mijn

veranderde dat niets aan mijn interesse in wijn maken. Maar pas

was om de beproefde methoden die mijn vader en andere ‘old

huis voor wijnen en ports met een ultieme terroirexpressie. Neem

verre overgrootvader samen met de oprichter van Fonseca Port,

toen mijn vader me op mijn negentiende een ticket naar Australië

timers’ me hadden geleerd, wetenschappelijk te verklaren. De

bijvoorbeeld de hooggelegen wijngaarden en de enorme diversiteit

Guimaraens & Co. tot een referentie voor porthuizen maakte.

gaf om een druivenoogst in Rutherglen mee te maken, besloot ik

razendsnelle modernisering van wijnbouw en wijn maken in

aan druivenrassen. Iedere ‘quinta’ - een prachtige term - in de

Mijn eerste herinneringen aan port zijn de reizen naar de Douro-

dat ik van wijn maken mijn beroep wilde maken. Mijn keuze om

de jaren tachtig veranderde in korte tijd meer dan we konden

Douro staat voor het karakter van een afzonderlijk domein. En het

Vallei die ik met mijn vader maakte. Een groot avontuur voor zo’n

wijn maken te studeren aan het Roseworthy Agricultural College

overzien. We begrepen nog niet wat en hoe groot de invloed van

karakter en de persoonlijkheid van elke afzonderlijke quinta zorgt

jong jochie. Te meer omdat de Douro destijds nog een tamelijk

in Zuid-Australië, markeerde het begin van mijn carrière in de port

al die veranderingen was op de ports die we produceerden. Het is

ervoor dat elk porthuis een geheel eigen stijl heeft.”

geïsoleerd gebied was met slechte verbindingen met de stad

business. Toen ik in 1990 terugkeerde naar de Douro, merkte ik op

goed om te zien dat zowel in de Douro als in andere wijngebieden

Porto - waar tegenwoordig de portlodges staan. Wat destijds een

dat zowel wijnbouw als wijn maken nog zeer arbeidsintensief was in

waar dan ook ter wereld, traditionele methoden opnieuw worden

“Toen we in 2002 Croft hadden overgenomen van een

ellenlange rit van drieënhalf uur was, doe je nu in een klein uurtje.”

onze regio. Er kwam heel veel menskracht aan te pas en de lonen

toegepast, met als gevolg een geweldige toename van kwaliteit

multinational, plaatsten we op Quinta da Roêda meteen een aantal

waren in enkele jaren flink gestegen, dus de portproductie was

in de wijnen. Ik twijfel er niet aan dat dit een cyclus was die

traditionele granieten lagares. Doel was om van de druiven van dit

“Mijn eerste oogstervaring had ik op mijn achtste. Mijn vader

ongelooflijk kostbaar geworden. We hadden geen andere keus dan

we moesten doorlopen om in te zien dat de enorme invloed

fantastische domein port te maken volgens een eeuwenoude en

haalde me op uit de Britse School in Porto en bracht me voor twee

een aantal aspecten grondig te moderniseren.”

van de nieuwe wereld op de gang van zaken in de oude wereld

zorgvuldig geperfectioneerde vinificatiemethode. Deze methode

noodzakelijk was om veel betere wijnen te kunnen maken, maar

wordt in alle traditionele porthuizen toegepast en zorgt ervoor dat

weken naar de prachtig gelegen Quinta da Terra Feita. Ik logeerde
bij de familie van Sir Julio, in die tijd de manager van het domein.

“In Australië had ik al kennisgemaakt met het andere uiterste van

dat de traditionele methoden daarbij niet overboord gegooid

het karakter van de druiven en het terroir bepalend zijn voor de

Hij had vier kinderen, dus het huis was behoorlijk vol. Het was een

de traditionele wijnbouw- en productiemethoden in onze ‘oude

moesten worden. Mijn vader groeide op in een zeer traditionele

stijl van de uiteindelijke port. Het was geweldig om te merken dat

fantastische ervaring! Het was een traditioneel portdomein, dus

wereld’. Wijnbouw en wijn maken waren daar een hypermoderne

bedrijfstak, zowel wat wijnbouw als wijn maken betreft.

de Croft Classic Vintage Port 2003 niet alleen een buitengewoon

de druiven werden nog met de voeten getreden. En dat betekende

aangelegenheid. Toen ik in 1990 terugkwam in Portugal, heb ik

Door het werk dat hij verrichtte in de wijngaarden die hij in de

goede port was, maar ook een compleet andere persoonlijkheid

dat er heel veel mensen op het domein logeerden. Gelukkig is er

geprobeerd om de beproefde methoden van de oude wereld te

jaren zeventig en tachtig had aangeplant en de eerste moderne

had dan de Taylor’s Vintage Port 2003! Dit was voor mij het bewijs

wat de oogst op Terra Feita betreft weinig veranderd sinds 1973.

verenigen met de nieuwste vindingen die ik in de nieuwe wereld

vinificatietechnieken die vervolgens hun intrede deden, kreeg

dat het je taak als wijnmaker is om het karakter van de druiven zo

De druiven voor onze mooie vintage ports worden nog steeds in

was tegengekomen. Professioneel gezien waren de jaren negentig

ik inzicht in de wezenlijke verschillen en de impact van beide

goed mogelijk in de port tot uitdrukking te brengen. En dus niet

diezelfde granieten lagares vergist.”

een buitengewoon leerzame fase.”

methoden op onze ports. Ik zocht naar een perfecte balans

om jouw eigen karakter in een port te laten terugkomen.“

>>>>

tussen beide benaderingen en ook naar moderne aspecten die
eigenlijk al in de traditionele methodes aanwezig bleken te zijn.”

QUINTA DA TERRA FEITA
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FRANK YEATMAN BEKIJKT DE
AANLEG VAN TERRASSEN

VERVOER VAN DE VATEN

FRANK, STANLEY EN DICK YEATMAN
EN DE WIJNGAARDMANAGER

VERVOER VAN DE DRUIVEN
UIT DE WIJNGAARD
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DE ROL VAN DE PORTBLENDER

GENIETEN VAN PORT, PERSOONLIJKE TIPS

“Taylor’s is befaamd om zijn tawny ports en dat is niet zo gek.

“Ik zou eindeloos kunnen doorgaan over de lange geschiedenis

Taylor’s heeft er generaties over gedaan om een enorme voorraad

van de port business en de vele fascinerende aspecten die ermee

tawny ports op te bouwen. Deze voorraden zijn cruciaal voor de

samenhangen. Maar dat zou betekenen dat ik jullie hele magazine

typen port die we produceren en voor de kwaliteit daarvan.

volschrijf. Misschien is het een goed idee om af te sluiten met mijn

Om zulke voorraden te kunnen managen, is een kundige blender

visie op hoe je het beste van port geniet:

onmisbaar. De vaardigheden van een blender zijn niet dezelfde
als die van een wijnmaker en worden vaak van generatie op

• Beschouw port als wijn en besef dat de vorm, grootte en

generatie overgedragen. In de port business worden vakkennis

kwaliteit van het glaswerk in hoge mate bepalend is voor het

en vaardigheden verdeeld tussen familie enerzijds en toegewijde

plezier dat je aan een glas port beleeft.

professionals anderzijds. Tezamen waarborgen zij de continuïteit
van de huisstijl van een porthuis, in ons geval dus van Taylor’s.”

