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Smaakvol mag, fris móet
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Als je als wijnblad een aparte koopgids voor de lente en zomer
uitbrengt, moet er natuurlijk wel sprake zijn van zoiets als voorjaar- en zomerwijnen. Bestaan die nog? Toch wel, vinden wij.

Het voorjaar en de zomer zijn nog steeds dé
seizoenen waarin veel rosé wordt gedronken, en terecht. Vandaar dat rosé in deze
gids een grote categorie vormt. Bij de selectie van de witte wijnen hebben we wat
meer aandacht voor frisse, dorstlessende
wijnen. Ook zomers rood – toegegeven, een
wat vage verzamelnaam – moet aan dat
soort voorwaarden voldoen. En natuurlijk
moet je dit type rood ook wat koeler kunnen serveren, op zo’n veertien tot zestien
graden. Dat wil niet zeggen dat er geen

ruimte is voor smaakvol rood, dat beter bij
flink gekruid vlees van de BBQ past dan een
lichte rode wijn.
ECHTE VOORJAARSWIJN
Als ons speciale seizoensthema kozen we
voor witte wijnen van pinot blanc en pinot
gris, samen in één categorie. Zowel pinot
blanc als pinot gris leveren heerlijke wijnen
op, en lekker verschillend ook. Veel Pinot
blanc is echte voorjaarswijn, zo blijkt wel
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uit onze winnaars. Eerlijk
DOMINEERT
gezegd kwamen wijnen
van pinot gris er nauWat Baden is voor
welijks aan te pas als
witte Pinots, is de Prohet om de hoofdprijzen
vence voor rosé. Ga
ging. Dat is ook wel lomaar na, in de categorie
gisch. Pinot blanc roept
rosé boven € 10 komen
door zijn frisse fruitigheid
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de winnaar en alle eervolle
en heerlijke sappigheid gevermeldingen uit de Provence.
woon het voorjaar in je op, de
Goed voor de afwisseling is dat
tijd van de warmer wordende zon,
langere dagen en frisse vegetatie, waarin het niet enkel lichtgekleurde Côtes de Provan alles bloeit. En vaak zijn Pinots blancs vence betreft, maar ook tweemaal Bandol,
ook perfecte begeleiders van seizoenset- toch een ander, vaak serieuzer type rosé.
en, zoals witte asperges. De prijswinnaars Ook daar moet plek voor zijn, vinden wij.
in de categorie Pinots onder € 12,50 zijn Vandaar ook de hoge waarderingen voor
daar prima voorbeelden van, vooral de een volle Kroatische rosé en een zeer fruitwee Weissburgunders uit Rheinhessen. tige Oostenrijkse in de categorie onder € 10.
Wat wil je ook, Rheinhessen is prime as- Maar, we konden er niet omheen, ook in die
pergegebied. In de categorie boven € 12,50 categorie komt de winnaar uit de Provence.
komt zelfs de hele top drie uit Duitsland Specialisatie op een bepaald wijntype heeft
en wel uit Baden, het ultieme Burgunder- dit gebied duidelijk geen windeieren gelegd.
paradies van onze oosterburen. Duitsland
laat daarmee zien dat het zich niet alleen BOURGOGNE, OOK ALS VOORBEELD
kan laten voorstaan op de grootste aanplant van pinot blanc ter wereld, maar ook Over specialismen gesproken, ons favoriete zomers rood in de categorie boven
op absolute topkwaliteit.
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€ 15 is een rode Bourgogne. Hoe lekker is
dat! Mits goed gemaakt en van behoorlijke
origine, is Pinot noir uit de Bourgogne een
van de ideale rode zomerwijnen, door een
combinatie van heerlijk fruit en veel souplesse. Dat bewijst gek genoeg ook een
beetje de nummer twee in die categorie,
een hoogst elegante Bairrada, met niet
meer dan 11,5% alcohol. Want reken maar
dat de Bourgogne mede model stond voor
die wijn. En zelfs nummer drie, een prachtig verfijnde Nebbiolo uit Barbaresco, doet
aan Bourgogne denken, alleen met wat
meer structuur en bitters. Juist die bitters
maken dat zelfs een wijn die voor velen
op papier geldt als herfstig juist ook in de
zomer heel opwekkend kan smaken. De
winnaar in de categorie rood onder € 10
is overigens ook een wijn uit een klassiek
gebied: Brouilly (Beaujolais). Waarmee we
zien dat ook de Beaujolais weer helemaal
op de weg terug is, zeker als de ideale zomerwijn voor een heel keurige prijs.

