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ARGENTINIË ROOD
a

AUSTRALIË ROOD

b

Fabre Montmayour (NIEUW)

Henschke (NIEUW)

Malbec ‘Barrel Selection’ 2016
Patagonia
druif: malbec
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 10,75

Abbotts Prayer 2012
Barossa Valley
druif: cabernet franc, cabernet
sauvignon, merlot
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 74,50

Fabre (zie ook de Gran Reserva) zou je wel een
vondst kunnen noemen. Uitstekende malbec
uit Mendoza. Puik materiaal uit het zuidpuntje
Patagonië, de cool-climate-troef van Argentinië. Het fruit fronsender, de wenkbrauwen
donkerder, de tannines taniger en de bicepsen
gespierder.

Fabre Montmayour (NIEUW)
Malbec ‘Gran Reservado’ 2015
Mendoza
druif: malbec
alcohol: 14,5%
type: vol
prijs: € 14,75
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Henschke (NIEUW)

w

Keyneton Euphonium 2012
Barossa Valley
druif: cabernet franc, cabernet
sauvignon, merlot, shiraz
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 48,75
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Fabre. Frans toch? Wel degelijk.
Diane en Hervé Fabre, beiden uit
Bordeaux, beiden werkzaam
geweest in de wijnhandel, beiden
een gevalletje van Ik Vertrek. In 1992
al, om precies te zijn. Op naar Mendoza, naar de regio Luján de Cuyo
alwaar zij een perceeltje met meer
dan een eeuw oude malbecstokken kochten.
Daar thans zelf al weer ruim een kwarteeuw
mee aan de slag. Met de hand plukken. In
kleine kratjes verzamelen. Druivenselectie op
de table de tri. Industriële gisten vermijdend. En
al die inspanningen blijken niet voor niets.
Waar veel Argentijnse malbec nog wel een
jammig of ‘gekookt’ wil overkomen, is er bij
Fabre sprake van vers, bijna koel aandoend sap.
Kersen, bessen, bramenzuren, niet te rijpe
pruim. Hout houdt zich in. De afdronk daarentegen niet. Denk je ermee klaar te zijn, pepertie nog even na.

De menschen van Henschke hebben
iets met het geloof. De eerste
Henschkes die, generaties geleden,
uit Duitsland naar Australië verkasten, waren mennonieten. De übermensch down-under. En dat heeft
bepaald geen rood opgeleverd ‘met
een afstand tot de wijnmarkt’, als u
begrijpt wat ik bedoel. Hun Hill of Grace,
geplant op wat zij ooit de Gnadige Hügel
noemden, wordt wel beschouwd als de beste
rode wijn uit Australië, onder de evenaar zelfs.
En inderdaad: beter dan Grange van Penfolds.
De prijzen zijn er dan ook naar. Wie mag kopen
(als zijn gebeden verhoord worden; er is een
wachtlijst) mag ten minste ruim 600 euro aftikken voor een recent oogstjaar. Kan het ietsjes
minder? Jazeker, en dan zonder aan kwaliteit in
te boeten. Ook Abbotts Prayer is het branden
van een kaarsje, een duit in een kerkzakje en
wellicht zelfs de zonde waard. Onvoorstelbare
mooie blend van de bordeauxdruiven cabernet
sauvignon, cabernet franc en merlot. De koelte
verdreven door de zuidelijke zon. De diepte
bewaard gebleven. De fruit- en schaduwpartijen verheffend. De oogst klein maar voortreffelijk. Halleluja. En vouw de handen toch vooral
ook voor de Keyneton Euphonium. En zorg dan
dat er een steeltje van een wijnglas tussen
geklemd zit.
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Keyneton. Met eind jaren tachtig
nog de toevoeging ‘Estate’ was deze
wijn mijn eerste kennismaking met
Henschke (zie ook hun Abbotts
Prayer). Had er toen nog geen idee
van dat ‘Australisch’ zo goed kon
zijn. Met andere woorden: ik was
meteen verpest. Moment staat mij
nog in het smaakgeheugen gegrift: het was in
restaurant Aujourd’hui dat toen al een ‘lijntje’
had met de importeur. Prijs op de wijnkaart
destijds: 65 gulden. Gulden. Weet u nog? Enfin,
een formidabel bedrag voor ‘iets’ uit ‘de
Nieuwe Wereld’. Wie wilde dat in hemelsnaam
nou drinken in – u kunt het al een beetje uit de
naam afleiden – een Frans georiënteerde zaak?
Hoe dan ook, die ‘wie’ waren mevrouw
Hamersma en ik. En sindsdien is Henschke in
ons leven. Zo kent Huize Hamersma op tweede
kerstdag al jaren de traditie om de dan geserveerde boerenkool met worst te laten vergezellen door Henschke Hill of Grace uit het
Australische Barossa, wat mij betreft de beste
Nieuwe Wereld-shiraz en zelfs beter dan
Grange, die de reputatie geniet. Helaas is het
spul slechts mondjesmaat beschikbaar en,
zoals ze dat down-under met gevoel voor
understatement noemen, reassuringly expensive. Recentelijk kon ik mij weer inschrijven op
een allocatietje van een oogst die wordt vrijgegeven. Bieden begint bij € 600,00. Eerst weer
maar even wat boeken verkopen. Een paar jaar
terug had ik een proeverij bij mij thuis met de
jongste Henschke en zijn vrouw. Tijdens het
proeven van een van de wijnen uit de portfolio
merkte ik op dat ik op de afdronk een zweem
eucalyptus bespeurde. Die bevinding werd niet
op prijs gesteld. Steeds meer wijnmakers vinden dat klinken als een blijk van afkeuring.
Leermoment! Hoe ik het spoortje pepermunt
dat ik ontwaarde dan wel politiek correct zou
kunnen verwoorden? vroeg ik. ‘Als salie,’ luidde
het antwoord. Check. Bespeur ik ook in deze
Keyneton Euphonium. Samen met een verfijnd
aanbod aan gewelde pruimen, cassis, kersenzoet, het onmiskenbare shirazpepertje, satijnen
gordijnen, juwelen in met fluweel gecapitonneerde doosjes en een keur aan herinneringen.
Euforische gevoelens komen standaard met de
afdronk.
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Paxton (NIEUW)
MV Shiraz 2016
McLaren Vale
druif: shiraz
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 14,00
Fundamentalistische lhbti-activisten
laten ’m links liggen. Liefhebbers van
een onvervalste no-nonsense downunder-shiraz gaan er rechts omheen.
Stevige, straf-peperige rode. Biodynamisch tot ons gekomen van stokoude stokken. Op basis van eigen
kracht en wilde gisten. Nergens
bedachte opsmuk of poetserijen. Donkere kanten maar niet qua karakter. Mooie zuren ook.
De man in mij was onder de indruk. De vrouw
in mevrouw Hamersma spuugde er ook niet in.

Thorn-Clarke (NIEUW)
Shotfire ‘Quartage’ 2015
Barossa Valley
druif: cabernet franc, cabernet
sauvignon, merlot, petit verdot
alcohol: 14,5%
type: vol
prijs: € 14,25
Koel en compact. Donker fruit in chocodip met
een pepermuntje als buurman. Ver weg van
zoetzwemen, jamjamborees en dadelduiding.
Je treft het niet vaak, bij Australisch rood.
Shotfire in de roos.

CHILI ROOD
Viña Vik (NIEUW)
Milla Cala 2013
Cachapoal Valley
druif: cabernet franc, cabernet
sauvignon, carmenère, merlot, syrah
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 30,75
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Alex Vik. Rijke Noor. Kunstverzamelaar. Eigenaar van aantal boetiekhotels. Had nog geen eigen wijndomein. En zonder kan een mens niet
leven natuurlijk. Kosten noch moeite
gespaard. Wel geld gelukkig. Kon hij
met zijn vrouw Carrie in een bergachtig deel van Cachapoal een
prachtig micro-terroirtje aanschaffen, Millahue
Valley. Hup, twee luxe consultants op de payroll (bekend van Château Pavie en de Sales)
plus een hoog aangeschreven wijnmaker en
vervolgens nog meer glans geven aan de ‘gouden plek’, de letterlijke betekenis van Millahue.
Met een op klassieke leest geschoeide freestyle
(vanwege de syrah) bordeauxblend. Niet dat
nadrukkelijke Nieuwe Wereld-zoet maar mooi
donker fruit, laurier, frisheid en kloeke tannines. Kunststukje. Binnenkort in een boetiekhotel bij u in de buurt.

