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4 
Fontanafredda  
 
2019
 
 8,5  Nebbiolo, Langhe, 

Italië (rood)

Nebbiolo met de bitters  
voor het oprapen. voor de 
umamisten. voor wie het al 
snel te zoet is. voor wie 
graag in de schaduw zit. 
donkere bessen pakken  
zich samen. donderpruimen 
verschijnen. Laurieren  
herpakken zich. tannines 
groeperen.
€9,99

5 
 
Penfolds 2020
 8+  Chardonnay 

‘Koonunga Hill’, 
South Australia, 
Australië (wit)

koonunga Hill. behalve  
chardonnay zijn er ook eiken 
aangeplant. Fris, levendig 
wit. Meloen doet ’t. Perzik 
zacht wat mee. Citrus. en 
licht geroosterde nootjes 
voor het complete beeld. 
€9,99

ALDI

 
6 Sterwijn 
El Árbol 2020
 8  Cabernet Sauvignon 

Syrah ‘Reserva’, 
Central Valley,  
Chili (rood)

 
de vertrouwde zwarte en 
rode bessen en bramen. 
Lekker wat warse stoerheid. 
een syrah-stinkerdje. een 
lamelletje laurier. Snel een 
mild zoetje voordat het te 
ingewikkeld wordt. ondanks 
zijn slechts 12 procent dik, 
en dik in orde bovendien.
€4,29

7 
Château La Grave 
 
2018

 8,5   Médoc, Frankrijk 
(rood)

 
Fors donker fruit, driewerf 
laurier, tannines van stavast, 
en voor de liefhebbers lekker 
veel toasty eikenhout.  
bepaald geen mediocre 
médoc.
€8,99

COOP

 
8 
Villa Puccini 2020
 
 8   Negroamaro, Puglia, 

Italië (rood)

villa in de hak van de laars, 
omgeven door braam-
struiken. Heeft ook cassis in 
de achtertuin staan, een 
schaaltje kersen en een  
pepermolen. Flink wat scha-
duwfruit. Stoer en stevig. 
€4,99

DEKAMARKT

 
9 Sterwijn 
Caractère 2019

 8,5   Unique, Saint-
Chinian,  
Frankrijk (wit)

 
Zeldzame verschijning. Witte 
Saint-Chinian. Niet meer dan 
1 procent van het wijngaard- 
areaal ter plekke voorziet in 
druiven voor blanc. daar 
moet je voorzichtig mee  
omspringen. enfin, dat doen 
ze bij Foncalieu ook. onver-
wacht spannende keuze van 
de wijninkoper van deka-
markt, dat moet gezegd.  
onalledaags, natuurwijn-
achtig aandoende witte,  
trippelend, ongedurig. Wilde 
perzik, wat abrikoos, ner-
veuze zuren, drupje room en 
fijne kruiderij. 
€7,99

 
10 
Codici 2019
 8   Primitivo ‘Masserie’, 

Puglia, Italië (rood)

Codici: code rood. kersen, 
frambozen, lekker rijp.  
Zonnige en gezonde rosso. 
Fijne zuren ook. Nergens 
zongegeeuw. 
€5,99

DIRCKIII

11  
Sette (7) Muri 

2020
 8,5   Primitivo di 

Manduria,  
Italië (rood)

volle bak zonneschijn. Prui-
men, cacao, hangtannines en 
sappige zuren. ruwe bolster, 
fijne wijn. Forse partij eiken 
op de brede schouders.  
Notenbar. Zoete specerijen. 
denk worsten van de grill of 
noeste pasta’s met overdre-
ven veel vleessaus. 
€8,99

12 Sterwijn  
 
Vila Real 2017
 9-  Premium, Douro, 

Portugal (rood)

de 2014-oogst volgehangen 
met medailles. de 2015 leek 
op de borst van een russi-
sche oorlogsveteraan. brons 
van decanter en de internati-
onal Wine Challenge. toen 
zilver in brussel. en de 2017 
pakte goud bij Mundus vini 
in duitsland. volle bak rood 
van het autochtone super-
trio: twee touriga’s plus de 
tinta roriz. Zon, pruimen, 
kruidenkracht en veel en lek-
ker peperig rood fruit. is er 
nog plek in de prijzenkast 
voor een dgH-ster?
€7,99

Ellen den Hollander is redacteur Koken & eten  
bij deze krant.

 B ij het najaar hoort robuuste wijn. Wijn  
die is opgewassen tegen stoofpotten, 
sudderlappen en ovenschotels met  
aubergine. Of zoals wijnschrijver Harold 
Hamersma het verwoordt: ,,Nu we de ver-

warming weer hoger draaien, drinken we even geen 
rosé met bloedarmoede.’’

Hamersma selecteerde voor u 100 wijnen onder een 
tientje, uit de hele wereld, vooral rode (maar ook wat 
wit, belooft hij). Het zijn Chilenen die het goed doen 
bij wild en paddenstoelen, flessen met stevige wijnen 
uit Ribera en Rioja en syrah-wijnen uit het Rhône-
gebied en Australië die zware kost aankunnen. De  

geselecteerde flessen zijn 
vriendelijk geprijsd. ,,Dat 
mag ook wel, met de hoge 
gasprijzen van nu’’, vindt 
Hamersma.

Maar wat als je 30, 40, 100 
of meer euro wilt uitgeven 
voor een fles? Twee kenners 
vertellen waarom aan som-
mige flessen een hoger 
prijskaartje hangt. Zo kun  
je gewoonweg geen cham-
pagne onder de 20 euro  
kopen: de prijs van druiven 
in de Champagnestreek is 
hoger dan in pakweg het 
Noord-Spaanse Catalonië. 
Dat komt mede door de 
goudgerande grondprijzen 
daar in de Champagne.

Over prijzen, goede – en 
minder goede – wijnjaren 
en mythes rondom wijnen 
weten de handelaren alles. 

Drie van hen vertellen verderop over hun passie. En 
heeft u uw fles favoriete druivennat in huis, dan kun-
nen de glazen uit de kast. Welke je pakt, hangt mede af 
van de buitentemperatuur. Wie dacht dat ze in Spanje 
knieperig waren met die kleine glaasjes op het terras: 
daar is een reden voor.

Fles gekocht en bevalt-ie? Koop gelijk een paar extra 
flessen, tipt Hamersma. ,,Kom maar door met die kou, 
de lezer zit er met deze stevige flesjes warmpjes bij.’’

WARMTE  
IN DE 
WINTER

‘ Wat als je  
30, 40, 100 of 
meer euro wilt 
uitgeven voor 
een fles?’

Proost
Proefnotities van Harold Hamersma op alfabetische 
volgorde. Alle wijn is te vinden in supermarkten en 
speciaalzaken.

ALBERT HEIJN 
 
 

1
Cono Sur 2019
 8,5     Merlot, Valle Central, 

Chili (rood)

Stoer en eigengereid, niet 
zo’n zoetsappig meelopertje. 
oprechte merlot. Noest en 
degelijk. Wederom helemaal 
van deze tijd: bicicleta met 
houten frame. Flink wat  
eikeninvloeden tijdens het 
trappen: zoethout, vanille-
touch, sweet spices. 
€5,99

2 
Antonin Rodet 

2020
 8,5   Pinot Noir, 

Bourgogne,  
Frankrijk (rood)

rood van rodet, handelshuis 
sedert 1875. voldoende tijd 
gehad om te oefenen op de 
plaatselijke pinot noir. vorig 
oogstjaar nog licht, blozend 
en bijkans frivool. Nu vlezi-
ger, voller en rijper rood fruit, 
een specerijtoets en lekker 
wat houvast. kortom, de 
nieuwe editie heeft wat meer 
inhoud. Helaas is die van de 
fles dezelfde gebleven. 
€9,29

3 
Château Tapie 

2018
 8,5  Réserve, Corbières, 

Frankrijk (rood; 
biologisch)

Lekker aards en grondstoffe-
lijk. blakend van het gezonde 
en onstuimige fruit. kersen, 
frambozen, zwarte bessen, 
bramen. Het is behoorlijk 
dringen geblazen. bovendien 
willen ze van alles tegelijk 
zijn: zoet, rijp, zonnig, 
mild-zurig, lichtpeperig,  
frivool én sappig.
€9,99

FOTO’S GETTY IMAGES

Vooraf

Op het moment van 
schrijven waren oogst
jaren en prijzen correct. 
Wijzigingen zijn echter 
mogelijk. Sommige  
onlinewijnspeciaalzaken 
leveren uitsluitend per 
zes flessen. 
  
alleen de lekkerste wijnen 
uit de supermarkten en 
van de nationale slijterij-
ketens krijgen een plekje 
op de grote Hamersma 

wijnwebsite. een 7 is de  
ondergrens, een 10 het 
hoogst haalbare. de  
scores zijn voor eigenheid, 
kleur, geur, smaak en  
afdronk. extra punten zijn 
er voor wijnen die bijzon-
der goed bleken ‘voor dat 
geld’ en/of ‘in zijn soort’. 
Soms scoorde een wijn 
net iets beter of net iets 
minder en daar zijn ooit  
de minnetjes, plusjes en 
halfjes voor bedacht.