VEEL KEUS
Voor het overige is het diversiteit troef in
de algemene categorieën van wit en rood.
Valt er nog wat op? Riesling is duidelijk
helemaal terug, zeker droge uit Duitsland.
We blijven het fijn vinden dat je in de supermarkt keurige Silvaner kunt kopen voor
een heel aantrekkelijke prijs. Spaans wit is
duidelijk in en niet meer beperkt tot stuivende Rueda. Druivenrassen die ergens
thuis horen – neem grillo op Sicilië, favorita
in Piemonte of graševina in Slavonië – geven duidelijk wijnen die interessanter zijn
dan zomaar de zoveelste Chardonnay of
Sauvignon. En er zijn ankers, altijd geruststellend: Zuid-Afrika is steengoed in Chenin
blanc, Oostenrijk biedt nog immer fantastisch fraaie Grüner Veltliner. Kortom, meer
dan genoeg keuze om het voorjaar en de
zomer smaakvol én fris door te komen!

Wi nnaar Pi no ts b o v e n € 1 2 ,50 7

Weingut Martin Waßmer, Weisser Burgunder SW 2016
Streek:
Proefnotitie:
Importeur:

Schlatter Maltesergarten
rijp geel fruit, pruimen en citrus, boter, toast en vanille
enorm intens, krachtig maar genuanceerd, zuren, grote lengte
Wijnimport J. Bart & QV Select, € 19,50
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In de proeverijen voor ons zomerthema,
witte wijnen op basis van pinotdruiven (pinot blanc, pinot gris, pinot auxerrois), zagen
we de kracht van de pinot blanc/weissburgunder vooral terug in een aantal bijzondere Duitse wijnen. Zeker die uit Baden, waar
Pinot blancs een bijzondere diepgang en
klasse kunnen hebben. Weingut Martin
Waßmer vinden we in het uiterste zuiden
van Baden, in het Markgräferland, tussen
Freiburg en Basel. Het wijngoed, dat zijn wijnen op fles brengt sinds 1997, bezit hoogwaardige wijngaarden, onder andere in de
Schlatter Maltesergarten. Ze zijn meestal
beplant met maar liefst tien- tot twaalfdui-

zend stokken per hectare; belangrijk voor
de kwaliteit. Het vlaggenschip van de wijngaard is de bijzondere Spätburgunder, maar
deze Weissburgunder mag er ook zijn. Het
geheim van de kwaliteit van deze Weissburgunder is dat de wijngaard overdag goed
opwarmt en in de nacht weer sterk afkoelt
door koude lucht uit het Zwarte Woud. Dat
geeft de wijn veel aroma en mooie zuren. Hij
heeft daardoor genoeg kracht om zonder
problemen tien maanden op hout door te
brengen. Dat zorgt voor extra diepgang en
complexiteit, zonder dat het hout de wijn
overheerst.
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Martin Waßmer, Weisser Burgunder 2016
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Streek: Baden
Proefnotitie:
peer en bloemen, rijpe appel, perzik
zacht en sappig, fijne zuren, bittertje,
ittertje,
mooi krachtig, prima
Importeur: Gastrovino, € 13,95
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Het zou wat al te gemakkelijk zijn om de wijnen op basis
asis van pinot blanc af te
doen als ‘eenvoudig’. Natuurlijk zijn er heel veel lekker
er ongecompliceerde Pinot
ke andere druif. Het is voor ons
blancs op de markt, maar dat geldt net zo goed voor elke
en de prijs en de kwaliteit van de
ook altijd belangrijk om te kijken naar de relatie tussen
wijnen. In dat opzicht springt deze wijn eruit. In vergelijking
king met de Schlatter Maltesergarten
is deze versie van de Weissburgunder van Waßmer eleganter en frisser van karakter. Je zou
kunnen zeggen ‘minder serieus’, maar dat zou hem geen recht doen. Dit soort ‘noordelijke’
wijnen hebben van zichzelf veel aroma en fijne zuren. Heerlijk en verfrissend.
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Streek: Baden
Proefnotitie:
prachtige geur, rijp, abrikozen,, peer
zacht en weelderig, rijp, fijne zuren,
rins en smaakvol
Importeur: Pallas Wines, cat. 7
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Franz Keller,
Weissburgunder “Vom Löss” 2015
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eval zijn – en dat is het ook
Wederom een wijn uit Baden, het kan werkelijk geen toeval
niet. Hij is afkomstig van het wijngoed Franz Keller, een van de meest gereputeerde
ie als een soort pukkel oprijst uit
producenten van de Kaiserstuhl. Deze enorme heuvel, die
het verder vlakke landschap van het Rijndal, is in feite een oude vulkaan, met een ondergrond
sslaag, wat de wijnbouw hier meteen
van vulkanisch gesteente. Dat is bedekt met een rijke lösslaag,
interessant maakt. Deze Weissburgunders zijn zo aangenaam door hun mooie droge karakter.
Aan de andere kant van de rivier, in de Elzas, heb je minder garantie dat de wijn écht droog is.
Hier wel, en daar houden we dus van: het blijft mooi spannend en levendig tot de laatste slok.