AAN HET WERK IN QUINTA DE VARGELLAS

DE VINIFICATIE-INFORMATIE WORDT
BIJGEHOUDEN EN GECONTROLEERD

HOUTEN DOMPELAARS OM
DE MOST TE ROEREN

DE EERSTE FASE VAN HET
TREDEN VAN DE DRUIVEN IN
DE GRANIETEN ‘LAGARES’
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• De serveertemperatuur is cruciaal voor optimaal drinkplezier:
- Serveer tawny port altijd licht gekoeld op 10 à 12° Celsius.

EEN SAMPLE KEUREN VAN
QUINTA DE VARGELLAS

“In de port business bestaat van nature een ideaal concept voor

Door tawny port iets te koelen, onderdruk je de alcoholsensatie

duurzame wijnbouw in een klimatologisch extreme regio als de

iets en komen de aroma’s van noten en gedroogd fruit prachtig

Douro-Vallei. In een topjaar vangen we de resultaten daarvan in

naar boven.

een perfecte vintage port. Mindere jaren gebruiken we voor de

- Vintage port serveer je op keldertemperatuur, dus 14 à 16°

tawny ports, die sowieso jaren nodig hebben om tot rijping te

Celsius. Een te warme port verliest zijn balans, maar pas bij

komen en voor een perfect eindresultaat veel meer afhankelijk

een vintage ook weer op dat je ‘m niet te koud serveert. Dan

zijn van de skills van de blender.”

onderdruk je de fruitexpressie.			

>>>>

QUINTA DE VARGELLAS

VERGISTING VAN DE DRUIVEN UIT QUINTA DE VARGELLAS

35

PERSOONLIJK PORTRET - DAVID GUIMARAENS

TAYLOR’S

QUINTA DE VARGELLAS VINTAGE PORT 2015

• Port is altijd geschikt om een maaltijd af te sluiten. Bij een
dessert, bij kaas of gewoon op zichzelf. De keuze tussen een
tawny of vintage port hangt af van de gelegenheid:

Expressief en verleidelijk met een krachtige structuur. Zwartrood met
klassieke Vargellas-aroma’s: elegant en fris met bosgeuren, pruimen, citrus,
kweepeer, jasmijn, munt, wilde kruiden en subtiele tonen van specerijen.
Daarnaast een verfijnde mineraliteit en de voor Vargellas kenmerkende
pezige tannines en stevige afdronk met puur en fris bessenfruit.

“Do not save your best bottles of port for
a special occasion, when the occasion

- Bij een meer alledaagse gelegenheid waarbij de ports niet

normally overshadows the port; turn a

het middelpunt van de maaltijd vormen, is tawny port een

normal occasion such as a friendly dinner

goede, pretentieloze keuze. En een ideaal smeermiddel
voor de conversatie aan het eind van de maaltijd.
- Als de gelegenheid meer om de port zelf draait en je met

into a special occasion by opening your
special bottles of wine. This is where Taylor

echte wijnliefhebbers aan tafel zit, server dan een vintage port.

and Croft Vintage Ports create the most

2015 was in heel Europa een fantastisch wijnjaar. Hierdoor werd

Proef en ontdek samen het karakter van het oogstjaar, de stijl

er niet alleen zeer verfijnde wijn gemaakt, maar ook geweldige port!

van het porthuis en vooral de ontwikkeling die de port tijdens

extraordinarily special occasions”

Veel porthuizen declareerden 2015 dan ook tot vintage. Taylor’s deed dat

Cheers,

de flesrijping heeft doorgemaakt.

David Fonseca Guimaraens

anders. In tegenstelling tot veel andere porthuizen bracht Taylor’s in 2015
geen klassieke vintage port op de markt, maar gebruikten ze de druiven

Ik eindig graag met mijn favoriete uitdrukking:

Oktober 2020

voor hun single quinta vintage ports.
En dat betekent value for money! Zeker als je bedenkt dat de wijngaard
Vargellas steevast de mooiste druiven oplevert voor de klassieke vintage
port van Taylor’s. Dat zit nu allemaal in één fles!

SELECT RESERVE
RUBY PORT

LATE BOTTLED VINTAGE
PORT 2015

10 YEAR OLD
TAWNY PORT

20 YEAR OLD
TAWNY PORT

Een blend van speciaal geselecteerde

Populair en betaalbaar alternatief

Bijzondere tawny die minimaal tien

Een blend van Taylor’s uitgebreide

jonge rode ports de Baixo Corgo

voor een Vintage Port! Late Bottled

jaar in kleine houten vaten rijpt.

reserves van oudere tawny’s die in

en Cima Corgo. Deze wijnen rijpen

Vintage is een selectie van ports uit

Hierdoor ontstaat de steenrode kleur

de lodges aan de Atlantische kust

ongeveer drie jaar in grote houten

één oogstjaar. Rijpt vijf jaar in grote

en een zacht kruidige smaak. Rijk en

zijn opgeslagen. De gemiddelde

vaten, waar ze zacht worden zonder

houten vaten en is daarna direct op

elegant met gedroogd fruit, noten,

rijping is minimaal twintig jaar.

hun fruitige karakter te verliezen.

dronk. Elegant, levendig en puur met

chocolade, butterscotch en verfijnd

Oranjerood, rijp en complex met

Diep robijnrood met intens zwart fruit

cassis, framboos, abrikoos, ceder en

eikenhout. Rijp en fris tegelijk!

en een volle, pittige smaak.

een subtiele kruidigheid.

karamel, geroosterde noten,
kruiden en gedroogd fruit. Zacht
en geconcentreerd met een mooie
structuur en een lange afdronk.
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CHÂTEAU TOUR DE MIRAMBEAU

CHÂTEAU VIOLET

CHÂTEAU CARIGNAN

De familie Despagne is gespecialiseerd

Château Violet wordt gerund door twee

Op slechts tien kilometer ten oosten van

in de productie van zuivere wijnen in het

zusters die tevens een wijnhuis in Graves

de stad Bordeaux ligt Château Carignan.