De lijst en de cijfers

COLOFON Deze bijlage is een uitgave van ADR Nieuwsmedia. 
Aan deze bijlage werkten o.a. mee annet de groot (eindredactie), 
Harold Hamersma, ellen den Hollander, jette Pellemans,  
Mariska Schotman (vormgeving) en koos de Wilt (samenstelling  
en coördinatie). Directie erik van gruijthuijsen en bart verkade 
©DPG Media NL 
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EKOPLAZA

13 
Cabirol 2019
 8+  Montsant,  

Spanje (rood; 
biologisch)

Cabirol. Het plaatselijke 
 jargon voor de pit van de 
olijf. een en ander vanwege 
de structuur van de aarde in 
de wijngaarden. ter gerust
stelling: smaakt gewoon  
naar wijn. donker fruit, 
kracht zonder te duwen,  
enig lauriervertier, een 
kraakje uit de pepermolen, 
stevige tannines en wat pret
tig donkere overpeinzingen. 
€8,99

14
 

Domaine Bassac   
2018
 8+  ‘Le Manpòt’, Côtes 

de Thongue, 
Frankrijk (rood; 
biologisch)

onbekommerde houthak
kerswijn. kapt zich onver
moeibaar een weg door don
kere bossen en wilde braam
struiken. gaat het zweet van 
in de snor staan. Snel een 
stevig glas Le Manpòt!
€9,99

 
15 
Gustavs 2016
 8,5  Spätburgunder ‘Vom 

Berg’, Rheinhessen, 
Duitsland (rood, 
biologisch-
dynamisch)

Staat stevig in zijn berg
schoenen. Soepel pruimen
leer, steuntje kersenpit, ge
voerd met zachte tannines. 
alles tiptop in Ordnung.  
behalve het advies achterop: 
drinken op 18 tot 20 graden. 
veel te warm. Weliswaar is 
glühwein iets voor op een 
berg, maar graag alleen in  
de winter. gewoon een half 
uurtje in de koelkast zetten: 
14 tot 16 graden moet ie zijn. 
€9,99

GALL & GALL 

 16 
Ironstone 2019
 

8,5
  Merlot, Californië, 

Verenigde Staten 
(rood)

 
véél van het goede: schuur

papiertannines, zwarte bes
sen, leer en zelfs teer. Heeft 
ook nog eens waanzinnige 
zuren. dat maakt hem zeker 
niet je alledaagse opdrink
wijn. geen allemansvriend, 
geen huiswijn, niet geschikt 
voor sullige feestjes of als 
borreldrankje. 
€9,99

17 

La Palma 2020
 8,5  Merlot, ‘Reserva’, 

Cachapoal Valley, 
Chili (rood)

Stoere oermerlot. Zwoel,  
vol en rijk. Met ouderwetse 
pruimen, bessen, zondoor
stoofde aardbeien, paprika, 
tabak en laurier. gelukkig 
nog geen last van nieuwer
wetse zoetbevliegingen. 
Heeft zes maanden hout  
gehad. eiken, geen palmen. 
€7,99

18 
The River Garden 
 
2017
 8+  Shiraz, Stellenbosch, 

Zuid-Afrika (rood)
 
de regenboognatie laat op
tekenen: blauwe bessen, 
zwarte kersen en rode bra
men. is ook behoorlijk roke
rig met vers geroosterde kof
fiebonen en een hint van stal. 
€8,99

19 

Cune 2020
 
 8  Imperial, Rioja, 

Spanje (rosé)

rosé als het rood van dit 
huis. Stoer, kloek en moedig. 
Stevig, met veel donker fruit 
en aangename Camparibit
ters. Nauwelijks een zoetje 
te bespeuren. een herfstige 
verademing, na al dat licht
roze tutugetut in de zomer.
€7,29

20 
Pagos del Galir  
 
2020
 8,5  Godello, Valdeorras, 

Spanje (wit)

Net als de albariño voelt de 
godello zich thuis in het 
koele, groene galicië, met 
name in valdeorras en Mon
terrei. daar rommelden de 
coöperaties eerst maar wat 
met ’m aan. Maar sinds am

bitieuze en vooral vaardige 
producenten het wijnstokje 
hebben overgenomen, gaat 
het kwalitatief echt cres
cendo. Pagos del galir pakt 
het voortvarend aan met 
bloemig wit, stevig, fris, ven
kel en preischeut, sappige 
bitters en lekker wat citrus
spiritualiteit.
€9,99

GASTROVINO 

21
 Borsao 2019

 8+   ‘Selección’,  
Campo de Borja, 
Spanje (rood)

garnacha eist de hoofdrol  
in de selectie. beetje hulp 
van syrah en tempranillo. on
danks zijn 14,5 procent geen 
zwaarmoedige verhalen voor 
bij de centrale verwarming, 
maar een hartverwarmende 
uitwisseling van recepten 
met lamsbout.
€8,95

22 
 
Ventopuro 2018

 8,5  Pinot Noir ‘Single 
Vineyard’, 
Casablanca Valley, 
Chili (rood)

Uitermate smakelijke pinot 
noir barstensvol rood fruit. 
krachtig en soepel. Herfstig 
en okselfris. Fan van wild, kip 
en paddenstoelen.
€9,45

GRAPEDISTRICT

23 
 
Fortíssimo 2019
  
 8,5  Alentejo,  

Portugal (rood)

als je Fortíssimo heet kun je 

niet met een slapperik op de 
proppen komen. is ook niet 
het geval. Zoet, rijp, gul, sap
pig, breed uitgemeten, rood 
fruit, pepertje, chocolade, 
sweet spices, smeerbare 
tannines, pruimen, kersen op 
sap en neem zelf ook wat. 
Hoop wijn voor zo’n klein 
prijsje. 
€8,79

24 Sterwijn 
Parajes del Valle  
 
2020

 9-   Monastrell 
‘Ecológico’, Jumilla, 
Spanje (rood; 
biologisch)

 
oogt als een fundamentalis
tische natuurwijn. kale fles. 
geen etiket. Handgeschre
ven schotschrift. klodder lak 
op zijn kop als capsule. Zo’n 
vermomming wil weleens  
tegenvallen. Spoiler: dat doet 
ie niet, al is ie ‘slechts’ bio. 
gulle, ruimhartige rode. Mes
tig geurend en met ongedul
dige zuren, maar trakterend 
op schoon rood kersenfruit, 
aardsigheid, een apothekers
zweem en behaaglijke, rijpe 
tannines.
€9,99

25 Sterwijn   
Megyer 2018

 8,5  Hárslevelü Dry, 
Tokaji,  
Hongarije (wit)

is het een orange wine? Hij 

heeft een oranje halscapsule 
en een oranjegeïnspireerd 
etiket. de kleur van de wijn 
zelf is eerder goudgeel. 
Maar: kleur zegt niet alles. 
Het gaat om de methode. de 
smaak komt wel bij die van 
een oranje wijn in de buurt: 
rijpe kleine appeltjes, perzi
ken en abrikoosjes, oranje
bloesems en minerale si
naasappelschilbittertjes. die 
bittertjes kunnen erop wijzen 
dat lokale druif hárslevelü op 
schil is gefermenteerd, maar 
het etiket rept er niet over. 
dan zal het wel niet. Lekker 
is het wel. en voor deze prijs 
een echte vondst.
€ 7,69

HEMA
 

26 
Château Bel-Air  
 Mareil 2017
 8  Médoc,  

Frankrijk (rood)

Stoerstevige médoc. Zwaar
gewicht met rood en zwart 
fruit. nadrukkelijke eiken  
donatie (speculaaspop/va
nille/kersenlikeur) en dan 
toch zo’n Hemawaardig 
prijskaartje.
€7,50

27 Sterwijn 
Domäne Wachau  
 2019
  
 8,5  blauer Zweigelt, 

Wachau,  
Oostenrijk (rood)

veel rijpe kersen en frambo
zen. Fiks wat rondingen, aar
dig wat zuren en een goed 
doorklinkend achtergrond
koortje kruiderij. Hacheewijn. 
Sudderlappenrood.
€7,25

28 Sterwijn
 

 
Mas Coustan 2020
 9-   ‘Les Origines’, 

Saint-Christol, 
Frankrijk (rood)

van de kiezels in de buurt 
van SaintChristol. ondanks 
de hitte in de Languedoc  
onvermoeibaar rood fruit en 
kordate, koele cassis. een 
pruim en een laurierdropje. 
op de achtergrond rozema
rijn en tijm: van origine uit de 
regio, dus ruim voorhanden. 
Wie nog wat over heeft, 
stopt het in de bijbehorende 
stoofschotel. die pruttelt 
wat, maar niet tegen. 
€7

29 
 
Quézaco 2019

 8,5  Côtes du 
Marmandais, 
Frankrijk (rood)

Marmandais valt net buiten 

de regio bordeaux. Wel 
doende met een aantal drui
ven van de buren. en die 
hebben ze bij de ‘Cave du 
Marmandais’ goed in de vin
gers. Cassis, bramen, don
kere kersen, lekker lauriertje 
en aangenaam wat grip.
€6

HOOGVLIET
 
 30 
Camino del Monte 

2016
 8,5  ‘Reserva’, Rioja, 

Spanje (rood)
 
een prima jaar voor rioja, die 
zomaar in de supermarkt is 
beland en toch geen mis
daden pleegt tegen de men
selijke smaakpapillen. dik, 
stoer, peperig kersen
fruit, sweet spices dankzij 
een anderhalf jaar durend 
verblijf op amerikaans eiken 
plus een flinke wijnspeciaal
zaakafdronk. 
€9,99