DUITSLAND ROOD

DUITSLAND ROOD
a

FRANKRIJK ROOD

b

Domaine Louis Chèze (NIEUW)
Bellissima 2016
Côte-Rôtie
druif: syrah
alcohol: 13%
type: vol
prijs: € 43,25

c
d
e
f

Lees meer over Louis Chèze bij zijn
wit. En drink je anders even in met
zijn Ro-Rée bijvoorbeeld, als opmaat
naar zijn hoge rood. Prachtig rood
uit een prachtig jaar. Zou het een
Italiaanse wijn zijn geweest dan had
je ‘Bellissima’ geroepen. Maar enfin,
we hebben hier te maken met sexy
Frans, zwoel en zacht zalvend. Voluptueus plus
fris rood rijp fruit, zonnige specerij, een notenkruimeltje en een splintertje vanillestok, verwijzend naar het eiken, een spiekend pepertje
doet dat naar syrah.
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Weingut Martin Waßmer (NIEUW)
Spätburgunder ‘Schlatter Maltesergarten’ 2013
Baden
druif: spätburgunder
alcohol: 13,5%
type: medium
prijs: € 20,25

n
o

Agricola Querciabella
2015
Chianti Classico
druif: cabernet sauvignon, sangiovese
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 21,50
Querciabella, ‘Mooie Eik’. Eikenhout
toch in eerste instantie ondergeschikt. Eerst en met name roestvrij
staal, daarna nog een tussenstopje
van veertien maanden op eiken.
Toch geen nadrukkelijk gesplinter.
Zweempje zoethout, iets specerij,
fijngevoeligheid. Rijpe kersen, mooie
zuren. Eerder al eens 2013 geproefd. Dit is
mooier. Querciamagnifico.

p

Q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

DGH 2019 – 140 x 210 – 3B2-APP flow
<DGH-2019_v18_bw_proef4_02 ▪ 11-03-19 ▪ 09:20>

Pag. 0609

QVSELECT

Martin Wassmer. Voormalig chef-kok. Nam in
1998 het wijnstokje over op dit familiebedrijf.
Thans is ook dochter Sabrina op het domein
doende. En die heeft geruststellend gewoon
wijnbouwkunde gestudeerd. Prachtbedrijf.
Zeer oude wijnstokken. Steile hellingen. Lage
opbrengsten. Natuurlijke gisten. Sur-lie-rijping
zoals in Bourgogne. En toch is deze Spätburgunder ‘Schlatter Maltesergarten’ très Baden.
Het rijp-zachte zoete. De gewelde pruimen. De
warme frambozen. De luierende paddenstoeltjes. De geeuwende zuren. Even aan de chefkok vragen wat-ie erbij gaat koken.

ITALIË ROOD

ITALIË ROOD
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Foradori (NIEUW)
Teroldego 2015
Vigneti delle Dolomiti
druif: teroldego rotaliano
alcohol: 12,5%
type: medium
prijs: € 20,25
Uitzonderlijke druif waar Elisabetta
Foradori uitzonderlijk mee presteert.
Onnavolgbare Dolomieten-rode.
Verbluffende, onvergelijkbare wijn.
Bergkersen. Klifkersen. Zwarte olijven, pruimen, tanninekloven en
bergminerale zuren. Met donkere
partijen, rode zonsondergangen en
inktzwart fluweel. Denk ook aan donkere thee,
specerijen. Voor wie de spanning zoekt en het
onalledaagse niet schuwt. Zie ook de 2016.
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Foradori (NIEUW)
Teroldego 2016
Vigneti delle Dolomiti
druif: teroldego rotaliano
alcohol: 12,5%
type: medium
prijs: € 21,00
De 2015 (die ook was ingestuurd
voor DGH 2019) een verbluffende,
onvergelijkbare wijn. Klifkersen,
zwarte olijven, pruimen, tanninekloven en bergminerale zuren. Met
donkere partijen, rode zonsondergangen en inktzwart fluweel. Denk
ook aan donkere thee, specerijen.
Deze 2016 wat lichtzinniger en fijnmaziger. Op
drie eurokwartjes na ontloopt het elkaar niet
veel. Omdat ook beide oogsten in de regio als
heel goed te boek staan.
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Fratelli Zeni (NIEUW)
Amarone ‘Barriques’ 2013
Amarone della Valpolicella
druif: corvina, molinara, rondinella
alcohol: 16%
type: vol
prijs: € 43,50
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Barriques. Van Frans eiken. En dan
anderhalf jaar lang. Uit een jaar
waarin het najaar bijna in een naar
jaar resulteerde. Regen en hagel.
Maar bij Zeni ontsprongen ze de
regendans. Zij maakten dit Italiaanse
powerhouse dat ingeschakeld kan
worden door ’m te ontkurken. Rood
vol spanning plus rozijnen, krenten, gedroogd
fruit. Maar ook verbazingwekkend lichtvoetige
zuren. Neem vast een voorproefje door Zeni’s
Marogne te proeven.

Fratelli Zeni (NIEUW)
Costalago 2015
Rosso del Veronese
druif: cabernet sauvignon, corvina,
merlot
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 10,50
Droog de druiven. Vul de glazen. Jeugdige
klassieker. Zonnig zoet. Romig zuur. Kersen op
sap. Bessen uit de vruchtenbowl. Kruidenkastje. De geur van hout blakerend in een zomergloed. Haasje komt voorbij. Dat had-ie beter
niet kunnen doen. Zijn leger staat nu leeg.

Fratelli Zeni (NIEUW)
Marogne 2015
Valpolicella Classico Superiore
druif: corvina, molinara, rondinella
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 15,00
Ook op magnum beschikbaar. Maar
bij deze kan het al bijna niet op. Violenscholen. Chocobitter met rozijnen. Kersenvlaai. Bramen in bladerdeeg door banketbakkersroom
omstuwd. Zwarte bessenlikeur.
Specerijen in rijen. Maar let op: dan
komen de zuren. Invoegend, ritsend,
zwierend en vrij.

Pag. 0610

611
La Gerla (NIEUW)
2016
Rosso di Montalcino
druif: sangiovese
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 19,25
Rosso di Montalcino. Volgens Hugh Johnsons
Wijngids ‘DOC voor vroeg drinkbare Brunellodruiven’. Hij heeft gelijk. Nu zit bij mij permanent de vijf in de klok dus die fles ging open.
Bood wijn die afkomstig is van een domein dat
eerder in handen was van het legendarische
Biondi-Santi. Gelukkig hanteren de eigenaren
een wat ander prijsbeleid. Hout daarentegen
schuwen ze niet. Fors betimmerde editie.
Vanille. Speculaaspop. Geflambeerde kersen.
Vol, behaaglijk en warmbloedig.

Massolino (NIEUW)
Parafrada 2012
Barolo
druif: nebbiolo
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 57,50

De familie Morgante, die Don Antonio het levenslicht heeft doen zien,
heeft al vijf generaties lang druiven
onder haar hoede. Die waren heel
lang een anoniem lot beschoren. Ze
gingen er per kilo uit in plaats van
per fles met een eigen etiket. Samen
met zijn zonen Carmelo en Giovanni
gooide Antonio Morgante in 1994 het roer om.
Zelf maken. Zelf opvoeden. Op eigen, vaak
perfect gesitueerde percelen rondom Grotte.
Mooi verhaal. Maar de wijn is nog beter. Een
opeenstapeling van geuren en smaken. Van een
hoog soortelijk gewicht echter zonder zwaar te
worden. Cassis, cacao, kersen, kruiden.
Teasende zuren, vermildende bitters, een vermoeden van zoet, de rijpe tannines. De verschuiving van lagen. De stijgende verbazing. De
zich uitstrekkende afdronk. Mooiste nero
d’avola die ik dit jaar proefde.
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Villa Sparina (NIEUW)
2016
Barbera del Montferrato
druif: barbera
alcohol: 14%
type: medium
prijs: € 14,00
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Luxe villa. 17e eeuw. Luxe restaurant ook. Luxe
hotel eveneens. Al sinds 1978 in handen van de
familie Moccagatta. Wijnliefhebbers. Tachtig
hectaren tot beschikking. Dan hoef je geen
dorst te lijden. Maken fameus mousserend.
Smakelijk wit van de cortese. En een koketteketette barbera. Stralend rood fruit. Kers en
bes. Fris en mint. Geen tannineterreur. Of
nadrukbitters. Ampulvormig flesje. Ze zullen er
wel een reden voor hebben.
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LIBANON ROOD