Entre-Deux-Mers gebied van de Bordeaux.

runnen waar ze karaktervolle rode wijnen

Dit kasteel uit 1452 oogt dan weer een

Als geen ander wijnhuis hebben zij be-

maken. Op Château Violet maken ze Sauter-

stuk klassieker. Het ziet eruit als een

grepen dat de hedendaagse wijndrinker

nes, een prachtig voorbeeld van een zoete

heus sprookjesslot met spitse torens en

op zoek is naar modern gemaakt wijnen

wijn gemaakt van druiven die zijn aangetast

kantelen, begroeid met adembenemende

waarin echter wel het karakter van de

door edele rotting - pourriture noble op

rozenstruiken. Ook de wijnen die er

wijnstreek te herkennen is. Zeker sinds

zijn Frans. Deze “rotting” wordt veroorzaakt

gemaakt worden, hebben een zeer

broer en zus Thibault en Basaline, samen

door de schimmel botrytis cinerea die via

herkenbaar Bordeaux-karakter. Maar het

met diens man Eric, de leiding van vader

wind en water op de druiven terecht komt.

bijzondere van Château Carignan is dat

Jean-Louis hebben overgenomen, is er

Pourriture noble is geen echte rotting, maar

hun chique wijnen uiterst betaalbaar zijn!

veel veranderd. Beetje bij beetje is het

zorgt ervoor dat de druiven poreus worden,

drietal erin geslaagd om het strakke

waardoor ze heel geleidelijk aan vocht

Deze wijn is gemaakt van 70% merlot, 20%

keurslijf van de regels van Bordeaux van

verliezen. Hierdoor vindt er concentratie

cabernet sauvignon en 10% cabernet franc.

zich af te schudden en hun eigen weg te

plaats: het suikergehalte, de smaakstoffen

Een klassieke rechteroever-blend dus.

kiezen. Zo gaan ze bijvoorbeeld steeds een

en aroma's nemen toe, terwijl ook de frisse

stapje verder met de ontwikkeling van pure

zuren behouden blijven. Botrytis geeft daar-

Donker bessenfruit en specerijen

wijnen die niet binnen de regels van de

naast een specifiek aroma dat aan gekonfij-

zoals kruidnagel, kaneel en nootmuskaat.

AOP vallen, maar waar ze zelf voor meer

te sinaasappel doet denken.

Elegante, goed geïntegreerde tannines en

RÉSERVE ROUGE

DRIE ONMISBARE WIJNEN VOOR HET NAJAAR

SAINT-EMILION

Bordeaux is een dynamisch wijngebied met een verrassende diversiteit. Meer dan wijn-

SAUTERNES

dan 100% achter staan.

drinkers soms denken. Het is niet alleen maar het gebied van beroemde, statige en soms

een lange afdronk. Serveer bij gegrild rood
In Sauternes, het deel van Bordeaux waar

wat anoniem ogende chateaus. Uiteraard hebben deze grote, klassieke namen Bordeaux

Maar ook de wijnen die wél aan de AOP-

de gelijknamige wijn van Château Violet

zijn allure en aantrekkingskracht gegeven, maar daarnaast zijn er heleboel kleinere, vaak

regels voldoen, zijn anders dan veel klas-

vandaan komt, zijn de omstandigheden

door families gerunde wijnbedrijfjes. Met een gewone boerderij en functionele wijnkel-

sieke Bordeaux. Zo hebben de rode wijnen

perfect voor edele rotting. De ochtendnevel

ders, waar gewoon hard wordt gewerkt om de allerbeste wijnen te maken.

minder tannines, meer fruit en een soe-

boven het riviertje Cirons creëert een uniek

pele smaak, zonder dat het kenmerkende

klimaat dat dit proces mogelijk maakt.

Bordeaux karakter verloren gaat.

De juiste druiven worden op het juiste

Omdat rode Bordeaux vooral in het najaar niet mag ontbreken en om de diversiteit
te benadrukken, hebben we drie verschillende stijlen Bordeaux op een rijtje gezet.

CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX

vlees, lamsgerechten of oude kazen.

moment geoogst en dat gaat bij kwaliteits-

Gemaakt door totaal verschillende wijnhuizen en ook afkomstig uit verschillende

De Réserve Rouge is een sappige wijn met

huizen in meerdere rondes. Château

herkomstgebieden binnen Bordeaux.

een hoge doordrinkfactor, zuivere kersen-

Violet haalt de door botrytis

en frambozenaroma’s en een vriendelijke

aangetaste druiven in

smaak. Een prachtig voorbeeld van wat we

maar liefst vijf

Bordeaux nieuwe stijl noemen!

oogstsessies
binnen.

De wijn is gemaakt van merlot en cabernet sauvignon en rijpt enige tijd in oude
eikenhouten vaten. Hierdoor heeft hij pit,
structuur en lengte. Heerlijk romig en
toegankelijk, maar toch met lekker veel
body. Gastronomisch breed inzetbaar bij
alle denkbare vleesgerechten en bij meer
gestructureerde vegetarische gerechten
met bijvoorbeeld paddenstoelen, gegrilde
paprika en volle granen of peulvruchten.
CHÂTEAU CARIGNAN
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ANNE-LAURE DUFOUR-BONNARD
VAN CHÂTEAU VIOLET

LA TOUR DE MIRAMBEAU
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LA CUVÉE BRUT

BRUT VINTAGE 2008

CUVÉE ROSÉ BRUT

Zuiver, fris en elegant. Dat is La Cuvée Brut. Het hoge

Champagne uit het topjaar 2008, gemaakt van

Gastronomische rosé-champagne van ongeëvenaarde

percentage chardonnay (minimaal 50%) is het geheim

50% chardonnay en 50% pinot noir uit grand cru

kwaliteit. Gemaakt van 100% pinot noir, die eerst als

van de elegante en frisse huisstijl van Laurent-Perrier.

wijngaarden in de Côte des Blancs en de Montagne de

stille rosé wordt opgevoed. Ultieme belichaming van

Reims. Bij de vintage staat niet de huisstijl centraal,

de durf en know how van Laurent-Perrier.

maar het karakter van het oogstjaar.

Delicate aroma’s van verse citrus, witte bloemen, gele
perzik en wit fruit. Fijne mousse en perfecte balans
tussen frisheid en subtiele fruitigheid.

Elegant, buitengewoon fris en boordevol rood fruit:
Licht goudkleurig met een fijne mousse. Mineralige,

framboos, rode bes, aardbei en kers. Zowel strak als

kalkachtige aroma's worden gevolgd door elegante

rond en soepel, maar bovenal verleidelijk.

Ideaal als aperitief, bij voorgerechten, salades,

citrus en wit fruit. De smaak is levendig met veel

een mooi plateau met charcuterie, gerechten met

diepte en frisse sinaasappel en citroen in de afdronk.

Mooie match met gemarineerde rauwe vis, gegrilde

Een gastronomische champagne. Heerlijk bij

Avonturiers gaan voor exotische combinaties met

gerechten met krab, kreeft, edele vissoorten zoals

Oost-Aziatische en Indiase gerechten.

gevogelte of verfijnde visgerechten.

gamba’s, Parmaham en desserts met rood fruit.

tarbot, tong en zeeduivel, gevogelte of kalfsfilet.

Laurent-Perrier

CHAMPAGNEHUIS MET EEN IJZERSTERKE REPUTATIE EN EEN BREED ASSORTIMENT
Er zullen maar weinig champagneliefhebbers zijn die nog nooit van Laurent-Perrier
hebben gehoord. Het huis wordt wereldwijd erkend als een van de grootste champagnemerken en je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een land of restaurant waar de
champagnes gedronken worden. Of het nu een sushirestaurant in Tokyo is of een hippe
club in New York, wereldburger Laurent-Perrier maakt overal vrienden.
Die ijzersterke reputatie komt natuurlijk niet uit het niets, maar is het resultaat van
ruim twee eeuwen ambitie. Met name de familie Nonancourt, die sinds het midden van
de vorige eeuw de leiding heeft over het bedrijf, heeft Laurent-Perrier groot gemaakt.
Ook keldermeester Michel Fauconnet levert met zijn talent en ervaring een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van de gevierde status van het brede assortiment
van Laurent-Perrier. De verschillende cuvées in het assortiment hebben elk hun eigen
geschiedenis en persoonlijkheid. De verbindende factor is een stijl die gekenmerkt wordt
door frisheid, zuiverheid en elegantie.