JAN LINDERS
 
 
31 
Almarosa 2020
 8  Primitivo, Puglia, 

Italië (rood)

Wat serieuzere variant van 
de primitivo uit Puglia. Met 
eikenhouten lambrisering. 
Wat verder ter tafel komt: 
bramen, kersen en karamel. 
Heeft ook iets weg van 
rumrozijnenijs; malaga voor 
de kenners. 
€5,99

JUMBO
 
 
32 Sterwijn 
Los Gansos 2019
 8,5  Cabernet Sauvignon, 

Chili (rood)

kersen op sap. Coebergh 
wildebessenlikeur. Zeer  
aanwezige kruidnageltoets. 
Sappig en lekker met kraak
verse blauwe bessen. Man
nelijke tannines, maar zonder 
stoppelbaard of plukjes 
borsthaar die boven het 
boord uitkomen. 
€5,99

33 
Cru La Maqueline 

2018
 
 8   Bordeaux, Frankrijk 

(rood; Terra Vitis)

Serieus in orde. gelaagd en 
knap gemaakt. Met pruimen, 
kersen, bramen en laurier. 
Stevige tannines. Laat die 
côte de boeuf maar komen.
€7,99
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34 
Neleman 2020
 
 8  Tempranillo Organic, 

Valencia, Spanje 
(rood; biologisch)

aardbei, pruim en donkere 
kersen met een hint van  
specerijen. gespierd, ruig en 
prettig ongepoetst. 
€5,99 

35 Sterwijn 
Marqués de 

Montañana 2020
 9-   Garnacha ‘Selección 

Especial’, Calatayud, 
Spanje (rood)

blijft op zijn hoge niveau. Met 
dank aan wijngaarden op 
750 tot 1120 meter boven 
zeeniveau voelen zij zich 
thuis. veel zwoel, zoet, rijp 
rood fruit. Zonder dat het 
saai of vanzelfsprekend 
wordt. een snufje specerij. 
Pepertjes. garnacha of  
grenache. Wordt weleens  
pinot noir met een bite ge-
noemd. Maar die heb ik op 
dit prijsniveau nog nooit zo 
lekker geproefd. 
€6,99

36 
Tre Filari 2017
 

 8,5  Primitivo, Salento, 
Italië (rood)

Fles van formaat. diepdon-
ker zwart. even diepe ziel, 
waarin de arm tot achter de 
pols verdwijnt. de dikte van 
dubbelglas, goed voor een 
Co2-belasting die gelijk is 
aan de uitstoot van een op-
stijgende volgeladen airbus. 
een lichtvoetige frivole rosso 
ligt dus niet voor de hand. 
dat is deze primitivo dan ook 
niet. Cranberry’s, aardbeien, 
frambozen, bramen. besto-
ven met kaneel, kruidnagel 
en zwarte peper. van dik 
hout zaagt men planken voor 
eiken vaten. dik en in orde 
bovendien. 
€9,99 

LES GÉNÉREUX
 
 
37 Sterwijn 
Clos Lojen 2020
 9  Bobal, Manchuela, 

Spanje (rood; 
biologisch)

gul, sappig rood en zwart 

fruit, niet te zoet en niet te 
smooth. associaties van een 
goed ingezeten leren bank, 
tabakskruimeltjes tussen de 
kussens, een verloren ge-
waand katjesdropje. We ste-
ken de openhaard aan en 
scheppen een bord vol pul-
led pork van een volstrekt 
verantwoord doodgeknuffeld 
scharrelvarken. 
€9,45

38 Sterwijn 
La Tour Beaumont  
 
2020
 8,5  Cabernet Franc, 

Haut-Poitou, 
Frankrijk (rood)

al in de 17de eeuw was het 
Loiregebiedje Haut Poitou 
geliefd bij Nederlandse  
wijnhandelaren om z’n fijne 
cabernet franc. opgewekt 
roodfruitig, slank, met de 
beet van de betere bor-
deaux. voor de bistro’s en 
brasserieën van romantisch 
Parijs. Maigret in een hoekje, 
buiten rijden traction avants 
en dS’en, de dames dragen 
dior. binnen klotst koel rood 
in het glas.
€9,95

39 Sterwijn 
Piqueras 2019
 8,5   ‘Black Label’, 

Almansa,  
Spanje (rood)

Stoer en knoestig, vol ruig 
fruit, gebouwd als een bor-
deaux die regelmatig naar 
het krachthonk gaat. deze 
biedt daarbij nog de onver-
schrokken pepergeuren van 
50 procent druif syrah en 
wat stevig hout van vaten 
van Frans en amerikaans ei-
ken waarin zijn opvoeding in 
vier maanden werd voltooid. 
Lijkt bij eerste kennismaking 
wat ongeschoren, maar 
heeft een hart van goud.
€6,85

40 Sterwijn 
Domaine du Bon 

Remède 2020
 8,5  ‘Pensée Sauvage’, 

Ventoux, Frankrijk 
(rosé; Terra Vitis)

 
Nadrukkelijk aan de weg  
timmerende rosé. Najaars-
uitvoering. kruidig, met  
marmeladebittertjes, droog 
en vlezig. Smaakt niet naar 
roze limonade maar naar 
wijn. de nabijheid van char-
cuterieplanken is gewenst.
€7,65

LIDL 
 
 
41  
Vespral 2015
  
 7,5  ‘Gran Reserva’, Terra 

Alta, Spanje (rood)
 
vraag niet hoe het kan, maar 
profiteer ervan. Niet groots 
en meeslepend maar wel 
een serieuze poging tot een 
fatsoenlijk en volwassen glas 
Spaans rood. gelukt. Zwoel, 

zacht en gezeglijk. rijpe  
kersen, beetje aardbeien -
pruimencompote, wat  
vanilleberichtgeving en  
vermilde tannines. doe ’s 
luxe: geef €3,99 uit.
€3,99

MARQT 
 
 
42 
 
Beaubois 2019
 
 8  ‘Les Duos’, Pays 

d’Oc, Frankrijk  
(rood; biologisch)

 
duo. twee. M&M. Niet dat 
zoete echter. Marselan, 
stoer, donkerhuidig, overall 
aan en semi-nurks. en mour-
vèdre loopt ook bepaald niet 
in een tutuutje rond. bramig, 
bessig, een randje tannine 
en wat zonnige schaduw. 
beetje wrikken, beetje  
bonken. Houdt je smaak-
papillen bij de les.
€8,99

43 
b.IO (bpuntoio) 
 
2019
 
 8,5  Nero d’avola 

Cabernet, Sicilië, 
Italië (rood; 
biologisch)

die b.io-reeks is niet van het 
benauwde. Forse rosé, volle 
witte en ook het rood laat 
nadrukkelijk van zich blijken. 
volle bak zondoorstoofd 
fruit. Pruimentaartpruimen, 
donkere kersen, compacte 
cassis, zoete laurier, wat  
peperigheden en tannines 
per strekkende meter. 
€9,99

MITRA  
DRANKEN- 
SPECIAALZAKEN
 

44 
Casa Amada 2020
 8+  Merlot, Valle de 

Colchagua,  
Chili (rood)

donker-sappige Chileense 
merlot. bittere chocola,  
aard beien en pruimenjam. 
vol vreugdevijgen, droppigheid 
en een pakje drum halfzwaar. 
€5,99

45 
Génération 0  
 (zéro) 2020
 8  Cabernet Sauvignon, 

Pays d’Oc, Frankrijk 
(rood; biologisch)

biologisch gecertificeerd. 
kloek en moedig donker 
fruit, gul in de laurier en  
serieuze tannines. ondanks 
zijn zuidelijke afkomst niet 
zo’n door de zon gaar  
geworden verschijning.
€7,99

ODIN  
BIOLOGISCHE  
SUPERMARKT 

 
46 
 Dominio de 
Punctum 2019
 
 8   Graciano-Cabernet 

Sauvignon ‘Oak 
Aged’, Tierra de 
Castilla, Spanje 
(rood; biologisch-
dynamisch).

 
de geur van violen, vlezig 
mondgevoel, stoere tanni-
nes. Spicy en aromatisch. 
gedroogde pruimen, zwarte 
bessen, vijgen, wat medici-
naal, cacaofantasie en nota 
bene ook nog een dropje na.
€9,95

47 
 
Lunaria 2020
 7,5  Primitivo ‘Ruminat’, 

Terre di Chieti, Italië 
(rood; biologisch-
dynamisch)

Primitivo voor de zoete-
kauwen onder ons. kersen 
op sap. Pruimenvulling op  
de Limburgse vlaai. Zomer-
koninkjes met poedersuiker. 
bramen à la bon Maman. 
touwtje over de kurk om het 
allemaal op zijn plek te  
houden.
€9,95

PICNIC 
 
 
48 
 
Arnegui 2016
 
 8,5  ‘Reserva’, Rioja, 

Spanje (rood)

rioja waar je voor thuiskomt. 
anderhalf jaar gerijpt op 
amerikaans eiken. Stevige 
tannines, maar toch vriende-
lijk. Met donkere bramen, 
prachtige pruimen, droptof-
fee, karamel en een bakkie 
koffie. ik zou bijna zeggen: je 
bent thuis, waar je arnegui 
reserva drinkt.
€9,99