w

Ixsir (NIEUW)
Morgante (NIEUW)
Don Antonio 2015
Sicilia
druif: nero d’avola
alcohol: 15%
type: vol
prijs: € 29,50
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Altitudes 2013
Bekaa Valley
druif: cabernet sauvignon, caladoc,
syrah, tempranillo
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 15,50
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Massolino. Sinds 1896 een familiebedrijf, waar eerst louter met dolcetto en barbera werd gewerkt.
Later kwam er ook nebbiolo bij,
tekenend voor de koning der wijnen,
barolo. Ik proefde vorig jaar hun Serralunga d’Alba. Opmerkelijk is ook in
deze ambitieuzere uitvoering de
slanke stijl die de fratelli Massolino hanteren.
Transparant zelfs bijna in het glas, bepaald
geen ‘dark side of the moon’-type. Zure kersen,
niet te nadrukkelijk. Een zwiertje ziltigheid als
van Marmite, de geliefde bitterheid, maar frêle,
met een bijna dorstlessend karakter. Eigentijdse koning.

ITALIË ROOD

NIEUW-ZEELAND ROOD
a
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De witte al twee jaar op rij bezongen. Thans
rood. Opvallende verschijning. Kan me niet
heugen dat ik ooit een blend heb geproefd met
cabernet sauvignon, caladoc, syrah en tempranillo. Er wordt mij bovendien een ixsir beloofd,
Libanees voor ‘elixir’, een geheime drank die
zorgt voor eeuwige jeugd en liefde. Mooi meegenomen na het drinken van veel, vol en
krachtig sap. Met wat specerijen uit de grand
bazaar, dikke pruimen en bessen uit de
ommuurde tuin. Zon en zuren. Balsamico en
zachtzoet. Laurier en vanille.

NIEUW-ZEELAND ROOD
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Awatea 2013
Hawke’s Bay
druif: cabernet franc, cabernet
sauvignon, merlot, petit verdot
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 26,50
Nieuw-Zeeland, Nieuwe Wereld. Hoezo,
Nieuwe Wereld? Te Mata anno 1895. Maken al
tientallen jaren felbegeerde Coleraine, van een
zeldzame cabernet-sauvignonkloon. Ook deze
bordeauxblend is begerenswaardig. Zou je niet
beter weten dan meende je toch echt dat je one
of the finest uit het Franse zuidwesten te pakken had. Het donkere maar niet sombere fruit.
De koele laurier. De aangenaam monkelende
tannines. Het ingetogen bitter en het mild
warse sap. Voor de vorige editie van De Grote
Hamersma geproefd. En de hernieuwde kennismaking smaakte naar meer.

u

Te Mata (NIEUW)
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Merlot/Cabernets 2014
Hawke’s Bay
druif: cabernet franc, cabernet
sauvignon, merlot
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 15,25
Lees meer over te Mata bij de Awatea. Dit is
iets eenvoudiger opzet, zonder petit verdot.
Diepdonkere stijl. Diepduistere laurier. Moeilijk
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doordringbare tannines. Schaduwpruimen.
Lichtdichte bramen. Paprika-kavels.

PORTUGAL ROOD
Quinta de la Rosa
2016
Douro
druif: tinta roriz, touriga franca,
touriga nacional
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 13,50
Voor de vorige DGH-editie proefde ik de 2014,
een voor rood ‘intens’ presterend jaar. Prachtige, vooral buitengewoon frisse rode. Cassis
met een pepermuntje op de adem. Vroege
braam en fonkelend-fijne tannines. Thans was
ik intens nieuwsgierig naar de kwaliteit van de
2016. Een jaar dat veel moeilijker was. Lange
rijpingstijd. Zo lang dat niet iedereen durfde te
wachten. Wie wel het lef had, werd echter
beloond met een goed resultaat. In dit geval
iets nadrukkelijker richting rood fruit, fijnheid
en mooie zuren. Schot in de Rosa.

SPANJE ROOD
Arzuaga (NIEUW)
Crianza 2015
Ribera del Duero
druif: cabernet sauvignon, tempranillo
alcohol: 14,5%
type: vol
prijs: € 21,50
Buurman van het Ribera del Duerofenomeen Vega Sicilia. (De vraag of
er een Vega Ribera del Duero op
Sicilië ligt is overigens legitiem. Antwoord: nee.) Arzuaga pakt eveneens
flink uit. Kwantitatief: sinds in 1985
de eerste wijnranken de grond in
gingen aan de oevers van de Duero
zijn er 150 hectaren aangeplant. Kwalitatief is
er evenmin verzaakt. Eredivisie-ribera.
Ondanks de houtdreiging vanwege de crianzaduiding geen overdadig vanillegevlei. Evenmin
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zich loom in de zon uitstrekkend rood fruit.
Pepers in donkere chocola, iets neigt naar vijg,
er is fris en puntig rood en zwart fruit. Adólfo
Gonzalez, de jonge oenoloog die bij Arzuaga de
lijnen uitzet, heeft rustiek te rusten gelegd.

Bodegas Orbén (NIEUW)
Malpuesto 2015
Rioja
druif: tempranillo
alcohol: 14,5%
type: vol
prijs: € 31,25

Bodegas Orbén (NIEUW)
Orbén 2015
Rioja
druif: tempranillo
alcohol: 14,5%
type: vol
prijs: € 18,00
Hedendaagse rioja. Keurig in conversie richting
biologisch. Keurig ook het eiken beteugeld. In
Spanje willen ze om indruk te maken nog weleens de plank misslaan door te veel van die
planken te gebruiken. Vroeger… Ja, vroeger
was alles beter. Maar van de Spanjaarden zelf
die dat vloeibaar hout lekker vonden, ligt het
grootste deel nu inmiddels ook al tussen wat
planken. Zuiver en op fruit gemaakt dus. Het
hout een steuntje, een vermoeden, even wrij-
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ven met de geschuurde nerf mee. Donkere kersen, bessen en peperigheid lichten op. Innerlijke beschaving uit zich. Artevino verstaat de
kunst van het rioja maken.
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Bodegas San Román (NIEUW)
Prima 2015
Toro
druif: garnacha, tempranillo
alcohol: 14,5%
type: vol
prijs: € 13,25

e
f
g

Prima? Ja hoor, prima. Zou toch wel wat complimenteuzer willen zijn dan dat. Hoorde
onlangs van iemand die zijn baan had opgezegd, omdat het bedrijf waarbij zij werkte het
allemaal wel ‘prima’ vond hoe de output van de
firma was. Vond zij niet goed genoeg. Ze ging
voor beter. En dus maar voor zichzelf. Kon ze
zelf bepalen wat echt goed was. Misschien
moet ik haar deze wijn geven. Met een knipoog. Een etiketje ergens op plakken is maar
één. Uiteindelijk gaat het om de inhoud. Flink
geschouderde Toro. Kloek rood fruit, cacao en
karamel-lik, vlezig en van vanille-fluisterend.
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Dominio del Águila (NIEUW)

p

Pícaro del Águila 2016
Ribera del Duero
druif: blanca del pais, bobal,
garnacha, tempranillo
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 23,75
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Eens moest het ervan komen. En dat
werd 2010. Toen ging Jorge Monzón,
voormalig tovenaarsleerling op Domaine de la Romanée-Conti, Vega
Sicilia en Arzuaga, voor zichzelf
beginnen. Met de oude percelen van
de familie. Met stokoude stokken
tempranillo, vaak zelfs nog ongeënte
exemplaren. Wat gebeurt er dan? Dan mag je je
al binnen een decennium scharen tussen de
groten in de streek. Deze jonge 2016 onderstreept dat nog eens. Fijnbesnaarde, uitgebalanceerde rosso. Nergens zwaar leunend op
hout of concentratie. Aardsigheid, sap, finesse
en doordrinkbaarheid. Kijk naar het etiket en
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Diep en geconcentreerd. Toch geen
frons tussen zware wenkbrauwen.
Mooi parfum waait in. Mannelijk
maar niet macho. Zoet maar niet
plat. Vol en donker fruit. Stoer,
krachtig. Een aanmonsterend geitje
toonde zich onder de indruk. Geit?
Zeker. Joris Bijdendijk van Rijks
zweert erbij. Die heeft zich zelfs tot ambassadeur benoemd. Niet dat die beestjes er dan iets
mee opschieten. Hij vond het voornamelijk
jammer dat het gros de grens overgaat om zich
daar te laten opeten. ‘Dat kan ook hier,’
meende hij. En dat vond mevrouw Hamersma
ook. Die wist laatst toch zo leuk de hand te
leggen op een Engelstalig kookboek helemaal
aan dit diertje gewijd. De titel – u raadt het
nooit: Goat. Go for it.