WEGENS SUCCES VERLENGD!
IN 2019 WAS DEZE SPECIALE
GESCHENKVERPAKKING IN NO TIME
UITVERKOCHT. VANDAAR DAT WE
LAURENT-PERRIER HEBBEN GEVRAAGD
OM EEN NIEUWE VOORRAAD ROSÉ BRUT
IN DE ZEBRA METAL JACKET. ZO KUNNEN
DE LIEFHEBBERS DIE VORIG JAAR NAAST
HET NET HEBBEN GEVIST, DIT JAAR
ALSNOG EEN GOEDE SIER MAKEN.
LIMITED EDITION, DUS … OP = OP!
40
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Recreating the Perfect Year...
...Laurent-Perrier Grand Siècle

GRAND SIÈCLE
ITÉRATION N°22
SAMENGESTELD UIT DE VINTAGES

2004

Chardonnay met veel balans en aromatisch
potentieel. Hoge kwaliteit pinot noir.

2002

Intense chardonnay en krachtige pinot noir met
rood en zwart fruit. Relatief hoog alcoholpercentage en lage zuurgraad.

1999

Chardonnay: verfijnd, delicaat, floraal en
mineralig. Pinot noir: pure expressie van het
terroir. Relatief hoog alcoholpercentage en lage
zuurgraad.
Fonkelend en intens met nuances van wit
goud. Intense neus met een explosie aan

“The perfect
balance between
strength and
delicate subtlety”

aroma’s van citrus, gekonfijt fruit, peperkoek
en honing. De smaak is aanvankelijk fris en
vervolgens rond en romig. In de afdronk frisse
tonen van citrus en honing.

Alleen gebotteld op magnum!

AN EXCEPTIONAL GRAND VIN!
Laurent-Perrier Grand Siècle is een prestigieuze blend
van drie uitzonderlijk goede vintages die elkaar perfect
aanvullen. Het is de ideale vintage champagne, beter dan
de natuur zelf dat ooit zou doen. Met de Grand Siècle
limited edition “itérations” heeft Laurent-Perrier een
nieuw concept gecreëerd. Iedere itération is genummerd
en samengesteld uit drie vintage champagnes uit steeds
verschillende topjaren. De karakters van de verschillende
oogstjaren resulteren bij iedere itération in een unieke,
grootse champagne. De Grand Siècle wordt altijd gemaakt
van 55% chardonnay en 45% pinot noir. De chardonnay is
exclusief afkomstig uit grand cru wijngaarden in de Côte
des Blancs, de pinot noir uit grand cru wijngaarden in de
Montagne de Reims. De rijping van iedere Grand Siècle
hangt af van de blend en van het flesformaat.

GRAND SIÈCLE
ITÉRATION N°24
SAMENGESTELD UIT DE VINTAGES

2007

Verfijnde en open chardonnay met complexiteit,
wit fruit en citrus. Pinot noir: open en fruitig
met wit fruit.

2006

Chardonnay: rijk en complex met wit fruit,
citrus, witte bloemen, balans en souplesse.
Getypeerde pinot noir met perfecte balans
tussen kracht, body, rood fruit en kersen.

2004

Chardonnay met veel balans en aromatisch
potentieel. Hoge kwaliteit pinot noir.
Lichte goudkleur met een mooie schittering en
een fijne mousse. Intense en complexe neus
met licht gekonfijte citrus, gebak, gegrilde
amandelen en subtiele tonen van honing en
peperkoek. Fris en verfijnd met een mooie volle

Grand Siècle is een topchampagne voor kenners en een
onontdekt juweel voor echte fijnproevers!
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smaak en een lange, evenwichtige afdronk.
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Delamotte

KLEINSCHALIGE LIEVELING VAN DE GASTRONOMISCHE TOP

Dit jaar viert Delamotte zijn 260e verjaardag. Een bijzondere mijlpaal voor dit bijzondere champagnehuis. Al meer dan tweeënhalve
eeuw maakt het kleinschalige Delamotte toonaangevende champagnes met een perfecte balans tussen kracht en elegantie.
Champagnes met bold simplicity, gedurfde eenvoud. Terecht groeide Delamotte uit tot het favoriete champagnehuis van
connaisseurs, sommeliers en chefs uit de top van de gastronomie en natuurlijk levensgenieters. Delamotte is gevestigd in het hart
van de Côte des Blancs en is door zijn focus op chardonnay uit grand cru wijngaarden beroemd geworden om zijn Champagne Blanc
de Blancs. De champagnes van Delamotte kenmerken zich door een zacht, subtiel en iets rond karakter. Ook de Champagne Brut,
een klassieke champagneblend, is vanwege zijn hoge percentage chardonnay zeer elegant en verfijnd.

BLANC DE BLANCS BRUT
BRUT
Delicate en verfijnde Brut met een uitzonderlijk

“In a bottle of our Brut,
an orchestra of three grape
varieties plays a particularly
balanced score”

Chique champagne gemaakt van 100% chardonnay
uit grand cru wijngaarden in de Côte des Blancs:
Le Mesnil, Oger en Avize. Le Mesnil-sur-Oger

verfijnde mousse. Gemaakt van 55% chardonnay

zorgt voor structuur, Oger voor rondeur en

afkomstig uit de Côte des Blancs, 35% pinot noir

Cramant voor balans. Gevinifiëerd in roestvrijstaal

uit Bouzy, Ambonnay en Tours-sur-Marne in het

en met toevoeging van maximaal 10% reservewijn,

noordoosten van de Champagne en 10% pinot
meunier. De chardonnay zorgt voor structuur, de
pinot noir voor fruit en complexiteit en de pinot

om de champagne zo puur mogelijk te houden en
alle kenmerken van het terroir zo goed mogelijk tot
uitdrukking te brengen.

meunier voor aromatische diepte.
Complex, fris en mineralig met tonen van krijt. Om
Elegante en toch krachtige champagne met
verfijnde aroma’s van appel, citrus en witte

de champagne diepgang, elegantie en een zekere
zachtheid mee te geven, rijpt hij vier jaar op de

bloemen. De smaak is rond, zuiver en verfrissend

gistcellen. Veel langer dan de vijftien maanden die

met tonen van citroen, witte bloemen en een

wettelijk zijn voorgeschreven. En dat proef je terug

evenwichtige afdronk.
Geschikt voor elk moment! Lekker als aperitief,
bij lichte voorgerechten of salades. Ook top bij
canapés met Hollandse garnalen, schaal- en
schelpdieren, sushi, gevogeltepaté en carpaccio.

in deze pure, verfijnde Blanc de Blancs!
Feestelijk als aperitief, bij een mooi plateau met
fruits de mer, gegrilde vis of bij crudités zoals
radijsjes met wat fleur de sel. Ook de combinatie
met een mooi plateau oesters is verslavend!
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Champagne Culinair

DE MOOISTE CHAMPAGNES OP EEN RIJ!