Herfst in de lucht, wild op je bord
Het jachtseizoen in  
Nederland valt voor veel 
(groot)wild min of meer 
samen met de herfst. 
Kleinwild als haas, konijn 
en gans mag het hele 
jaar door worden be-
jaagd. De gedachte is: 
het vlees van wilde die-
ren heeft een sterke 
smaak, daar moet een 
sterksmakende, volle 
wijn tegenaan.
klopt tot op zekere 
hoogte, maar geldt zeker 
niet voor álle wild. een 
hertenbiefstuk of een ree-
ruggetje doe je (en jezelf!) 
een plezier met een 
mooie bourgogne of een 
uitgeperste malbec-druif. 
Wild zwijn heeft een zeer 
uitgesproken smaak, waar 
je met gemak een itali-
aanse ‘zware jongen’ als 
barolo of amarone tegen-
aan kunt drinken. Fazan-
tenbout en een patrijs-

pootje daarentegen wor-
den gerekend tot ‘wit 
vlees’ en dat vraagt om 
een elegantere wijn als 
bijvoorbeeld een pinot 
noir. bijvoorbeeld de ven-
topuro 2018 (u vindt hem 
op nummer 22) – die je 
ook zeer goed licht ge-
koeld kunt drinken, voor 
de frissigheid. je kunt bij 
wild gevogelte zelfs een 
witte wijn drinken, zeker 
als je het op klassieke 
wijze eet met choucroute, 
zuurkool. Chardonnay en 
cabernet sauvignon pas-
sen daar goed bij, of, voor 
wie het zuur van de kool 
wat wil ‘smoren’: probeer 
het eens met een gewürz-
traminer, een licht gearo-
matiseerde witte wijn uit 
de elzas.
ook een belangrijke wijn-
keuzefactor: hoe wordt 
het vlees bereid? komt de 
hertenbiefstuk met een 

knapperig korstje van de 
winterbarbecue of heeft 
ie uren in de stoofpan 
doorgebracht, waardoor 
een van smaken doortrok-
ken, zalvig gerecht is ont-
staan? bij de eerste drink 
je bij voorkeur een 
‘strakke’ wijn: licht, fris, 
tanninerijk. bij de stoofpot 
zoek je een stevige wijn 
die ook ‘zalvig’ is, een ‘fil-
mend mondgevoel’ heeft, 
bijvoorbeeld een nebbiolo 
of – hebbie ’m weer – een 
malbec.
Het derde aspect waarop 
je moet letten bij het kie-
zen van de wijn bij je wild-
gerecht: hoe wordt het 
geserveerd? in een ge-
bonden romige saus, met 
licht groentegarnituur 
(een salade, gebakken 
paddenstoelen), met zoete 
stoofpeertjes of juist met 
de wat bitterder spruitjes 
en andijvie? –AdG
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49 
 
El Viejo del Valle 
2020
  
 8+  Pinot Noir, Valle 

Central, Chili (rood)

ergens hier ver vandaan 
waar paddenstoelenhuisjes 
staan, daar groeien oude  
pinot-noirstokken vrij en blij. 
de precieze plek blijft nog 
een beetje onbestemd.  
de valle Central is niet klein 
en ook niet om de hoek.  
Mysterieus, maar eenvoudig 
te verkrijgen in je glas. Heeft 
een donkere touch met diep-
gang, zwarte kersen, aard-
beienwinegums en bramen. 
trekdrop en een flat white in 
de afdronk. en padden-
stoelen natuurlijk.
€5,99

50 
 Maison Sinnae 
2018
  
 8  ‘Éléments Luna 

Laudun’, Côtes du 
Rhône-Villages, 
Laudun,  
Frankrijk (rood)

Laudun is een van de begun-
stigde dorpen van de Côtes 
du rhône-villages. Mag met 
naam en toenaam benoemd 
worden. Stevig en toch vol-
doende doordrinkbaarheid. 
Met prikkelige bramen, zoete 
kersen en zoethout. Serieuze 
wijn met lichte vanilletoets. 
kruidig dankzij laurier, roze-
marijn en tijm.
€7,99

51 
 
Creta 2018
  
 8,5  ‘Roble’, Ribera del 

Duero, Spanje (rood)
 
grote, indrukwekkende ri-
bera waar de Spanjaarden 
zelf ook zo van houden. veel 
donker fruit. Fiks Frans en 
amerikaans hout. veel spe-
cerij. veel sap. veel van alles. 
Wordt vaak gedronken bij 
gerechten waarbij deze wijn 
geheel niet past. in Spanje 

dan. bij sardines, mosselen, 
heek, tomaat.
€9,99

PLUS
 

 
52 
Appassimento  
 
2020  
 8  Rosso, Puglia,  

Italië (rood)
 
inktzwart sap. Heftig en  
houtig met zwarte kersen, 
toffee en vanille. trekkende 
tannines, aanwezige zuren. 
vol. Zwoel. Zongerijpt. 
€5,99

53 
Marqués de  
 
Cáceres 2017
  
 8,5   ‘Crianza’, Rioja, 

Spanje (rood)
 
Het zoet van het hout, het 
zoet van de kersen. Pruimig, 
laurier, een paddenstoeltje. 
voorzichtig in het zonnetje. 
klassieke crianza van  
de Cáceres.
€8,99

54 
 Plus Hollands  
Vakmanschap 2018
 
 8,5  ‘Daan en Elvire van 

Dijkman’, Ventoux, 
Frankrijk (rood)

 
de van dijkmannen hebben 
weer een dijk van een wijn 
gemaakt. veel donker fruit, 
kloek en moedig, stevige 
tannines, flink aan de peper-
molen gedraaid. 
€5,99

55 
 
Mas du Petit 2020
  
 8,5  Azegat ‘Gris’ 

Bouches-du-Rhône, 
Frankrijk (rosé; 
biologisch)

 
de Mas die ons al jaar in jaar 
uit een goede tot heel goede 
rode bio-bouches brengt,  
levert ook een puike bio- 
bouchesrosé. kruidiger,  
steviger en droger dan zijn 
lichte looks doet vermoeden. 
We want Mas. 
€6,99 

SPAR 
 
 
56 
La Gioia d’Italia  
 
2019
 7,5  Montepulciano 

d’Abruzzo,  
Italië (rood)

 
Soepele, sappige en mon-
tere montepulciano. Plezierig 
met bramen, pruimen en 
specerijen. Noemt zichzelf 

‘Flowery & Spicy’. en laat 
een muzieknoot zien op het 
etiket. Licht klassiek, het  
volume staat zacht. achter-
grondmuziekje.
€4,99 

VOMAR
 

57 
Soleca 2019
 8  Carménère ‘Gran 

Reserva’ Central 
Valley, Chili (rood)

 
donker, krachtig type. volop 
genieten van bramen, zwarte 
bessen, een donkere koffie-
sensatie, cacao en kloeke 
tannines. 
€6,99 

WELL OF WINE 
 
 
58 
Château du Cèdre  
 
2020
  
 8,5  ‘Marcel Malbec’,  

Vin de France,  
Frankrijk (rood)

 
instapwijn van een toon-
aangevend domein dat weet 
hoe het rood uit Cahors 
smaakt. Naar aardsheid en 
spierballengerol. veel donker 
fruit, bramen, pruimen, 
zwarte olijven, een spoortje 
likeur en zachte zuren. 
Schoolvoorbeeld van een 
‘schitterend monster’, zoals 
een malbec wel liefkozend 
wordt genoemd. bang voor 
monsters? Maak eerst ken-
nis met Marcel. vriendelijke 
neef. Mag geen Cahors  
heten, maar zit daar niet 
mee. Flierefluit vriendelijk 
over zacht, rijp, soepel en 
rood en zwart fruit.
€8,95

59 
Viña Consolación  
 
2019
 8,5  ‘Roble’, Tierra de 

Castilla, Spanje 
(rood; biologisch)

 
Zacht, zoet, spicy. rijpe  
kersen, frambozen, het zoet 
van zonnige pruimen, milde 
laurier en de tannines opge-
poetst. als een behaaglijk 
gloeiend haardvuur. 
€9,95

60 
 
Santa Cruz 2018
  
 8,5  Garnacha Tintorera 

‘Cueva del Chamán’, 
Almansa, Spanje 
(rood; biologisch)

 
almansa, regio in de voor-
malige bulkwijn-banlieu La 
Mancha. Lange tijd veel leed. 
Steeds beter presterend 
dankzij wijnmakers die wél 
hun best doen. Welkom bij 

Santa Cruz! Lekker wit van 
sauvignon blanc en verdejo. 
opmerkelijk rood ook. van-
wege de Portugese alicante 
bouschet die zich hier onder 
de naam garnacha tintorera 
heeft gevestigd. Maar vooral 
omdat het een lekkere,  
onalledaagse wijn is voor 
nog geen tientje. Het donkert 
wat, ondanks het zuidelijke 
zonnetje. de tannines zijn 
goed ingesmeerd, want  
soepel. de bessen lessen,  
de pruim is rijp.
€9,95

WIJNKOPERIJ  
DE GOUDEN TON
 
61 
Bodegas Olivares   
2017
  
 8,5  ‘Altos de la Hoya’, 

Jumilla,  
Spanje (rood)

 
oude stokken. Niet-geënt. 
deden het al die tijd op eigen 

kracht. ondanks de inspan-
ningen gedurende de  
verglijdende decennia niks 
ingeleverd. kreeg hoogstens 
een serieuze frons tussen  
de wenkbrauwen. gespierd-
heid van monastrell, maar 
ook gezeglijk rood fruit, 
warmte, behaaglijkheid en 
een fluwelen veeg. Houd  
jumilla in de gaten. de kwali-
teit vliegt omhoog. de prijs 
nog niet.
€9,95