SPANJE ROOD

VERENIGDE STATEN ROOD
a
b
c

ontdek dat Jorge nog hoger reikt. Met de hulp
van een adelaar, águila, is the sky the limit.

VERENIGDE STATEN ROOD

d

Seghesio Family Vineyards (NIEUW)
e
f
g

Zinfandel ‘Old Vine’ 2011
Sonoma County
druif: zinfandel
alcohol: 15%
type: vol
prijs: € 40,50
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Zinfandel uit Chianti. Italiaans dus.
Nee. Is een dorpje in Alexander Valley, Sonoma. Toch wel Italiaans
DNA. In 1895 vestigden zich daar
Edoardo Seghesio en zijn vrouw, die
vanuit Piemonte de stap naar The
Land of Plenty hadden gemaakt. Nu
kan een rechtgeaarde Italiaan zonder
wijn niet leven. Vier hectaretjes gekocht en een
paar jaar later ook een winery opgebouwd. Om
dat vervolgens ook met een reputatie te doen.
Inmiddels is Seghesio het equivalent van zinfandel. De familie gaat er prat op de oudste
zinfandelstokken van het land te hebben. En al
hebben ze ook aardig wat sangiovese en barbera aangeplant staan, met ‘zin’ schitteren ze.
Vorig jaar proefde ik hun relatief eenvoudige
versie. Donker en rood fruit, de frisheid van
bramenconfiture van uit de koelkast, een
cacaoknipoog, een pepertje en een fluwelen
jasje. Klinkt als veel en heftig. Maar bleek veel
lichtvoetiger en minder luidruchtig dan de
gemiddelde Amerikaan. Deze Old Vine is helemaal fijn. Opmerkelijke peperigheid. Prachtige
zuren. Subtiele specerij. En fijnzinnig rood fruit.
Plus de kalmte en rust van een wijn die zich niet
hoeft te bewijzen. Die niet hoeft te schreeuwen
om gehoord te worden. Die zijn wijsheid met
de jaren ziet komen.

w
x
y
z
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Shafer Vineyards (NIEUW)
TD-9 2015
Napa Valley
druif: cabernet sauvignon, malbec,
merlot
alcohol: 15%
type: vol
prijs: € 69,00
Lees meer over Shafer bij zijn
indrukwekkende chardonnay. Big is
beautiful, menen ze in de VS. Maar
dat wisten we al. Ze hebben inmiddels een president aan het roer met
de grootste bek ter wereld. Enfin.
Ook met deze TD-9 pakt deze voormalige uitgever flink uit. Heeft om te
beginnen ook aardig uitgegeven aan nieuw
eiken, zo te proeven. Maar decent gebruikt.
Zoetheid is niet van de in het hout aanwezige
vanilline maar van rijp en gezond rood en zwart
fruit. Schuurpapier extra fijn verwijderd de
laatste opstaande randjes, de tannine laat zich
nauwelijks zien en het rode fluweel ligt als een
grand foulard over een lederen bank gedrapeerd. Er is chocolade, er zijn ook mooie zuren
en vermilde bitters. En TD-9? Da’s de eerste
tractor van John Shafer, de vader van de huidige wijnmaker en eigenaar. American made
natuurlijk.

ZUID-AFRIKA ROOD
Bouchard Finlayson (NIEUW)
Pinot Noir ‘Galpin Peak’ 2016
Hemel-en-Aarde Valley
druif: pinot noir
alcohol: 14%
type: medium
prijs: € 32,25
Topproducent. Schittert met pinot
noir, juist in Hemel-en-Aarde Valley,
een zogeheten ward die deel uitmaakt van de regio Walker Bay.
Proef ook zijn chardonnay ‘Kaaimansgat’ waarin je zijn voorliefde
voor bourgogne ook kunt terugproeven. Op zich niet verwonderlijk:
Peter Finlayson runt de zaak – een voormalige
missiepost – samen met Bourguignon pur sang
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Paul Bouchard. Thans luidt hun missie: maak
onderscheidende wijnen. En dat is bij deze
pinot noir zeker het geval. Kersen met een
minzaam mintschaduwtje. Zwarte bessen
glanzen. Zoetheid summier. Terughoudende
zuren. Zweempje thee en herfstgedachten.

Rijk’s (NIEUW)
Pinotage ‘Private Cellar’ 2013
Tulbagh
druif: pinotage
alcohol: 14,5%
type: vol
prijs: € 30,00
Tulbagh. Beetje landinwaarts. Dan
kom je het tegen. Niet erg groot
gebied overigens. 1100 hectares, en
in eerste instantie bekend om zijn wit
en zijn belletjes. Rijk’s zag echter
mogelijkheden voor pinotage. En ik
kan ’m geen ongelijk geven. Uitstekend gelukt. Fris, eigen en wat van
die karakteristieke Out of Africa-symptomen.
Ongetemde beestengeur. Kampvuurtjesrook
(en dat is wat anders dan van een Big Green
Egg). Oergrond en specerijen. Zure kersen
komen in. Kleine pruimen en een kruidnageltje.
De eigen, wat nerveuze zuren. We besluiten
nog wat verder het land in te trekken.

baasde blik van een Ronald de Boer bijvoorbeeld. ‘En dat was vroeger altijd zo’n pure,
gewone jongen.’ Dan fronst hij. Als Frank.
Oprecht en puur. Kwaliteit. Uit de tijd dat Ajax
nog Ajax was. En de champagne rijkelijk
vloeide vanwege een zoveelste kampioenschap
voor rood en wit. Rosé champagne lag toen
voor de hand. Rood en wit. De enige rosé die
gemaakt mag worden door die twee wijnen
met elkaar te mengen. De Baron nipt en geniet.
Fraaie, droge stijl. Lichte kruidigheid. Het rode
fruit, fris en vlezig. De mousse mooi. De
afdronk geduldig. Toch een frons. Vanwege
een fles die eerder leeg is dan voorzien.

Champagne rosé wil weleens wee en
behaagziek overkomen. Zoet en tuttig. Te oude vrouw met roze strikjes
in het haar. Een chihuahua nooit ver
weg. Of nog erger: twee. Tevens van
strikjes voorzien, dat spreekt. De
Baron houdt daar niet van. Klasse.
Jachthonden. Tailormade. En botoxvrij. Hij verbaast zich over de permanent ver-
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OOSTENRIJK ROSÉ

j

Schlosskellerei Gobelsburg (NIEUW)
Cistercien 2017
Kamptal
druif: blauer zweigelt, pinot noir,
st. laurent
alcohol: 12%
type: medium
prijs: € 9,50
Je komt het niet al te vaak tegen, rosé uit Oostenrijk. Focus ligt er nu eenmaal op rood en wit.
En het klimaat en de keuken smeken er niet
om. Maar vriendelijk vragen om deze van
Moosbrugger loont. Cister Act zorgt voor een
fitte, frisse, puntige wijn. Rode besjes, braam
en kers. Een groen kruidenaanzetje en frisse
zuren.