CHAMPAGNE & RADIJS
Ja, je leest het goed: champagne en radijs! Terwijl de meeste
champagnedrinkers - terecht - wegzwijmelen bij de combinatie

LAURENT-PERRIER
LA CUVEE BRUT
Een uitstekende combinatie met eiergerechten. Een
ontbijt of brunch met roerei bijvoorbeeld. Een feestelijker

DE BESTE CHAMPAGNE & SPIJSTIPS VAN ALFONS KILJAN & PEER VAN IERSEL, ACCOUNTMANAGERS VOOR KWAST WIJNKOPERS IN ZUID-HOLLAND, ZEELAND EN NOORD-BRABANT

hoogsteigen president Didier Depond deze onorthodoxe suggestie.

ideaal als aperitief, bij voorgerechten, salades, een mooi
plankje met charcuterie en subtiele visgerechten.

Dat het zonde is om champagne te reserveren voor oudejaarsavond of superfeestelijke gelegenheden weten de

Al langer proberen champagneproducenten de culinaire
inzetbaarheid van de verschillende typen champagne voor het

LAURENT-PERRIER
CUVEE ROSÉ

meeste mensen eigenlijk wel. Toch blijven veel wijndrinkers (onbedoeld) aan deze gewoonte vasthouden.
En dat is jammer, want er zijn zoveel perfecte champagnemomenten te bedenken. En daarmee doelen we niet

van champagne met oesters of kaviaar, doet Delamottes

voetlicht te brengen en wijndrinkers aan te sporen om vaker te
experimenteren met champagne en spijs.

op méér feestjes, maar op de vele verrassende mogelijkheden tot combineren met gerechten. Champagne is per
slot van rekening ook gewoon wijn en juist de relatief hoge zuurgraad, het opwekkende karakter en de pittige
mousse maken de wijn zeer geschikt als begeleider van talloze gerechten. Champagne blijft vaak beter overeind
bij gerechten met intense smaken dan veel stille wijnen. Met drie of vier verschillen stijlen champagne kun je
een geweldig champagnediner organiseren. En die gerechten hoeven helemaal niet bereid te zijn door een master
chef. Ook huiselijke gerechten, een kaasplankje en zelfs een broodje roerei worden op een hoger plan getild door
er een passende champagne bij te serveren.

aantal van onze klanten en geven hieronder
een paar voorbeelden voor champagne & spijscombinaties. Maar de mogelijkheden zijn
onbeperkt! Champagne biedt culinaire
wijnliefhebbers alle ruimte om te
experimenteren en zelf favoriete
combinaties te creëren.

Mooie match met gemarineerde rauwe vis, gegrilde
gamba’s, Parmaham en desserts met rood fruit.
Avonturiers gaan voor exotische combinaties met

Maar champagne en radijs? Didier Depond is ervan overtuigd

Oost-Aziatische en Indiase gerechten. Probeer deze

en hij is lang niet de enige. In een artikel in het wijnmagazine

champagne ook eens bij Chaource, een heerlijke kaas uit

Decanter werd uitgebreid ingegaan op deze verrassende
combinatie en de kenners waren het roerend met elkaar eens:
champagne matcht geweldig met een simpele radijs.
Het zoutige, zurige en spicy karakter van een radijsje sluit in
het bijzonder goed aan bij een blanc de blancs champagne met

Alfons en Peer lieten zich inspireren door een

begin van de dag kun je je niet voorstellen! Daarnaast

aroma’s van versgebakken brood en brioche. Forget oysters, radish
is an amazing champagne pairing, luidt dan ook de titel van het

het Champagnegebied. Chaource dankt zijn naam aan het
dorpje waar deze witschimmelkaas wordt gemaakt van
rauwe koemelk. Een romige, maar ook lichte en frisse kaas.

LAURENT-PERRIER
VINTAGE 2008
Een gastronomische champagne. Verrassend lekker
in combinatie met risotto met paddenstoelen, of bij
krachtige kazen zoals Comté of Beaufort. Verder heerlijk
bij krab, kreeft, tarbot, tong en zeeduivel.

artikel in Decanter.

LAURENT-PERRIER
GRAND SIÈCLE ITÉRATION #22 & #24

Waar het natuurlijk om gaat, is te benadrukken dat champagne

een restaurant. Een mooi hoofdgerecht van parelhoender-

Deze Grote Wijn vraagt om een Groots Gerecht, thuis of in

met van alles combineert en dat je er niet per se ingewikkelde
haute cuisine hapjes bij hoeft te serveren. Of prijzige delicatessen
zoals kaviaar. Champagne combineert met van alles! En dat
kunnen de meest eenvoudige gerechten of producten zijn - zelfs
een simpel radijsje met eventueel wat boter en zout. Champagne
is een van de meest food friendly wijnen die er bestaat!

borst met een romige saus met morieljes is een geweldige combinatie. De structuur van de wijn past perfect bij de
romige saus. Serveer de champagne niet te koud!

DELAMOTTE
CHAMPAGNE BRUT
Een verrukkelijk aperitief om een feestelijk diner mee te
starten. Serveer er kleine blini’s bij met crème fraîche
en ambachtelijk gerookte zalm. Ook heerlijk met sushi of

Didier Depond werd in zijn ontdekking
overigens getipt door Jacques Puisais,
emeritus professor oenologie en
scheikunde, en tevens oprichter van het

spring rolls. Combineert daarnaast goed met (canapés met)
Hollandse garnalen, schaal- en schelpdieren en carpaccio.

DELAMOTTE
BLANC DE BLANCS
De combinatie van Blanc de Blancs met oesters is

Franse Institut du Gout. Puisais stelt

klassiek. Maar…. deze verfijnde champagne smaakt ook

dat het koolzuur champagne een pittig

heerlijk bij in roomboter gebakken (slip)tong. Het vettige
van de boter en de zachte, mineralige smaak van de

karakter geeft en dat juist dit zo goed

vis sluiten mooi aan bij de chardonnay. Ook kalfsvlees

matcht met het pikante van de radijs.

(bijvoorbeeld een ragout) vormt een heerlijk geheel.

Maar wat ook Puisais in Decanter graag
benadrukt, is dat champagneliefhebbers - en wijnliefhebbers
in het algemeen - niet te ingewikkeld moeten doen over het
combineren van champagne - of wijn - en spijs. Zijn stelling:

‘Everything is very simple in life, you
just have to listen to what the food is
saying to you’

46

47

MAGARI - STEEDS PERFECTER

MAGARI - STEEDS PERFECTER

Magari - Steeds perfecter
Q&A MET SOMMELIER DANNIS APELDOORN VAN HOTEL DE L'EUROPE

en zoeken dus steeds naar manieren waarop

verrassende combinatie. Mijn persoonlijke

we kunnen vernieuwen en verbeteren om de

favoriet is de combinatie met lamsschouder

mensen te blijven verrassen. Voor Magari

met cream jus en doperwten. Ik schenk de

geldt dat de wijn in het begin werd gemaakt

wijn dan op 17° Celsius en ga lekker zitten op

van merlot, cabernet sauvignon en cabernet

ons Marie sur L’Eau terras, geweldig!”