62 
Casa Ferreirinha  
 
2018
  
 9-  ‘Esteva’, Douro, 

Portugal (rood)
 
Het jaar van de late oogst. 
de kwaliteit blijkt het wach-
ten waard. donker, krachtig, 
compact, prettig ongepolijst. 
Zwart fruit, wat ongetemde 
tannines en kruidigheid. 
avondrood, barbecueverlan-
gen, herfstwijn, winterover-
peinzing. 
€9,95

63 
Château Toutigeac  
 
2018
  
 8+  ‘Grande Réserve’, 

Bordeaux,  
Frankrijk (rood)

 
grande réserve. Pakt groots 
uit met hout. geeft nadruk-
kelijk blijk van de eik. Cassis, 
rode bessen, pruimen,  
gebrande paprika in gezel-
schap van chocobitters,  
vanillepuntjes en licht  
geroosterde nootjes. Speelt 
‘luxe waar’, maar is vriende-
lijk geprijsd. 
€9,95

64 
Contrade 2020
  
 8+  Negroamaro, 

Salento, Italië (rood)
 
Negroamaro, de ‘zwartbit-
tere’. Zo smaakt ie overigens 
niet. Soepel, zacht, mild, rijp, 
smeuïg, rood fruit, opge-
wreven tannines en met  
een gespierde body. 
€8,95

WIJNKOPERIJ  
HENRI BLOEM EN  
HART’S WIJNHANDEL 
 
65 Sterwijn 
 
Orimos 2019
  
 8,5  ‘Grande Réserve’, 

Mont Baudile, 
Frankrijk (rood)

 
dikke fles die een dikke vin-

Wat zijn tannines?
Tannines ofwel looizuren 
zijn chemische verbin-
dingen in de wijn die ont-
staan doordat het  
druivensap in aanraking 
komt met de schillen,  
pitten en steeltjes van de 
druiven – of met het vat 
waarin de wijn is gerijpt. 
tannines zijn op zich 

smaakloos, maar in wijn 
(of thee, of koffie, of cho-
colade…) veroorzaken ze 
een wrange smaak. alsof 
je een druivenpit doorbijt. 
Hoe dikker de druiven-
schil, hoe meer tannines. 
en hoe langer ze meegis-
ten, hoe donkerder het 
rood van rode wijn.

tannines zorgen dat wijn 
langer houdbaar is. Hóe 
lang verschilt per wijn, 
maar op een zeker mo-
ment zijn ze uitgewerkt. 
de wijn kleurt bruinig, de 
smaak hólt achteruit en 
uiteindelijk slaan ze neer 
als ‘depot’, de droesem 
onder in de fles. –AdG
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ger opsteekt richting 
C02-uitstoot. etiket zwart 
met gouden letters. grande 
réserve bovendien. kortom, 
alles straalt luxe, luxe, luxe 
uit. behalve het prijskaartje. 
ik krijg vaker van die visuele 
pochers op de proeftafel 
waarvan de inhoud vies  
tegenvalt. Maar orimos  
gedraagt zich geheel con-
form zijn uitstraling. Smeu-
ige, romige, weldadige en 
zonnige verschijning. rijp, 
rond fruit. dikke pruimen, 
mollige kersen, vanillefluiste-
ring, pepertje, Chocotoff en 
chique tannines.
€7,95

66 Sterwijn 
Château des  
 
Adouzes 2018
  
 9  ‘Le Tigre’, Faugères, 

Frankrijk (rood)
 
Le tigre sluipt door intense 
donkerte. Wijn met dierlijk  
instinct. ruikt rauw afgehan-
gen vlees. Zijn blik op pepe-
rig scherp, zijn vacht van  
fluwelen tannines. Mooi 
mondvullend, bijna romig  
van textuur. veel zwart fruit. 
een gehaktbal gaat ie ook 
niet uit de weg.
€8,95

67 Sterwijn 
Domaine la  
 
Colombette 2020
 
 9-  Pinot Noir, ‘Demi-

muid’, Pays d’Hérault, 
Frankrijk (rood)

 
Lang geleden, op een 
vlaams wijnkasteel. de wij-
nen waren volgens de eige-
naar minstens zo goed als 
de beste bourgognes, dus 
had hij ze navenant geprijsd. 
beleefd namen we afscheid. 
voor veel minder geld weten 
we namelijk nog veel lekker-
der pinot noir. Niet veel, niet 
vaak, maar ze bestaan. deze 
zwierige fijnzinnig fruitige 
Zuid-Franse pinot noir 
smaakt net zo onbetaalbaar 
als die vlaamse. kostelijker 
zelfs, maar dan voor een 
spotprijs. opgevoed in  
demi-muids, grote vaten  
die subtiel wat houtgeur  
geven zonder de bedeesde 
geuren van de pinot noir af 
te schrikken.
€8,50

68  
Sommos 2018
 
 8,5  ‘Varietales’, 

Somontano,  
Spanje (rood)

 
Somontano. inmiddels gewild 
vanwege de wat koelere  
omstandigheden. jonge 
wijnbedrijven zijn er neerge-
streken, zoals de nogal futu-
ristisch aandoende bodega 
Sommos. google maar even 
en schrik niet van die ufo in 
het landschap. en dan toch 
een klassiek aandoende 
rode maken. krachtig, stoer, 

tanninerijk. koele en donkere  
partijen. Sappige bitters. 
bramen in bittere chocola. 
Flink wat kruiderij. ouder-
wets decanteren kan geen 
kwaad. 
€9,95 

WIJNKRING 
 
 
 
69 Sterwijn 
Errázuriz Estate  
 
2019
  
 9-  Carménère ‘Reserva’, 

Aconcagua Valley, 
Chili (rood)

 
bramen en cassis. onder-
weg wordt nog een koffie-
adresje aangedaan: flinke 
spat espresso en een bittere 
chocoflik. karakteristiek  
carménère.
€9,95

70 
 Terra d’Alter 2019
 
 8,5  ‘ALF’, Alentejo, 

Portugal (rood)
 
alfrocheiro, tevens bekend 
onder de artiestennaam ‘de 
Portugese pinot noir’. trak-
teert op dorstlessend rood 
fruit, bessen en kersen, een 
bittertje, wat houvast en 
mooie zuren. ik zou het niet 

direct pinot noir willen  
noemen, maar naar is het 
ook niet. 
€9,95

 71 
Yalumba 2019
  
 8,5  Shiraz-Viognier  

‘The Y-Series’,  
South Australia,  
Australië (rood)

 
van een zwierige soepelheid 
zonder slap te worden. vers 
en fris rood fruit. een klein 
pepertje. rijpe, volle tanni-
nes. Serieus, sappig en  
smakelijk. 
€9,95

 72 
Ogier 2020

 8,5   ‘Artesis’, Côtes du 
Rhône, Frankrijk (wit)

 
Mollige, bollige gezelligheid 
zoals je die alleen in witte 
rhône tegenkomt. rond en 
rijp geel fruit. de keuze is  
gevallen op abrikozen. de 
perzik sapt. ananas en 
mango gaan hand in hand. 
Het mandarijnt wat. Zoete 
specerij schuift bij. en een 
zuurpuntje prikt de boel fris. 
€9,95

(ONLINE)  
WIJNSPECIAALZAKEN

 

(OP ALFABETISCHE VOLGORDE) 
 
73 
Boccafosca 2020
 8,5  ‘Raggi di Uva’,  

Rosso Piceno, 
Italië (rood; 
biologisch)

 
Spierwitte uitmonstering. 
Spierwitte schroefdop,  
wit etiket. toch ook een 
groensignaal: bio. vrienden-
wijn, van een domein dat is 
opgericht door zeven kame-
raden. die maakten opge-
wekt kwebbelende piceno. 
onbedaarlijk kersengedrang, 
snufje specerijen en frisse 
zuren. en er gaan precies  
zeven glazen uit een fles.
Anfors-Imperial
€9,95

74 
Catúlo 2020
  
 8,5  ‘Tinto’, Navarra,  

Spanje (rood)
 
de maker zegt het zelf al: 
‘Werkelijk een allemans-
vriend.’ klopt! ongedwongen 
rood fruit, kersen en cassis, 
een kruidentuintje op een 
dakterras waar ook een  
barbecue is te ontwaren.  
is ondanks zijn 14 procent 
toch nergens te nadrukkelijk.  
Serieuze wijn, dat wel. bio 
bovendien. 
Axial Vinos
€7,50

 75 
Di Filippo 2020
  
 8,5  Villa Conversino, 

Umbrië, Italië  
(rood; biologisch)

 
alles bij elkaar een inne-
mende rode volbloed uit het 
mooie Umbrië. Ferm genoeg 
om stand te houden bij de 
robuuste barbecue, stevige 
vleespotten en andere  
heftigheden, doch ook  
invoelend genoeg voor de 
omgang met meer subtiele  
gasten en gerechten. 
Biowijnclub
€8,75

76 Sterwijn 
Jean-Paul Daumen 
2019
  
 9+  Méditerranée, 

Frankrijk (rood; 
biologisch-
dynamisch; 
natuurwijn)

 
een stoere, stevig gebouwde 
huiswijn op paleisniveau,  
vol en gul van smaak met  
kersenfruit en Chocoprince- 
tannines, minzaam en  
goedertieren van afdronk. 
geen geld. 
De Bruijn Wijnkopers
€8,75