Barons de Rothschild (NIEUW)
Rosé Brut
Champagne
druif: chardonnay, pinot noir
alcohol: 12%
type: droog M
prijs: € 62,75
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SPANJE ROSÉ

t
u

Bodegas Muga (NIEUW)
2017
Rioja

v

druif: garnacha, tempranillo, viura
alcohol: 13,5%
type: medium
prijs: € 11,00
Rosado waarin de eikenhobby van de familie
licht is terug te proeven. Zachtheid en toch een
ruggengraatje. Aardbeien, kersen en bessen
met een licht bestoven poedersuikerkruintje.
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FRANKRIJK ROSÉ

ZUID-AFRIKA ROOD

AUSTRALIË WIT
a

AUSTRALIË WIT

b

Henschke
c
d
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Tilly’s Vineyard 2014
Eden Valley
druif: chardonnay, riesling,
sauvignon blanc, sémillon
alcohol: 13%
type: licht
prijs: € 17,50
Rood is de held van Henschke. Maar wit kunnen ze ook maken. Eden Valley sémillon (voornamelijk, zo te proeven), chardonnay en sauvignon blanc. Wellicht nog een spatje riesling
zelfs. Bovendien: ook nog wat hulp van druiven
uit de frisse Adelaide Hills. Koele, krokante,
transparante, lichtrokerige (de sémillon) witte.
Citrus, spoortje vanille dankzij wat houthulp,
jasmijnthee met honing en wat gedroogde
abrikoos dan wel perzik. Grapefruit passagiert
nog wat mee. Vorig jaar al geproefd maar we
blijven graag nog even aan boord.
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Vasse Felix (NIEUW)
Chardonnay 2016
Margaret River
druif: chardonnay
alcohol: 13%
type: vol
prijs: € 26,25
Voor je ’m opentrekt, kijk eerst even
bij de Vasse Felix Chardonnay ‘Filius’.
Ook dit is weer buitencategorie met
een hoog soortelijk gewicht. Meerlaags bovendien. Van marsepein
naar gebrande nootjes. Van peertje
in de pan naar appelbeignet. Van
romigheid naar zuren. Van mineralen
tot gouden schalen.

Vasse Felix
y
z

Pionier in Margaret River. Eerst bekend door
zijn cabernet sauvignon: on-Australisch verfijnd. Sinds kort ook doende met chardonnay.
Opmerkelijk: slechts 12,5 procent. Mede omdat
de mondpresentatie vol en rondborstig is: Margaret is een D-cup. Gevuld met ananas, mango,
passievrucht en nog zo wat tropische verrassingen. Wijnfenomeen Hugh Johnson blijkt ook
liefhebber getuige zijn proefnotitie: ‘complexe,
excentrieke Chardonnay creëert schokgolven’.
De tsunamiwaarschuwing geldt voor de hele
rivier. En de kwaliteit stijgt maar door. Ook dit
nieuwe oogstjaar weer.

CHILI WIT
Viña Leyda (NIEUW)
Chardonnay ‘Falaris Hill’ 2016
Leyda Valley
druif: chardonnay
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 12,00
Leyda. Ooit gras en graan. Groen en
geel. En als wijnliefhebber kun je je
daar – dezelfde kleuren aannemend
– aan ergeren als je weet dat het
terroir ook buitengewoon geschikt is
om druiven op te planten. Viviana
Navarrete is er zo eentje. Buitengewoon talentvolle wijnmaakster, zo
blijkt. Serveert een erg goede chardonnay met
een ogenschijnlijk misplaatst prijskaartje. Een
flinterdunne wittechocolade-nootjesreep uit de
koelkast. Een snippertje exotisch fruit. Fris, elegant en zuiver.

DUITSLAND WIT
Weingut Georg Mosbacher (NIEUW)

w
x
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Chardonnay ‘Filius’ 2017
Margaret River
druif: chardonnay
alcohol: 12,5%
type: vol
prijs: € 14,00
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Riesling trocken 2017
Pfalz
druif: riesling
alcohol: 11,5%
type: medium
prijs: € 12,00
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DUITSLAND WIT

Mosbacher. Volgens onder andere Hugh Johnson en Gault&Millau (in Duitsland toonaangevend) een van de beste wijnbedrijven in de
Pfalz. Durf ik zo te onderschrijven. Wat ik de
afgelopen jaren heb geproefd: onberispelijk.
Ook/juist/zelfs zijn basiswitte. Mooie kalkachtige, open riesling. Fris, mandarijn, suikerspinnetje in het web, gele appel, droog maar niet
tot op het bot, plus een inwaaiend rookzweempje. Strak-sappige zuren.

Weingut Georg Mosbacher (NIEUW)
Trois Pinots ‘Wachenheimer Altenburg’ Erste
Lage 2015
Pfalz
druif: chardonnay, grauburgunder,
weissburgunder
alcohol: 14,5%
type: medium
prijs: € 21,00
Mosbacher. Al eerder uitstekende sauvignon
blanc en riesling geproefd. In deze Erste Lage
laat-ie eerste kwaliteit weissburgunder, grauburgunder en chardonnay optreden als de Trois
Pinots. Levert een geslaagde voorstelling en
volle glasbakken op. Niet te rijpe peer, zachte
appel, gele pruim, amandeltipje en zwoele,
zacht-zoete kruidigheid. Elegant, slank en
charmant.

Chardonnay ‘SW’ 2016
Baden
druif: chardonnay
alcohol: 13,5%
type: medium
prijs: € 20,25
Markgräferland, ook wel het Toscane van
Duitsland genoemd. Daar is men al een tijdje
doende met wijn maken. Er circuleert een anno
van 1298. Waßmer is wat korter doende: sinds
1997. Lang genoeg om zeer volwassen wit te
maken. Ken ook al zijn grauburgunder en zijn
weissburgunder. Chardonnay: nog onbekend.
Mooi gemaakt. Is er eentje voor de liefhebbers
van bijvoorbeeld noordelijke bourgogne. Chablis? Wat u zegt. Helder, knapperig, nootingang. Mooie zuren, slanke stijl.
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Weisser Burgunder trocken 2016
Baden
druif: weisser burgunder
alcohol: 13%
type: medium
prijs: € 12,00

b
c
d

Waßmer. Prettig pittige burgunder. Gul als het
rijke leven op het Badense platteland. Worsten,
varkensgebraad, koolsalades en laten we de
dirndljurkjes niet vergeten. Doe nog maar een
glas, Fräulein. Vlezig wit, rond, mollig en perig.
Bittertje, sap en vulling. Bovendien: extra fit in
de zuren dit oogstjaar.
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Weingut van Volxem (NIEUW)

j

Riesling ‘Alte Reben’ 2016
Mosel
druif: riesling
alcohol: 12%
type: medium
prijs: € 21,25

k
l
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Van Volxem. Wordt gerund door
Roman Niewodniczanski. Enorme
kerel met een staartje, ruim voordat
dit eigentijds was. Van tatoeages
heb ik geen weet. Deed namens de
familie ook in bier overigens: Bittburger. Ook al lang voordat het
ongelooflijk gaaf was om een eigen
microbrouwerij in je bubbelbad te hebben.
Maar bier – en daarvoor Ernst & Young – kon
hem niet boeien: Roman toonde voornamelijk
belangstelling voor het enigszins op de achtergrond geraakte wijngoed Van Volxem, tevens
deel uitmakend van de familiebezittingen. Met
zijn kindsdeel heeft hij dat naar een hoger plan
getild. Zijn wijnen proef ik al jaren, en met plezier. Zo ook deze Alte Reben. Uit een oogstjaar
dat moeilijk was in de zomer maar zich herstelde richting de oogst. Meedogenloos strak
wit fruit, rooksignalen zoals het een goede
riesling betaamt. Perzik in de pan. Ananas-spat.
Appelbeignet. En een koket krokantje dat flirt
met fonkelende zuren.
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Weingut Martin Waßmer

(NIEUW)
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Weingut Martin Waßmer (NIEUW)

DUITSLAND WIT
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Weingut van Volxem
Saar Riesling 2016
Mosel
druif: riesling
alcohol: 12%
type: medium
prijs: € 16,50
Saar. Vroeger in één adem genoemd met de
Moezel: Mosel Saar Ruwer. Nu moet het zich
tevreden stellen met een ‘zijrol’, niet meer in de
regionaam staand. Maar liefhebbers weten dat
dit de zijrivier is van de Moezel, en dat op de
heuvels hier de meest strakke, stalige,
strengste Rieslings worden gemaakt. Voor een
proeve van bekwaamheid: proef bij gelegenheid ook de Schiefer van Van Volxem. Dan door
met deze Saar. Zag er in eerste instantie uit als
een jaar dat parten zou gaan spelen. Maar
oktober hielp ontbolsteren en tilde naar een
hoger plan. Vlierbloesem vlindert, perziklik,
mooie zuren ook, nergens onrijp en een spanning tussen een vriendelijke en strenge
afdronk. Kalkig, benig, transparant ivoor. Ik zet
weer een x op de bestellijst.