GAJA

CA’MARCANDA MAGARI

Sappigheid, concentratie,
elegantie en drinkability

Dannis Apeldoorn is hoofdsommelier

snel promotie tot chef de rang. Na enkele

franc. In 2016 werd merlot vervangen door petit

van Hotel De L’Europe in Amsterdam.

maanden werd ik gevraagd als assistent

verdot. Top! Ik was even bang voor een “bak

Recentelijk is de begane grond van Hotel

Gaja Ca’Marcanda Magari is een van zijn

sommelier. Dat wilde ik niet, dus ik heb nee

tannine” na de elegante vintage 2015, maar

De l’Europe helemaal verbouwd.

Gemaakt van 60% cabernet franc, 30%

favoriete wijnen. Voor ons een goede reden

gezegd. We hadden toen ook nog een ander

2016 was alles behalve dat. De balans tussen

Kun je met ons delen wat er allemaal

cabernet sauvignon & 10% petit verdot

om Dannis een paar vragen te stellen!

type klanten en ik was nog een stuk jonger. Ik

body en primair fruit was echt geweldig!

veranderd is en waarom mensen nu

zag het bepaald niet zitten om als onwetend

absoluut naar het hotel moeten komen?

Bordeaux-blend met een onmiskenbaar
Italiaanse inslag. De druiven groeien in

Vertel even kort iets over jezelf. Je werkt

broekie een stel doorgewinterde wijndrinkers

Hoe omschrijf je Magari bij (onwetende)

“Het interieur van de begane grond is

al lang bij De L’Europe en bent inmiddels

te gaan vertellen wat ze zouden moeten

gasten die je de wijn graag wilt laten

inderdaad helemaal vernieuwd. De felle

Bolgheri in de Toscaanse Maremma,

een door de wol geverfde sommelier.

drinken. Dat durfde ik niet. Gelukkig werd

proeven? En hoe reageren gasten als

kleuren hebben nu plaats gemaakt voor

een relatief koele kuststreek ten

Hoe ben je in het vak gerold? Had je

ik kort daarna door mijn toenmalige collega

deze wijn vervolgens proeven?

een meer ingetogen palet. Het resultaat

westen van de Chianti-streek. De

altijd al iets met wijn? Of heb je

Marcel Hompe nog een keer gevraagd. Ik

“Ik laat mijn gasten de wijn altijd blind

is modern klassiek, met De L’Europe

bodems bestaan vooral uit terre brune,

hiervoor heel ander werk gedaan?

had even tijd gehad om er over na te denken

proeven. Dan doe ik een servet om de fles,

Amsterdam grandeur zonder dat het

bruine aarde rijk aan klei en zand.

“Ik ben al op jonge leeftijd met de horeca

en hij overtuigde me om toch ja te zeggen.

zodat ze niet weten dat het om een wijn van

oubollig aanvoelt. Het is alles behalve

De drie druivensoorten worden apart

in aanraking gekomen. Mijn oom en tante

Anderhalf jaar later waren alle sommeliers

Gaja gaat. Ik vertel niets en laat de gast

stijf en voelt juist meer als een luxe

vergist, waarna ze afzonderlijk twaalf

hadden een restaurant en bij hen had ik

vertrokken en stond ik er alleen voor. Ik heb

zijn of haar eigen gevoel en smaak volgen,

huiskamer.”

mijn eerste baan: in de keuken. Daar werd

die positie nooit meer losgelaten, het is een

want alleen dat leidt tot een eerlijk oordeel.

ik zo enthousiast van, dat ik vervolgens

van de beste beslissingen die ik ooit genomen

Uiteraard vertel ik de gast er altijd bij dat

Jullie hebben ook een nieuw Italiaans

naar de Hotelschool ben gegaan. Op school

heb. En de wijnkelder van De L’Europe heb

als hij of zij de wijn niet lekker vindt, ik hem

restaurant geopend. Kun je iets vertellen

adviseerden ze mij om ook de “voorkant” te

ik helemaal zelf opgebouwd, die draagt echt

kosteloos retour neem. Maar dat komt dus

over de stijl van de keuken en de bijhorende

proberen, en niet alleen achter de schermen

mijn persoonlijke stempel.”

nauwelijks voor, haha! De meeste gasten zijn

wijnkaart?

net zo onder de indruk van de wijn als ik.”

“Trattoria Graziella is gevestigd in ’t Huys

in de keuken te blijven werken, dus daar

maanden rijpen in nieuwe en gebruikte
eikenhouten vaten. Dan worden de

is de basis voor mijn huidige baan gelegd.

We weten dat je graag met Gaja

Na mijn studie heb ik twee jaar een eigen

Ca’Marcanda Magari werkt. Wat viel je op

Heb je sowieso een voorliefde voor Italiaan-

een eigen ingang in de Nieuwe Doelenstraat.

brasserie met terras en ijssalon gehad en

toen je deze wijn voor het eerst proefde? Wat

se wijnen, of vooral voor de wijnen van Gaja?

Er worden geen pizza’s geserveerd, maar

toen ik dat weer van de hand deed, hoefde

vind je er zo bijzonder en aantrekkelijk aan?

“Italiaanse wijnen staan zeker in mijn top 3.

authentieke Italiaanse gerechten. Op de

ik eigenlijk niet eens te solliciteren. Bij het

“Kijk, als je een bepaalde wijn jarenlang volgt,

En de wijnen van Gaja zijn zowel krachtig als

wijnkaart zien we niet alleen de bekendere

Amstel Hotel kon ik binnen vier weken aan

merk je de ontwikkelingen op en zie je ook

elegant en volstrekt uniek.”

wijnen uit Veneto, Piemonte en Toscane, maar

de slag en bij Hotel De L’Europe binnen twee

vaak de vooruitgang in die wijn. De familie

weken. En aangezien stil zitten niets is voor

Gaja bestaat uit pioniers en perfectionisten en

Wat zijn je ervaringen op het gebied van de

gemaakt van minder bekende inheemse

mij, heb ik voor De L’Europe gekozen. Ik kwam

dat geldt eigenlijk ook voor sommeliers.

gastronomische inzetbaarheid van Magari?

druivensoorten. Ook daar hebben ze voor

binnen als demi-chef de rang en maakte al

We luisteren goed naar wat wijndrinkers willen

“Dat is het mooie aan Magari, je kunt hem

elk wat wils.”

wijnen geblend en volgt een flesrijping
van zes maanden.

aan de achterzijde van het gebouw en heeft

ook verrassende wijnen uit andere gebieden,

combineren met heel veel gerechten.
Hij “omarmt” de gerechten als het ware
met zijn kracht, structuur, fruit en elegantie.
Je kunt de wijn ook prima licht gekoeld
drinken bij een kippetje van de BBQ, heel

“De familie Gaja

lekker.”

bestaat uit pioniers en

Kun je een aantal mooie combinaties met

perfectionisten en dat

gerechten noemen? En wat is jouw eigen

geldt eigenlijk ook voor

favoriete Magari-spijscombinatie?
“Magari en een mooie Tournedos Rossini

sommeliers”