77 
Paso A Paso 2019
  
 9-  Late harvest 

tempranillo ‘Paso-
nillo’, Tierra de 
Castilla,  
Spanje (rood)

 
Paso a Paso. Stap voor stap. 
van de kersen- en pruimen-
boomgaard naar het zwarte 
bessenbedje via de kruiden-
tuin naar de met fluwelen 
hoezen afgedekte vanille-
vlonders. Slok voor slok  
weldadig lekker.
Bouvigne Wijnimport
€9,50

78 
False Bay 2019
  
 8,5  Syrah ‘Old School’, 

Coastal Region, 
Zuid-Afrika (rood)

 
Niet te veel opgepoetst,  
lekker met een wild en onge-
durig randje. Mini-rooster-
toontje, eerlijk, sappig, don-
ker fruit, een karakteristiek  
pepertje en de neiging om 
door te drinken. 
Brander Wines; Perfecte 
Wijn; Voordeelwijnen
€6,25

79 
Poggio Grande 
2020  
 8,5  ‘Piano’, Toscane, 

Italië (rood; 
biologisch)

 
Huiswijn van Wibi Soerjadi, 
jan vayne en Cor bakker. 
die hebben standaard een 
Piano in huis. Wat ze niet  
weten is dat je hem ook een 
half uurtje voor consumptie 
in de koelkast kunt zet-
ten. Piano staat in dit geval 
voor rustig. of eigenlijk: 
zacht, sappig en levendig. 
Sangiovese in zijn puurste 
vorm. Met spraakmakende 
zuren, een kersentoets en 
een bessenakkoord. Slaat 
aan. Zeer goed gestemd. 
Past ook goed in een  
ensemble met pasta of pizza. 
De Kleine Wijnboer
€8,75

80 
Weingut Heid 
2020  
 8,5  Trollinger mit 

Lemberger trocken, 
Württemberg, 
Duitsland (rood; 
biologisch)

 
Württemberg. de republiek 
van trollinger. klinkt als  
internetbooswichten die met 
kwade bedoelingen over het 
wereldwijde web boekanie-
ren. is echter het alias van 
de schiava of vernatsch die 
in de buurt van bolzano voor 
een hoop vrolijkheid zorgt. 
Samen met lemberger (die 
ze in oostenrijk kennen als 

blaufränkisch) zorgt ie voor 
een wat ruwharige rode.  
eerlijk, bonkig, aarde op de 
knieën. Waarschijnlijk even 
gebukt om pruimen op te  
ruimen, bessen te oogsten 
en bramen te plukken. Houd 
rekening met een flink maar 
aangenaam zuurregime. 
voor zoet moet je bij de  
banketbakker wezen. 
De Monnik Dranken
€9,95

81 
Weingut Brüder  
Dr. Becker 2019  
 8,5   Grüner Silvaner 

trocken, Rhein-
hessen, Duitsland 
(wit; biologisch)

 
Pure Silvaner. Heeft wat 
stoers zonder stuurs te  
worden. ruwe goudrenet. 
klein zoetje. Witlofbitters.  
Limoen. Levend sap. en zo 
groen als een grüner  
silvaner maar zijn kan. 
Dokter Maler
€8,95

82 
Alphonse Kuentz 
2018  
 8,5  Gewürztraminer 

‘Cuvée Personelle’, 
Alsace,  
Frankrijk (wit)

 
Marmelade op warme toast. 
Mango-lycheeconfiture.  
gemanicuurde kruidnagels  
in geflambeerde ananas. 
Zoetgevooisde stemgember.  
gewürztraminer uit een rijk 
en warm jaar tekent de vrede 
met Münster.
Domaine Alsace
€9,95

83 
Ramirana 2018
  
 8,5   Cabernet Sauvignon 

‘Reserva’, Valle del 
Maipo, Chili (rood)

 
kordaat en recht zo die  
gaat. op en top cassisfruit. 
en zwarte kersen, en volle 
bramen, en tannines van  
fluweel. Nadrukkelijk sap  
en Chileense cabernet  
sauvignon ten voeten uit.
Drankgigant
€7,95

84 Sterwijn 
Château de 
Cabriac 2018  
 9  ‘Tradition’ Corbières, 

Frankrijk (rood)
 
traditionele corbières, vooral 





WIJNvrijdag 29 oktober 2021NL 9

= STERWIJNDe 100 lekkerste najaarswijnen onder 10 euro

gemaakt van aardse druif 
carignan, meurde knoestig 
naar varkenskot en onver-
zorgd gebit. in de corbières 
van Cabriac doet carignan 
slechts voor 15 procent mee. 
verder 20 procent kersen-
fruitige grenache, 20 pro-
cent deftige, naar dure siga-
ren geurende mourvèdre 
plus 45 procent peperige  
syrah. Het geheel is stoer en 
aards, fruitig, kruidig en zon-
nig, met een heldere won-
derschone smaak. bezonnen 
en genuanceerd, rijp en  
tegelijk piepjong.
Goede Wijn
€9,30

85 Sterwijn 
Little Mafalda 2019
  
 8,5  Douro,  

Portugal (rood)
 
Little maar fijn. Compact, 
aards en kordaat. Zwart fruit, 
donkere kersen. Portzoet 
zonder de alcohol. Let vooral 
op de zo eigen Portugese 
zuren waardoor dergelijke 
wijnen ook erg in de smaak 
vallen bij liefhebbers van ita-
liaanse rosso’s. veel waar 
voor je geld.
Léon Colaris
€8,75

86 
Caleuche 2020
  
 8,5  Syrah ‘Reserva’,  

Valle del Maule,  
Chili (rood)

 
ghostship Caleuche dat het 
etiket siert heeft als lading 
cassis, rode bessen, bramen, 
amarenekersen, koffieboon-
tjes, Chocotoff, zwarte peper 
en vanillestokjes onder dek-
zeilen van zwartfluwelen tan-
nines. Muiterij niet gewenst, 
anders kunnen we die verse 
2020-oogst op ons buik 
schrijven. 
MH & DL
€7,95

87 
Il Convento 2019
 
 8+  Rosso di 

Montepulciano,  
Italië (rood)

 
Montepulciano. vrijbrief voor 
mishandeling. veel narigheid 
geproefd. Supermarktsneu-
heid. kan het beter? Zeker. 
verdient de druif ook beter? 
Zeker. kan ie het ook? jawel. 
ietsjes meer uitgeven en je 
krijgt pruimig rood met  
bitter-zoete kersen, zachte 
tannines en fijne zuren.
Sylvia Italy
€9,95

88 
Herdade dos 
Lagos 2018  
 8  ‘HDL’, Alentejo, 

Portugal (rood; 
biologisch)

 

Heeft behoorlijk wat eerlijke 
aarde aan de vuisten. kloek, 
stoer, duistere partijen. de 
importeur belooft ‘intens, 
rond en romig’ maar ik kom 
niet verder dan die eerste 
duiding. inktig, een sappig 
groen blaadje, bramen en 
bessen, laurier en fikse tan-
nines, aardig wat zuren. don-
ker zonder bars te worden. 
Through the Grapevine
€8,75

89 
Gran Sasso 2020
  
 8+  Primitivo, Puglia, 

Italië (rood)
 
retro-etiket. eigentijdse  
primitivo. onhebbelijkheden, 
opstaande randjes en 
dwangnagels verwijderd. 
Soepel, zonnig, gul en pront 
donker en rood fruit, een 
snufje uit het kruidenrek en 
wat zongedroogde tannines, 
zo van de waslijn. 
Una Mas; Voordeelwijn;  
Wijnig
€7,95

 90 
La Transición 2018
 
 8,5  Garnacha,  

Sierra de Gredos,  
Spanje (rood)

 
Sierra de gredos, tussen 
Madrid en toledo. geweldig 
gebied om te wandelen en te 
fietsen. Maakt dorstig. aan 
het eind van de dag aan-
schuiven in die rustieke  
herberg. Lamsbout uit de 
oven. glas lokaal rood erbij. 
kloeke en pronte garnacha. 
Niet dat zoetsappige. Lekker 
aards, stoer. ook: bramen 
met stekels, wilde kersen, 
boomschorstannines en van 

een sappige druistigheid. 
Vindmijnwijn
€9,95

91 Sterwijn 
Cantine de Luca 
2019  
 9-  ‘Nettare di Abramo’, 

Cirò, Italië (rood; 
biologisch)

 
gaglioppo. ik waan me 
in twee voor twaalf en zeg 
tegen tv-presentator astrid 
joosten (tevens bekend van 
haar vinoduo-optredens met 
thérèse boer) dat ik dat 
‘even moet opzoeken’.  
blader, blader in Wine  
Grapes van robinson e.a.. 
tingelingeling! ‘gaglioppo 
komt alleen in Calabrië voor’ 
– waar ie zich verschuilt  
achter vijf aliassen. dubieuze 
lijntjes met de ’ndrangheta,  
illegaal een vluchtelingen-
kamp uitgepond, een burge-
meester afgeperst? Hoe dan 
ook, de gaglioppo laat zich 
van zijn beste kant zien in 
deze rosso. Zuid-italiaan  
met een vrolijk dansje in de 
benen, zonnig van inborst, 
volop puttend uit manden 
met een overdaad aan vrien-
delijk rood fruit en vrolijk 
buurtend in leder-regionen. 
‘tingelingeling. Mevrouw 
joosten ook een glaasje?’
Vinoblesse
€8,15