n
o
p

Q
QVSELECT

r
s
t
u
v
w
x
y

Weingut van Volxem (NIEUW)
Weissburgunder 2017
Mosel
druif: weissburgunder
alcohol: 12%
type: medium
prijs: € 16,00
Fan geworden van de kunsten van de volstrekt
geobsedeerde maar verder ongevaarlijke wijnmaker-eigenaar Roman Niewodniczanski? Zie
ook zijn Riesling ‘Alte Reben’ voor een uitgebreidere cv. Probeer ondertussen zijn weissburgunder. Want ook hier weiss hij van wanten.
Perig, appelig, mollig, vlezig en fris. Als een fris
gedouchte, schoon geschrobde, van gezondheid stralende Frau Antje met een klein zwembandje. Rijmt ook nog. Hupsakee, flesje leeg.
En probeer dan nog maar eens zonder stamelen de naam van de wijnmaker uit te spreken.
En jawel, dat begrijp ik, ‘Roman’ dat lukt nog
wel.

z
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FRANKRIJK WIT
Alphonse Mellot
La Moussière 2016
Sancerre
druif: sauvignon blanc
alcohol: 13%
type: medium
prijs: € 24,50
Grote naam. Langdurig doende in de
Loire. Anno 1513. Negentien generaties. Kraakverse sancerre van biologisch-dynamische komaf. Sancerre
met diepgang in plaats van oppervlakkig en voorspelbaar sauvignonblancgejakker. Ingetogen en koel
exotisch. Zijkant-van-de-tong-bittertjes. Kwinkelerende zuren. Breekbaar en knisperend als een eennachtsijslaagje.

Barons de Rothschild (NIEUW)
Blanc de Blancs Brut
Champagne
druif: chardonnay
alcohol: 12%
type: droog M
prijs: € 62,75
In Nederland is 4 procent van alle
gedronken wijn mousserend, in België is dat 13 procent. Weliswaar blijft
onze consumptie daarmee hopeloos
achter bij die onze zuiderburen maar
we doen ons best om het gat te
dichten. Want terwijl daar de belletjesdorst stabiel is gebleven, gingen
wij beduidend meer drinken. Neem bijvoorbeeld champagne. Dat noteerde in 2017 een
plus van 7,7 procent. Bovendien schudden we
de door de Belgen zo beginnegapte Hollandse
zuinigheid van ons af: de waarde daarvan steeg
met ruim 11 procent. Ook de toch al niet armlastige familie Rothschild deelde in de feestvreugde. Hun Blanc de Blancs vond gretiger
aftrek dan ooit. Rijk, smeuïg, rond, fijn, gul,
beschaafd en très chardonnay. Als een koel
donzen dekbed in een hotel waarvan de
kamerprijs op een geruststellend hoog niveau
ligt. En die wordt mede verklaard door de fles
champagne die in de minibar staat.
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FRANKRIJK WIT

Barons de Rothschild
Brut
Champagne
druif: chardonnay, pinot noir
alcohol: 12%
type: droog M
prijs: € 49,50
Met zo’n naam kun je je eenvoudigweg niet
permitteren om ondermaats te presteren.
Gebeurt dan ook niet. Rothschild-waardige
Champagne. Ofschoon de naam pas sinds 2007
wordt gevoerd toen in Vertus het huis Prieur
werd overgenomen. Banketbakkerskoelvitrine.
Amandelbroodjes. Brioche. Abrikozenvulling.
Marsepein. Zacht zuchtende mousse. Fris met
rondingen. Voor de vorige DGH-editie al
geproefd. Met plezier mij nog een keer over de
Baron ontfermd.

Domaine Louis Chèze (NIEUW)
Ro-Rée 2016
Saint-Joseph
druif: marsanne, roussanne
alcohol: 13%
type: vol
prijs: € 25,50

Domaine Schoffit (NIEUW)
Pinot Gris Vieilles Vignes ‘Cuvée Alexandre’ 2016
Alsace
druif: pinot gris
alcohol: 12%
type: medium
prijs: € 18,00
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Domaine Schoffit
Riesling Grand Cru ‘Sommerberg’ 2016
Alsace
druif: riesling
alcohol: 12%
type: medium
prijs: € 25,00

j
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Bij de 2014 noteerde ik: ‘Sommerberg. De flanken bespikkeld met rijpe
peer. Lichte rokerigheid ook. We
hebben toch niet met een vulkaan te
maken? Nee. Wel een uitbarsting van
suikermeloen en ananas.’ Thans
2016. Een oogstjaar waarin geflirt
werd met botrytis, de edelrot. Duidelijk waarneembaar, die milde marsepeinschijn, het overrijpe fruitzoet, het aanbaksel
van ananas en banaan in een zware koekenpan.
Uiteindelijk tot bedaren gebracht door om de
rotsen suizende zuren.
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Louis Chèze (NIEUW)

u

Pagus Luminis 2016
Condrieu
druif: viognier
alcohol: 14%
type: medium
prijs: € 34,50
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Schoffit, een van de beste domeinen
in de Elzas. Compromisloze baas, die
Bernard Schoffit. Eist het beste van
zijn druiven en geeft dat zelf ook.
Dat resulteert bijvoorbeeld in een
Cuvée Alexandre als deze. Rijp, uitwaaierend, zwaaiend, vullend en
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Witte wolk. Schaapjes tellen. Ofschoon lammetjes meer voor de hand liggen. Zacht, blond
en mollig. Perzikvel, de zachtheid verder flatterend. De rondingen van het Michelin-bandenmannetje. Licht geparfumeerd. Geen rubber. Rozemarijn. Tijm. Saffraan. Kaneel maar
niet veel. Geen wolkje aan de lucht verder.

belevend. Een fruit- en kermisuitstapje en toch
nergens plat vermaak. De botrytis lonkt.
Boerenjongens. Die kom je immers wel vaker
op de kermis tegen. Zo ook suikerspin. Stoofperen. Dat is een ander verhaal. Maar die
maakte mijn oma graag. Nu was dat op zich
ook een kermisklant. Ze ontmoette daar de 16e
man in haar leven. Maar het kan ook de 61e zijn
geweest. Gekke oma kortom. Leuke bovendien. Genieten kon ze ook. Van een advocaatje
met slagroom. Ik hou het op Schoffit. En ook
daarvan krijg ik de neiging om de fles leeg te
lepelen. Al lijkt dat onbegonnen werk: aan de
inhoud van die fles lijkt geen eind te komen.

ITALIË WIT
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Vorig jaar had Louis wat te vieren: in
1978 begon hij met een hectaretje.
Maar dan blijkt dat je vanuit het
spreekwoordelijke hoekje van de
kamer de hele wereld kunt veroveren. Inmiddels is het domein dertig
hectare verder. Vier daarvan zijn
beplant met viognier, het meest felbegeerde wit uit het noorden van de regio. En
getuige het feit dat niet minder dan vijftig restaurants met een Michelinster ’m op de kaart
hebben, kun je je afvragen of de liefhebbers
elders niet op een droogje staan. Enfin, laat het
feest ook hier beginnen. Viognier zoals-ie in
Condrieu bedoeld is. Transparante perzik. Filigrein van abrikoos. Muskaat houdt de maat op
de achterhand. Een zwier vanille dankzij een
discrete houtopvoeding. Het zoet-pittige van
stemgember. May I have your votes please?
Welzeker. Er gaan zelfs stemmen op dat dit een
van de betere condrieus is voor dit geld.
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ITALIË WIT
Agricola Querciabella (NIEUW)
Batàr 2015
Toscana
druif: chardonnay, pinot bianco
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 73,50
Super Tuscan. Inflatoire term. Vrijbrief om internationale druiven te
mengen met Italië-eigen materiaal.
Hele hoop bepaald niet zo supere
Super Tuscans geproefd. En dan nu
een witte: pinot bianco met chardonnay. Ik betrapte mijzelf op een
aanzet tot schouderophalen, gevolgd
door de gedachte ‘gooi maar in mijn pet’,
afgetopt met de mededeling ‘het zal wel’. Ook
de eikendreiging die de producent mij in het
vooruitzicht stelde (‘vergisting en malo in barriques en een jaartje lagering op nieuw Frans
eiken’) deden mij de haren te berge rijzen. En
na proeven gingen de haartjes inderdaad omhoog: als onderdeel van het kippenvel. Verschrikkelijk mooie, weloverwogen, uitgebalanceerde, nergens bedachte of geconstrueerde
bianco. De rijkdom van à point rijp fruit.
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Geroosterde nootjes uit een exclusieve notenbar. De ultieme expressie van truffel in het seizoen. De snufjes kruiderij. En die viriele zuren.
Associaties met hoog, heel hoog wit dienen
zich aan. En dan krijg ik toch altijd de neiging
om de vergelijking met Bourgogne te maken.
En daar dan ook de top van. Bâtard-Montrachet. Batàr-Montrachet.