Complex, floraal en elegant met zwart
fruit, roos, eucalyptus, groene peper en
rode sinaasappel. De smaak is puur en
intens met stevige, maar fijne tannines
en goed geïntegreerde houtaroma’s.

vormen een klassieke en tegelijkertijd
48

49

DE ONDERBELICHTE VILLAGES VAN DE BOURGOGNE

Louis Jadot

DE ONDERBELICHTE VILLAGES VAN DE BOURGOGNE

CÔTE CHALONNAISE

CÔTE DE BEAUNE

CÔTE CHALONNAISE

Appellation Village
Chardonnay

Appellation Village
Domaine Louis Jadot - Pinot Noir

Premier Cru
Chardonnay

RULLY BLANC

SANTENAY CLOS DE MALTE

MONTAGNY 1ER CRU LES CHANIOTS

DE ONDERBELICHTE VILLAGES VAN DE BOURGOGNE

Rully is een van de vijf appellations in de Côte

De gemeente Santany ligt in het zuiden van de Côte de

Deze 1er Cru wijngaard ligt op de lagere hellingen

Chalonnaise, het net iets minder beroemde gebied

Beaune, net voorbij Chassagne. Verreweg de meeste

van de heuvel Montagny in de Côte Chalonnaise.

pal ten zuiden van de Côte de Beaune. Juist uit dit

wijnen uit Santenay zijn rood. De wijngaard Clos de

De wijngaard heeft een zuidoostelijke expositie.

gebied komen prachtige wijnen met vaak nog een

Malte omvat zeven hectare en is volledig in bezit van

De naam Les Chaniots is een oude Franse term voor

geweldige prijs-kwaliteitverhouding. Rully is de meest

Louis Jadot. Het is dus een monopole, zoals dat in de

eikenbomen en refereert aan het dichte eikenbos dat

noordelijke village van de vijf en de chardonnay groeit

Bourgogne heet. Clos de Malte ligt aan de over van de

eens op de plaats van de wijngaarden lag.

er net als in de beroemde Côte des Blancs van de Côte

Montagne des Troix Croix en is voornamelijk beplant

de Beaune op een kalkrijke bodem.

met pinot noir. De bodem is zeer vochtig en bestaat

Montagny is een gebied dat aromatische, gulle rode

hoofdzakelijk uit kalksteen en klei. Rode wijnen uit

wijnen voortbrengt die zowel rond als fris smaken.

De druiven worden handmatig geoogst en in kleine

Santenay kenmerken zich door een zekere aardsheid

Voor Les Chaniots worden de handmatig geoogste

kratjes naar de kelder vervoerd om beschadigingen te

en rijp rood fruit.

druiven voorzichtig geperst en wordt het sap vergist

voorkomen. Na een zachte persing worden de druiven

in eikenhouten vaten. Een derde daarvan is nieuw.

vergist in eikenhouten vaten, waarvan een derde

De handmatig geoogste druiven worden ontsteeld en

De wijn rijpt aansluitend vijftien maanden,

nieuw. Ook de rijping vindt plaats in eikenhouten vaten

vervolgens vergist in roestvrijstalen tanks. Dit proces

eveneens in eikenhouten vaten.

en duurt circa vijftien maanden.

duurt drie tot vier weken. Na de vergisting rijpt de wijn
achttien maanden in eikenhouten vaten.

Rijke, maar frisse en uiterst elegante wijn met
verfijnde fruitaroma’s, florale tonen, honing,

Elegante wijn met een diepe kleur, complexe aroma’s

hazelnoot en een lange, mineralige afdronk.

van rijp rood fruit, amandel en wat aardse tonen.

CLOS DE VOUGEOT

Aromatische en expressieve chardonnay met
een gulle, iets ronde smaak maar tegelijkertijd
veel frisheid.

De smaak is diep en de tannines tamelijk stevig.

Om van een mooi glas Bourgogne te genieten, is het echt niet altijd noodzakelijk om diep in de buidel

te tasten. Ja, in het geval van Meursault, Pommard of Clos Vougeot natuurlijk wel. Maar als je eens

wat verder zoekt en kiest voor een wijn uit een minder beroemde wijngemeente, zul je versteld staan.

Zowel wat betreft de kwaliteit als de prijs.

Louis Jadot heeft een uiterst breed assortiment met beroemde, bekende en minder bekende tot

12 - 14 ºC

16 - 17 ºC

10 - 12 ºC

5 - 10 jaar

5 - 10 jaar

2 - 5 jaar

onbekende parels uit de hele Bourgogne. Speciaal in die laatste twee categorieën valt er veel moois

te ontdekken. Prachtige wijnen voor een redelijke prijs. Perfecte wijnen voor als je wilt genieten van

goede en authentieke Bourgognewijnen, maar er niet je halve maandsalaris voor opzij wilt leggen.

CLOS DES URSULES - BEAUNE
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DE ONDERBELICHTE VILLAGES VAN DE BOURGOGNE

CÔTE DE BEAUNE

CÔTE CHALONNAISE

Appellation Village
Domaine Louis Jadot - Chardonnay

Appellation Village
Domaine Gagey - Aligoté

PERNAND-VERGELESSES
CLOS DE LA CROIX DE PIERRE

BOUZERON
DOMAINE GAGEY

DE ONDERBELICHTE VILLAGES VAN DE BOURGOGNE

NEVER CHANGE

A WINNING TEAM
Bekender zijn de AOP

De wijngaarden van Pernand-Vergelesses grenzen

Bouzeron is een klein dorpje in de Côte Chalonnaise

aan die van Aloxe-Corton en Savigny-lès-Beaune.

vlakbij Rully. Het wijngaardoppervlak is met 47 hectare

Bourgognewijnen Couvent des

Afhankelijk van de locatie zijn de wijngaarden gericht

zeer klein. Maar wat de appellation zo bijzonder maakt

op het oosten, zuiden en westen en liggen ze op

is de druif waar die op gebaseerd is, namelijk de witte

Jacobins van Louis Jadot. Maar omdat

hoogtes tussen 260 et 380 meter.

aligoté. De AOP is tamelijk nieuw en werd pas in 1997

ze - zeker in deze tijd van het jaar -

gecreëerd. Dat geldt niet voor druif zelf, die stond al in

onmisbaar zijn op de wijnkaart en

De wijngaard Clos de la Croix de Pierre ligt vlak naast

de zeventiende eeuw op grote schaal in de Bourgogne

het dorpje Pernand en ook naast de 1er Cru wijngaard

aangeplant. Pas later werd aligoté op grote schaal

ook niet in de winkelschappen mogen

En Caradeux. Het heeft een oostelijke expositie en

vervangen door chardonnay.