92 Sterwijn 
Domaine Mas 
Cremat 2020  
 8,5  ‘Les Tamarius’, Côtes 

Catalanes, Frankrijk 
(rood; biologisch)

 
Wijn met een verleden heeft 
de toekomst. al vele, vele 

jaargangen geproefd, ook 
die ene die eerder op 
het Proefschrift Wijncon-
cours werd uitgeroepen tot 
beste wijn in zijn prijsklasse. 
Want vol, rijpe tannines, veel 
pittig rood en zwart fruit,  
beetje specerij. ook dit jaar 
gaan we op vertrouwde voet 
door. bessig, kersig, peperig 
en met een fijne frisheid, 
dankzij een sappig groen 
randje. 
Vojacek Wijnen
€8,50

93 
Marqués de 
Valparaiso 2018  
 8,5  ‘Roble’, Ribera del 

Duero, Spanje (rood)
 
roble. Mag op het etiket als 
je wijn aan wat eikenhout 
heeft gesnuffeld. dat geflirt 
en geswaffel leidt tot een 
mildere benadering van de 
smaakpapillen. toch wordt 
de markies nergens een 
watje. er is een zoetje, een 
specerijtoets, er meldt zich 
wat vanille in een roodfruit- 
ambiance. Maar de zuren  
leven en de tannines doen 
aan armpje drukken.
Wine & Roses
€9,95

94 
Olifantsberg 2018
  
 9-  Chenin Blanc, 

Breedekloof, 
Zuid-Afrika (wit)

 
Chenin blanc met gewicht. 
kun je verwachten van  
een domein met die naam. 
afkomstig van old bush  
vines. gefermenteerd op 
groot hout (2000 liter- 
foeders). Sur lie gelagerd op 
Frans eiken. vulling, vulling, 
vulling maar zonder zwaar te 
worden. rijpe appel, peer  
en zoete grapefruit. Honing- 
spatje op perzik in room,  
een karamelrandje en  
ragfijne cheninzuren.  
bepaald geen grijze muis. 
WineMatters
€9,95

95 
Weingut Iro 2019
  
 8,5  Zweigelt, 

Neusiedlersee, 
Oostenrijk (rood)

 
Markus iro. bijkans auto-
didact. Moest in 2011 na het 
plotselinge overlijden van 
papa iro het wijnbedrijf over-
nemen. ruggenspraak hou-
den was er niet meer bij. 
danken zijn wijnen daaraan 
hun prettige eigenzinnig-
heid? Het wijnorakel Falstaff 
bekroont en beloftuit iro’s 
wijnen. begrijpelijk. ik werd 
na het proeven van zijn in-
stapzweigelt nieuwsgierig 
naar zijn hogere wijnen. deze 
2019 brengt pruimen op sap, 
rijpe kersen en bessenzuren. 
geduldig in de specerijenrij 
aangeschoven. Licht specu-

laas, snufje Sinterklaas, een 
laurierblaadje uit de hachee, 
behaaglijk lome tannines. 
Winterberg Wijnen
€9,95

96 
Domaine les Hautes 
Briguières 2018  
 8,5  ‘Prestige’, Ventoux 

Frankrijk (rood)
 
Fijne ventoux van vieilles vig-
nes. Springlevend rood. op 
fruit gemaakt. veel frambo-
zen, kersenlikeur, cassis en 

zonnig zoet. Zacht en gevuld. 
een draai aan de pepermo-
len en behaaglijke tannines. 
Wijnkoperij Alex Storms
€9,50

97 Sterwijn 
Herdade Paço do 
Conde 2018  
 8,5  Alentejo,  

Portugal (rood)
 
geroosterde walnootjes,  
hazelnootjes, amandeltjes en 
paranoten in een fijnzinnig 
sapje van frambozen, kersen, 
zwarte bessen, vanille en 
specerij. apart, eigenzinnig 
en lekker. vier autochtone 
druiven laten zich van hun 
beste kant zien.
Wijnkoperij Europa
€9,50

98 Sterwijn 
Kruger 2020
  
 9+  Shiraz ‘The 

Forgotten Vineyards’, 
Stellenbosch, 
Zuid-Afrika (rood)

 
tot voor kort vond je in het 
schap Zuid-afrika vooral ruig 

rood. voor een weggeefprijs 
verschalkte je een fles  
Uittertreure of katerkop  
met achterop leesplezier 
over ‘tradisionele wyn-
bereidingsmetodes, wat 
mandjie perse insluit’ en de 
waarschuwing dat ‘die wyn 
mag ’n afsaksel toon’. deze 
fles is minder poëtisch, de 
inhoud echter een helden-
epos. onverschrokken en 
toch fijngevoelige geuren 
van peperig syrah-fruit,  
specerijen, avontuur,  
en een smaak vol nooit-  
gedachte rijkdom, kostelijker 
dan het complete kerst- 
pakket.
Wijnkoperij Okhuysen
€8,75

99 Sterwijn 
Domaine de 
Piaugier 2020  
 9  Les Ramières, 

Méditerranée, 
Frankrijk (rood)

 
Het instapmodelletje rood 
van dit domein dat ook  
schitterende rhônes maakt. 
Les ramières moet echter 
als het nederiger ‘Méditer-
rannée’ door het leven. in 
plaats van ‘zo blauw, zo 
blauw’ is deze ‘zo rood, zo 
rood’. van zoete kersjes,  
rijpe besjes, frivole fram-
bozen, aangevuld met wat 
plaatselijke kruiderij.  
Zo lekker, zo lekker.
Wijnkoperij Koninginne-
weg/Bâtard
€8,75

100 Sterwijn 
Tenuta Salviano 
2018  
 9  ‘Túrlo’, Lago di 

Corbara, Italië (rood)
 
Lago di Corbara. vrij recente 
doC in Umbrië. Prettig  
geprijsde sangiovese-blend, 
een knipoog naar de Super- 
tuscan waarmee een  
oudoom van de huidige  
makers van doen had.  
Nadruk op cassis, mooie  
zuren en nergens nadrukke-
lijk hout. Stevig, krachtig en 
tot de verbeelding sprekend. 
ZekVinos
€9,95

Wel alle wijn op een kaneelstokje!

Wordt het kouder, dan 
kun je je verkilde botten 
een oppepper geven 
met een glaasje glüh-
wein, warme wijn met 
specerijen en fruit.  

Het recept komt uit  
Midden-europa en is via 
de Weihnachtsmarkten 
van de oosterburen en 
Nederlandse winter-
sportgangers inmiddels 
ook hier een vaste 
waarde op de winter-
drankenkaart. glühwein 
werd traditioneel ge-
dronken in de periode 
voor kerst. er bestaat 
ook een Nederlands 
equivalent: bisschops-
wijn, dat bij het sinter-

klaasfeest hoort als staf 
en mijter bij de oude 
klaas zelve. beide kun je 
met zowel rode als witte 
wijn bereiden en tegen-
woordig staat het ook 
kant-en-klaar in de su-
permarkt. Maar: ideaal 
voor dat flesje dat toch 
niet zo lekker was als 
het eruitzag.

Zo maak je het:
doe de partjes van  
1 sinaasappel en een  
½ citroen met 1 kaneel-
stokje, 2 steranijsjes,  
4 kruidnagels en 2 eet-
lepels suiker in een pan 
met een opgewarmde  
liter wijn (niet laten ko-
ken, dan verdampt de  
alcohol). deksel op het 
pannetje en op zeer laag 
vuur minstens een  
kwartier laten trekken. 
voor bisschopswijn ge-
bruik je de schillen van 
een sinaasappel en geen 
citroen. –AdG



geef je
vacature het
bereik dat 
het verdient.

Vind sneller en relevante kandidaten op
nationalevacaturebank.nl/boost
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 W
at maakt wijn  
speciaal? Claudia van  
Dongen, wijndocent, 
vinoloog en Wijn-
vrouw van het jaar 

2021, vindt dat een lastige vraag. Zoveel 
factoren bepalen de kosten en de prijs 
van een wijn. ,,In het ene gebied heb je 
voor 10 euro een topwijn, terwijl dat el-
ders niet mogelijk is. In de Champag-
nestreek is de grondprijs zó hoog dat 
een kilo druiven tot 6 à 8 euro kan kos-
ten, terwijl dezelfde hoeveelheid drui-
ven in centraal Spanje een paar dubbel-
tjes kost. Voor een liter champagne is 
anderhalve kilo druiven nodig, dus kun 
je die nooit onder de 20 euro maken. In 
het Spaanse Penedès kost die productie 
ook tijd en geld, maar daar heb je al 
mooie cava’s voor 10 tot 15 euro.’’

De basiskosten van fles, etiket en 
kurk verschillen niet zoveel per bedrijf. 
Maar investeringen in wijngaarden, 
plantmateriaal, scholing van medewer-
kers, machines en vaten kunnen veel 
uitmaken, net als de opbrengst en het 
rendement. In klassieke topgebieden 
zie je dat ‘ratings’ van belangrijke wijn-

TEKST ELLEN DEN HOLLANDER

Dure flessen

Geen water 
bij de wijn

De wijn die wij adviseren in deze bijlage kost nog  
geen tientje. Maar wat is er anders aan wijnen  
waarvoor je het drie- of viervoudige neertelt?  