Fattori
Danieli 2016
Soave
druif: garganega
alcohol: 12,5%
type: medium
prijs: € 9,75
Bepaald geen fabrieks-soave. Broertjes Fattori
hebben flink de wind onder de schroefdop.
Abrikozen, perziken, tropentikje zelfs, zachte
zuren, mild mondgevoel. Op naar de 2017oogst!

Fattori
Motto Piane 2015
Soave
druif: garganega
alcohol: 14%
type: medium
prijs: € 15,25
Opvallend fris, zacht en zuiver. Fijn
wit fruit en een tropensnipper.
Meanderende geuren en smaken.
Ondanks zijn vulkanische achter- en
ondergrond en het voor een soave
fikse alcoholpercentage van 14 procent (het resultaat van werken met
ultrarijpe, licht gedroogde druiven)
nergens branderig. Integendeel. Het motto
luidt: weldadig en verkwikkend. Een jaar later
herproefd en ik neem van dit alles niets terug.

Livio Felluga (NIEUW)
Friulano 2016
Colli Orientali del Friuli
druif: friulano
alcohol: 13%
type: medium
prijs: € 20,00
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ITALIË WIT

Verguisd en in het verdomhoekje, de
sauvignonasse in Chili. In het noorden van Italië wordt de druif echter
gekoesterd. Al heeft hij zich daarvoor in Collio en Friuli wel het alias
friulano voor moeten aanmeten.
Daar vragen de wijnboeren zich overigens af hoe het in hemelsnaam
mogelijk is dat hun Chileense collega’s deze
druif zo lang voor sauvignon blanc hebben versleten. Die is kruisbessig, uitbundig en citrusrijk, terwijl de friulano bloemig, compact en
appelig is. Tenminste, als deze is opgevoed
door een goede wijnmaker. Die weet dan zelfs
nog veel meer aan de friulano te ontfutselen.
Wat peperigheid bijvoorbeeld. En vooral veel
vulling, iets romigheid en de stevigheid van
gedroogd geel fruit en stoer-sappige amandel-,
lof- en grapefruitbitters.

Etiket als een van een flesje Boldoot. Oma is
terug! Maar die zou deze bianco niet gebliefd
hebben. Oma was van advocaat met slagroom.
En zo’n lichtperige, amandelachtige, zachtzure,
mildfrisse, goed gevulde Friuli zou zij als kookvocht voor haar pannetje mosselen hebben
gebruikt. Op mijn beurt had ik daar dan juist
weer een muscadet voor genomen.

Livio Felluga (NIEUW)

Spannend? Zeker. Libanees. Kom je sowieso
niet vaak tegen. En is dat wel het geval: rood.
Wit? Bijna nooit. En dan ook nog eens gemaakt
met de obeidydruif? Al helemaal nimmer.
Want? Sinds kort ‘herontdekt’. Als wijndruif
dan. Als ingrediënt voor arak viel er niet voldoende van aan te slepen. Maar onder andere
legende Château Musar zag er een leuke aanleiding in om eens wat te testen. Pakte goed
uit. Verschillende collega’s volgden. Ik proefde
’m als eens van Domaine Wardy, die zich als
protagonist van de vrucht heeft opgeworpen.
Interessant onalledaags wit. Beetje biscuitachtig (en da’s een schouderklopje bij goede
champagnes), meloenzoet, vetje, bloemigheid
en een zweempje Midden-Oosten. Enfin, van
Ixsir mocht obeidy niet alleen. Niet voor straf.
Dat gebeurt inmiddels ter plekke wel vaker: de
druif wordt als blendcomponent gebruikt. In dit
geval met muscat en viognier. En? Blijft onalledaags. Wel herkenbaar: het abrikozige van
viognier, en de zoetgevooisde stemgember. De
muscat tekent voor de druivigheid. En de verdere invulling komt van obeidy: zachtheid, verfijning, mineraaltjes en rokerigheid. Wit met
een x-factor. Die is er – nadat ik deze wijn vorig
jaar ook al had geproefd – nog steeds.
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LIBANON WIT

g

Ixsir
Altitudes 2016
Bekaa Valley
druif: muscat, obeidy, viognier
alcohol: 13,5%
type: medium
prijs: € 15,50
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Illivio 2015
Colli Orientali del Friuli
druif: chardonnay, picolit, pinot
bianco
alcohol: 13%
type: medium
prijs: € 28,25

Livio Felluga (NIEUW)
Pinot Grigio 2017
Colli Orientali del Friuli
druif: pinot grigio
alcohol: 13%
type: medium
prijs: € 18,75

DGH 2019 – 140 x 210 – 3B2-APP flow
<DGH-2019_v18_bw_proef4_02 ▪ 11-03-19 ▪ 09:21>

m
n
o
p

Q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Pag. 0621

QVSELECT

Hommage aan de papa Livio die het wijnbedrijf
op een internationaal podium heeft weten te
plaatsen. Die papa hield van pinot bianco
(meestal toch wat saai maar nu natuurlijk niet),
chardonnay (international pur sang ) en picolit
(lokale held die het voornamelijk in Friuli goed
doet.) Ook eikenhout (vaak gebruikt voor
flagships) werd niet geschuwd. Aldus kon Livio
genieten van een romige, zachte, mollige
bianco. Met witte perzik, bloemigheid, weelde
en vanille die zich rond de beschikbare plaatsen
verdringen. Mooi, verzorgd en gemanicuurd.

l

NIEUW-ZEELAND WIT
a

NIEUW-ZEELAND WIT

b

Te Mata
c
d
e

Estate Vineyards Chardonnay 2015
Hawke’s Bay
druif: chardonnay
alcohol: 13,5%
type: medium
prijs: € 15,25
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Vorig jaar al geproefd. Van de Estate Vineyards-lijn. Als u die van Te Mata treft, weet u
dat het goed zit. Waar voor het geld. Fijne wijnen. Ook de in de schaduw van sauvignon blanc
opererende chardonnay heeft zo zijn sterke
kanten. Deze met een luxe rooster-inbreng,
krulletje roomboter en wulps, exotisch fruit.
Klinkt wat zwaar en nadrukkelijk maar kent een
fijne finale. En die geeft tijdens het herproeven
voor deze DGH-editie nog een encore.

OOSTENRIJK WIT
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Wijnmaker Moosbrugger wordt als
Wunderkind geafficheerd. Klinkt als
het soort dat vervelend, drammerig
of hysterisch huilend in de gang van
een supermarkt wordt aangetroffen,
veelal waar de snoepjes zich bevinden. Is niet het geval. Wel wil-ie altijd
zijn zin. En dat komt goed uit voor
wie zin heeft tot in de puntjes verzorgde wijnen. Al doende werd zijn Schloss Gobelsburg
voor de vijfde keer op rij gekozen in de lijst van
100 beste producenten ter wereld. Mede dankzij een pracht-strakke GV. Krakende appel,
witte perzik, frisse kruiden, witte pepertjes,
citrusgetrippel en een snifje rokerigheid.

PORTUGAL WIT
Quinta de la Rosa (NIEUW)
2016
Douro
druif: arinto, côdega de larinho,
gouveia, rabigato, viosinho
alcohol: 13,5%
type: medium
prijs: € 13,50
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Schlosskellerei Gobelsburg (NIEUW)
Grüner Veltliner ‘Langenlois’ 2017
Kamptal
druif: grüner veltliner
alcohol: 12,5%
type: medium
prijs: € 15,50
Lees meer over het Schloss bij de
Ried Steinsetz. Uiterst precies
gemaakte grüner. Vanwege de
groentonen iets groene peper. Verse
groene kruiden bovendien. Verder
wordt er gekleurd met wit fruit,
bleke bloesem, rode grapefruit en
gele citrus. Prettig nerveus. Trillend
zuiver. Angstig verkwikkend. Erg goed.