BOUZERON

winterassortiment toegevoegd.

een bodem met voornamelijk kalk met daarop een
laagje kiezels. De naam is afkomstig van het grote

ontbreken, hebben we ze aan ons

De Bouzeron van Louis Jadot is gemaakt van aligoté

BEFAAMDE GRAND CRU MET EEN EEUW GESCHIEDENIS!
Clos de Vougeot werd rond 1110 na Christus gesticht door - hoe kan het ook anders
- monniken uit het nabijgelegen Citeaux. Tot de Franse Revolutie in 1798 bleven zij de
eigenaren. Het is bijzonder dat de vijftig aaneengesloten hectaren nooit zijn versnipperd
en de muren van de wijngaard nooit zijn verwoest of verplaatst. In 1937 kreeg Clos de
Vougeot zijn Grand Cru-status en sindsdien is de wijngaard beroemd om de verfijnde
rode wijnen die ervandaan komen. Het kasteel, dat grenst aan de historische wijnkelders,
is gebouwd in Bourgondische Renaissance stijl en is vandaag de dag voor publiek
geopend. Het beroemde gezelschap de Confrérie des Chevaliers du Tastevin houdt hier zijn

Petruskruis dat de ingang van de climat siert.

doré, een hoogwaardige kloon van de aligoté die

bijeenkomsten en het zal niemand verbazen dat tijdens deze chapters het heerlijkste eten

In de wijngaard staat net zo veel chardonnay

tijdens de oogst goudkleurig is. De druiven groeien

als pinot noir aangeplant.

in de eigen wijngaard van Pierre-Henry Gagey, de

en de mooiste wijnen geserveerd worden.

De druiven worden met de hand geoogst en in

druiven worden zacht geperst, waarna het sap wordt

directeur van Louis Jadot. De handmatig geoogste
kleine kratjes naar de kelder vervoerd zodat ze niet

vergist in eikenhouten vaten. Een derde daarvan is

beschadigen en oxideren. Dan worden ze zachtjes

nieuw. De rijping van de wijn duurt gewoonlijk vijftien

geperst en vergist het sap in eikenhouten vaten,

maanden, waarvan 50% in nieuwe eikenhouten vaten.

COUVENT DES JACOBINS
BOURGOGNE CHARDONNAY
Louis Jadot kiest er bij deze wijn voor om
chardonnay te gebruiken uit de Côte d’Or en de

waarvan een derde nieuw. De wijn rijpt vijftien
maanden, eveneens in eikenhouten vaten.

Mâconnais. Mâconnais heeft een ondergrond van

Geraffineerde en gestructureerde wijn met veel
aromatische concentratie. De smaak is zowel fris

kalksteen en dat zorgt voor finesse en frisheid.

Uiterst gebalanceerde wijn met een puur

als rijk, met opwekkende zuren en subtiele

De bodem van de Côte d’Or bevat naast kalk ook

en strak karakter en veel raffinement.

aroma’s van de houtrijping.

klei, wat de wijn mineraliteit en structuur geeft.
De rijping duurt acht maanden en vindt gedeeltelijk in eikenhout plaats en gedeeltelijk in RVS.

HET KASTEEL VAN
CLOS DE VOUGEOT

CHAMBOLLE-MUSIGNY

©BIVB-Ibańez

©JL Bernuy

CÔTE DE NUITS
12 - 14 ºC

10 - 12 ºC

5 - 10 jaar

2 - 5 jaar

COUVENT DES JACOBINS
BOURGOGNE PINOT NOIR

Grand Cru
Domaine Louis Jadot - Pinot Noir

CLOS VOUGEOT 2015

Een uitgebalanceerde blend van wijnen uit

Net als elders was 2015 ook voor de Bourgogne een supergoed

verschillende delen van de Bourgogne. Côte

wijnjaar! De wijnmakers van Louis Jadot spreken nog altijd van een

d’Or en Irancy zorgen voor structuur, Côte

superb vintage. De rode wijnen uit 2015 hebben een dieprode kleur

Chalonnaise voor een aangename fruitigheid.

met veel rijkdom en een natuurlijk concentratie. Tegelijkertijd zijn ze

De wijnmakers uit de betreffende regio’s

elegant, met fluwelige tannines, intense aroma’s en verleidelijke tonen

vinifiëren elk hun eigen druiven voor deze cuvée,

van zwart en rood fruit en specerijen.

16 - 17 ºC

+20 jaar

voordat de uiteindelijke wijn wordt geblend en
rijpt in zowel RVS als eikenhout.

Het dorp Vougeot ligt in het hart van de Côte de Nuits, pal ten
zuiden van Chambolle-Musigny en ten noorden van Vosne Romanée.
De wijngaard Clos Vougeot omvat vijftig hectare, heeft een
oostelijke expositie en een uiterst gevarieerde bodem met
kalkrijke, stenige klei op de hogere hellingen en compacte,
vochtige humus op de lagere hellingen.
Louis Jadot is met iets meer dan twee hectare de op één na grootste
perceeleigenaar in deze historische clos - in de Bourgogne de
benaming voor een ommuurde wijngaard.
Clos Vougeot 2015 is krachtig een rijk met een diepe, sappige smaak
en een elegante complexiteit. Je ruikt donker fruit, florale tonen
van rozen en viooltjes, zoethout en munt. Naarmate de wijn rijpt,

CLOS DE LA CROIX DE PIERRE

52

COUVENT DES JACOBINS

ontwikkelt hij ook subtiele aroma’s van truffels.

53

RODE PORT COCKTAILS

RODE PORT COCKTAILS

DOURO COBBLER

LOUISVILLE JULEP

90 ml Taylor's LBV

30 ml Taylor's 10 Years Old Tawny

20 ml mezcal

30 ml VSOP armagnac

30 ml versgeperst citroensap

30 ml bruine reserve rum

1 aardbei

15 ml mineraalwater

10 ml agavesiroop

1,5 tl zeer fijne suiker
5 muntblaadjes

.......................

.......................

Doe de aardbei, het citroensap en de
agavesiroop in een shaker en stamp

Kneus in een hoog glas voorzichtig

het geheel fijn. Voeg de mezcal en

de munt met de suiker en het

de Taylor’s LBV toe. Shake en filter

mineraalwater. Vul het glas met ijs

in met schaafijs gevulde whisky

en schenk dan de port, armagnac en

tumblers. Garneer met een aardbei en

rum erbij. Roer goed tot het glas van

een sinaasappelschijfje.

de kou beslaat. Voeg dan nog zoveel
ijs toe dat het boven de rand uitkomt.
Garneer met muntblaadjes, rode
bessen en een rietje.

SAINT VALENTINE

RUBY SPARKLER

SUBURBAN

20 ml Taylor’s LBV

1/3 Taylor’s Select Ruby

20 ml Taylor’s Select Ruby

45 ml witte rum

2/3 goed gekoelde droge

20 ml bruine reserve rum

20 ml Grand Marnier of Cointreau

mousserende wijn

45 ml whisky

20 ml versgeperst limoensap
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ijsblokjes of crushed ice

.......................

.......................

.......................

Shake alle ingrediënten met blokjes

Schenk de port in een champagneflûte

Meng de ingrediënten en schenk

of crushed ijs en schenk in een

en vul aan met de mousserende wijn.

in een gekoeld cocktailglas.

gekoeld cocktailglas.

Garneer met een verse framboos

Leg een lange citroenkrul over

of aardbei.

het glas ter garnering.
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www.kwastwijnkopers.nl