Schlosskellerei Gobelsburg
Grüner Veltliner ‘Ried Steinsetz’ 2016
Kamptal
druif: grüner veltliner
alcohol: 12,5%
type: medium
prijs: € 18,00
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Gemaakt met een handvol lokale branco’s.
Handje hout ook. Heel voorzichtig gebracht
overigens. Snufje vanille en kamille zodoende.
Op een bedje van stevig wit en geel fruit (perzik, peer, appel), amandeltjes met een honingtipje, plus wat milde bitters. Veel mooier en
serieuzer dan zijn prijskaartje doet vermoeden.

SPANJE WIT
Bodegas Muga (NIEUW)
2016
Rioja
druif: garnacha blanca, malvasia
alcohol: 13%
type: medium
prijs: € 11,25
Behalve erg goed met druiven is de familie ook
zeer bekwaam met eiken. Niet alleen bij de
opvoeding van hun rood, wit en rosé maar ook
al in de opmaat. Vier tonneliers in dienst die
zelf de vaten maken en repareren. Werk te
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over: 20.000 stuks in bedrijf. Om de druiven van
in totaal bijna 400 hectare (grotendeels in
bezit; deels bij boeren die onder contract staan)
te huisvesten. In het geval van deze witte heeft
dat geresulteerd in een mooie, rijpe stijl. Snufje
zoethout en kaneel. Tropische touch en een
notenhandje. Zachte zuren waaien in.

Gramona (NIEUW)

SPANJE WIT
geen rol hebben toebedacht in de blend. Twee
cava-klassiekers moeten het klusje doen,
xarel·lo en macabeu. Markant notige, rijstpapieren touch. Criticasters roepen: vochtig karton. Zeker. Maar dat is alleen het geval bij
onderkant-kwaliteit. En daar hebben we hier
niet meet te maken. Fijn, transparant, krokant,
ziltig, trillend, subtiliteiten, kalkverstuiving.

Granbazán

Gramona. Cava-legende. Maakt ook bijzonder
smakelijke stille wijn. Anders dan andere.
Heerlijk geparfumeerd. Snuffelen aan een
natuurlijk blonde Etos-verkoopster. Gessami,
gessami mucho… Zoet, zwoel, zacht en kruidig.
Lychees, mango, druivigheid en rijpe appel.
Frisse zuren en meloen. Niet beendroog. Maar
ik zie er zeker been in bij de Chinese keuken
waar wat zoet in de gerechten verschijnt.

‘Tijd niet gezien,’ schreef ik vorig jaar
over deze albariño. ‘De laatste keer
in een lang geleden ter ziele gegaan
restaurant op de Bloemgracht. Eigenaar-kok hield meer van coke dan
van koken.’ Blij om ’m weer terug te
zien. De 2016 een mooie, zachte
meloenig-frisse, rijpe appelige
blanco. Nu komt-ie een wit voetje halen met
iets meer vulling en finesse. Zie ook de iets
budgetvriendelijkere Etiqueta Verde.

Etiqueta Ámbar 2017
Rías Baixas
druif: albariño
alcohol: 13%
type: medium
prijs: € 14,50
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Granbazán (NIEUW)

Q

Etiqueta Verde 2017
Rías Baixas
druif: albariño
alcohol: 13%
type: medium
prijs: € 11,50
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De Spanjaarden dronken het vroeger vaak pas
als ze echt iets bijzonders te vieren hadden. Op
huwelijken, tijdens jubilea en bij geboortes
stond niet zelden een fles albariño centraal. En
met een goeie werd het dan ook pas echt feest.
Waar veel Spaans wit gemaakt was van druiven
die hadden moeten zuchten onder de brandende zon, had de albariño langzaam kunnen
rijpen in veel koelere, vochtigere omstandigheden. Voorzichtig geperst en eikenvrij opgevoed
heeft de wijnmaker van Granbazán een energieke, verfrissende wijn geproduceerd. Met een
ongekende hoeveelheid geuren en smaken.
Zacht geel fruit, abrikoos, oranje citrusvruch-
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Gramona (NIEUW)

Je zou ook ‘illustros’ kunnen lezen. En illuster
zou geen overdreven duiding zijn. Uitzonderlijke cava van een van de twee cavahuizen die
in Spanje toonaangevend zijn, Recaredo en
Gramona. III Lustros is driedubbel goed, driewerf hoera, en was het een bank geweest,
voorzien van een triple A-status. Hier staat het
3’tje overigens voor het gebruik van een drielaags kurk waarop de jonge cava rust voor zijn
dégorgement. Dit in tegenstelling tot de
kroonkurken waaronder de mindere goden hun
jeugd moeten doorbrengen. Een en ander geeft
de wijn een fijnere mousse en een hoger
ouderingspotentieel. Een fascinerende, oorspronkelijke cava is het resultaat. Ook omdat
ze bij Gramona de opsjiekende chardonnay

b

f

Gessami 2017
Penedès
druif: gewurztraminer, muscat de
frontignan, sauvignon blanc
alcohol: 11%
type: medium
prijs: € 14,25

III Lustros 2010
Cava
druif: macabeu, xarel·lo
alcohol: 12%
type: droog M
prijs: € 36,25

a

VERENIGDE STATEN WIT
a
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ten, wat ananas en limoen. Hang de slingers
maar vast op.

VERENIGDE STATEN WIT

d

Shafer Vineyards
e
f
g

(NIEUW)

Chardonnay ‘Red Shoulder Ranch’ 2014
Napa Valley
druif: chardonnay
alcohol: 14,5%
type: vol
prijs: € 60,75
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John Shafer. Ooit uitgever en succesvol. Verkocht zijn zaak en schafte
zich in 1972 van een deel van de
opbrengst wijngaarden aan in de Silverado Trail in Napa Valley. Dat
bleek overigens een gouden greep.
Verbouwt duurzaam en ook dat
werpt zijn vruchten af. Indrukwekkende American style chardo. Rode schouders
van het tillen van het eikenhout, de vracht
roomboterbabbelaars, de vanillestokken, de
emmertjes met room en de ananassen. Een
frisse wind zorgt gelukkig voor voldoende verkoeling.

ZUID-AFRIKA WIT
Bouchard Finlayson
Chardonnay ‘Kaaimansgat’ 2016
Overberg
druif: chardonnay
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 16,25
Benchmark-producent. En dan heeft kelderbaas Peter Finlayson ook nog eens een zwak
voor bourgogne. Zie ook zijn pinot noir Galpin
Peak. Maar, geef ’m chardonnay en dan gaat hij
ook los. Wel houdt-ie zich in met hout. Het
leeuwendeel van het sap (93 procent) krijgt
weliswaar the full monty, maar het wordt voor
het grootste deel gelagerd op gebruikt eiken.
Er is slechts voor 25 procent sprake van nieuw.
Mooie balans tussen roomijs met karamelfudge, zoete popcorn en kokosnoot, perzik,
mango en ananas. Klinkt allemaal weer als wit
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van hoog soortelijk gewicht maar verbaast
wederom door zijn fijnmazigheid.

Rijk’s
Chenin Blanc ‘Barrel Fermented’ 2015
Tulbagh
druif: chenin blanc
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 18,50
‘Geen gezeik, iedereen rijk.’ Gevleugelde woorden van Jacobse & Van Es van de Tegenpartij,
de zogenaamd politieke partij van Kees van
Kooten en Wim de Bie. Hun slagzin zou van
toepassing kunnen zijn voor een ieder die van
een breed uitwaaierende chenin blanc houdt.
Suikermeloen, een havermout-met-basterdsuikertouch, ananas, abrikozen met een lijntje
kaneel onder de neus, honingcraquelé, en op de
afdronk de in een dergelijke ambiance onmisbare kraakstrakke zuren. Het sympathieke:
ondanks het rijke aanbod hoef je er zelf niet
eens zo heel rijk voor te zijn.

Rijk’s
Touch of Oak 2016
Coastal Region
druif: chenin blanc
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 11,50
Rijk’s grensverlegger in Tulbagh.
Doet allemaal opwindende zaken
met shiraz en pinotage. En ook chenin blanc zit in de portfolio. Bovendien heeft Rijk ook wat eik. Beetje.
Touch of. Maar dat levert wel een all
the way witte op. Ook dit jaar weer
rijk, rijp, ruimhartig. Suikerperen in
de hoogglans, pronkend op een dessertbuffet.
Karamelkrakelingen. Suikerklontjesmeloen.
Vanilleflirt. En wat superieur zuurvertier. Aldus
chenin blanc van Rijk’swege. Mooi meegenomen: ondanks al die rijkdom valt de kassa-aanslag nogal mee.
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