Twee wijnkenners over het verschil.

l 
 In het ene 
gebied heb je 
voor 10 euro 
een topwijn, 
elders is dat 
niet mogelijk
 – Claudia van Dongen, 
wijndocent en 
vinoloog

 g Claudia van  
Dongen is  
Wijnvrouw van  
het Jaar 2021.  
FOTO FOTOPERSBURO  

VAN DE MEULENHOF BV

schrijvers en vakbladen de winkelprijs 
per jaar flink kunnen beïnvloeden.

De consument begrijpt niet altijd dat 
de prijzen binnen een gebied zo enorm 
variëren. De crux: goedkopere wijnen 
worden gemaakt door op volume ge-
richte producenten. Van Dongen: 
,,Technisch is er vaak niets mis mee. 
Die wijn is handig voor mensen met 
een bepaalde smaakstijl. Dat zie je in de 
supermarkten; wijn is rond en vol of 
fris en droog. De grote bedrijven maken 
wijnen die daarbij aansluiten. Consu-
menten weten wat ze krijgen.’’

Het nadeel is wel: die wijnen zijn in-
wisselbaar. ‘Terroirwijnen’ zijn andere 
koek, vindt Van Dongen ,,Daar kun je 
eigenheid in proeven. Je proeft het vak-
manschap van de maker. Die wijnen 
zijn elk jaar anders, ze zijn uitdagend, 
verrassen je. En niet iedereen vindt ze 
lekker. Bij chardonnay denken veel 
wijndrinkers aan de boterige smaak die 
door houtrijping wordt veroorzaakt, 
maar dat is een kenmerk van de bewer-
king en niet van de druif. Ik gaf laatst 
een cursus en liet blind een chablis 
proeven. De cursisten mochten raden 
of die wijn uit een koel of warm kli-

maat kwam en van welke druif hij ge-
maakt zou kunnen zijn. Koel, dachten 
de meesten. En dat het om sauvignon 
ging, maar het was chardonnay. In het  
Chablis-terroir – koel klimaat, gemeng-
 de bodem van kalksteen en klei – krijg 
je een heel verfijnde chardonnay die 
vaak niet als zodanig wordt herkend. Ik 
deed dit niet om de cursisten te leren 
om goed te kunnen raden, maar om 
duidelijk te maken dat omgeving mis-

schien wel belangrijker is dan de druif.’’
Wijnmakers die Van Dongen interes-

sant vindt, maken ieder jaar andere 
keuzes in de wijngaard en tijdens de 
wijnbereiding, afhankelijk van de om-
standigheden. ,,Elk jaar een andere 
wijn: sommige mensen worden daar 
nerveus van, maar dat zijn de wijnen 
die ik graag uitprobeer.’’

Cultstatus  
Balans vindt David van Steenderen, 
sommelier en eigenaar van het 
Rotterdamse restaurant Vineum, 
belangrijk voor een goede wijn: het 
evenwicht tussen zoetheid, zuurgraad 
en tannines (stofjes die de smaak, kleur 
en structuur van wijn beïnvloeden, 
red.). ,,Een wijn is in balans als er niets 
uitspringt bij het proeven, zoals harde 
tannine of te veel zoet.’’ Een grote wijn 
is volgens de sommelier een ideale mix 
van geweldige druiven, geweldige wijn 
en de langetermijnvisie van de maker. 
En dan heb je nog de x-factor. ,,Zoals 
wijnmaker Robert Mondavi zei: ‘Goede 
wijn maken is een vaardigheid, 
verfijnde wijn maken een kunst.’’

Bodem, topografie en klimaat 
bepalen deels de kwaliteit,  maar Van 
Steenderen noemt de inbreng van de 
wijnmaker ook essentieel. Neemt die 
de juiste beslissingen, dan kun je 
geweldige wijnen krijgen. ,,Kunst – of 
de x-factor – verwijst naar de glimlach 
die je krijgt na de geur en een slok. 
Daarom is de Barolo Riserva 
Monfortino van Giacomo Conterno 
nog beter dan die van andere super-
wijnmakers in de Piemonte en heeft hij 
een cultstatus. Daarom is de chablis 
van Domaine François Raveneau het 
meest gezocht.’’

Er zijn ook ‘wijn-hypes’. De prijs 
staat dan niet meer in verhouding tot 
de kwaliteit. ,,Mensen zijn bereid veel 
meer te betalen voor ‘het beste’, zodat 
een kwaliteitsstijging van 10 procent 
zich kan vertalen in een prijsstijging 
van 500 procent’’, zegt Van Steenderen. 
,,Dit geldt ook voor andere verfijnde en 
zeldzame zaken in het leven, daarin is 
wijn niet uniek.’’

l 
Kunst – of de x-factor –   
verwijst naar de 
glimlach die je krijgt na 
de geur en een slok
 – David van Steenderen, sommelier 
en restauranteigenaar
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Handel

Lisan Jonker (28) is inkoper en 
category manager wijn bij Hema.

 A ls Lisan Jonker in de Hema is en 
een klant pakt een fles wijn uit 
het rek, moet ze zich inhouden 

om niet enthousiast te zeggen: O, góede 
keus! ,,Ik weet wat er allemaal aan vooraf-
gaat voordat zo’n fles in het schap staat. 
Dan is het leuk om te zien hoe iemand 
een keuze maakt.’’ Dat ‘allemaal’ behelst 
het proeven, het inkopen, het bepalen 
van de in- en verkoopprijs, de logistiek, 
de vormgeving en de pro-
motie van de wijn.  ,,Alle 70, 
80 wijnen in het schap voe-
len daarom een beetje als 
mijn kindjes.’’

Jonker begon ooit met een 
studie biomedische weten-
schappen in Maastricht en 
rondde daarna  
een master af in ‘Sensory 
Science’ – de wetenschap 
van de zintuigen. Maar ze 
legde zich uiteindelijk toe op 
de foodwereld. Ze werkte bij 
Heineken en Tony’s Chocolonely toen ze 
de optie kreeg zich te specialiseren als 
productmanager bij Hema. ,,Ik mocht 
kiezen tussen de categorieën zoetwaren 
of wijn. Toen was de keus makkelijk ge-
maakt.’’ Want wijn, daarvoor had ze altijd 
al een grote voorliefde. ,,De wijnwereld 
vind ik heel intrigerend. Er zijn zoveel 
landen, zoveel druiven en stijlen. Je bent 
nooit uitgeleerd.’’ Ze volgde verschillende 

wijncursussen en is nu de aanvoerder van 
‘team wijn’ binnen het warenhuis.

Een echte Hema-wijn is volgens Jonker 
een toegankelijke, goede wijn voor een 
betaalbare en ronde prijs. Hoe bepaalt 
Jonker welke wijnen in dat plaatje pas-
sen? ,,Ik houd trends, verkoopcijfers en 
klantenreviews op onze site in de gaten.  
Ik constateer dan: Italië is hip nu, ik wil 
een nieuwe Italiaanse witte wijn in het 
assortiment.’’ Ze schrijft een opdracht uit 
– een tender – met het beschikbare bud-
get en het smaakprofiel dat Hema zoekt. 

Producenten en importeurs 
kunnen daarop hun wijnen 
sturen. Al proevend bepaalt 
Jonker de winnaar, die een 
eigen Hema-label krijgt. Of 
ze bedenkt iets speciaals: 
een fles met een Valentijns-
etiket, of de kerst-cava die 
een lampje kreeg in de 
flessen kern zodat de bubbels 
mooi zichtbaar waren.

Part of the job is dat Jonker 
af en toe naar de wijngaar-
den in Frankrijk, Spanje of 

Oostenrijk mag. Maar de meeste tijd zit 
ze in Excel-cijfertjes te kijken. ,,Dan ana-
lyseer ik hoe de verkoop loopt en probeer 
daar op te anticiperen. Als ik die ene wijn 
meer op ooghoogte zet: zie je dan verschil 
in de cijfers?’’ Ze grinnikt. ,,Klinkt wat 
suffer dan romantisch rondstruinen door 
de wijngaard hè? Maar ik zit echt niet héle 
dagen achter Excel hoor. Elke dag hier is 
weer anders.’’

Eric de Bruijn (53) van De Bruijn 
Wijnkopers in Nijmegen.

 In het segment waarin Eric de Bruijn 
opereert, gaat het niet om welke wijn  
je wilt kopen. Nee, het gaat om welke 

wijn je mág inkopen. ,,Bij exclusieve  
Bordeaux- en Bourgogne-wijnen is de 
wereldwijde vraag vele malen hoger dan 
de productie. Dus moet ik bij de wijn-
producent op de knieën of hij zijn wijn 
aan ons gúnt. De producent heeft alle 
kaarten in handen.’’

Toch krijgt De Bruijn het voor elkaar om 
aardig wat van dit soort Bourgognes en 
Bordeaux in zijn kelders te verzamelen. 
,,Jaaa, dat is een hoop kletsen en lekker 
lunchen, maar het komt toch vooral door 
onze bijna 250 jaar ervaring. We hebben 
een naam opgebouwd van een nette part-
ner die zijn afspraken nakomt. Zo hebben 
de mensen het graag.’’

De Bruijn Wijnkopers bestaat sinds 
1772. De firma stond altijd bekend als zeer 
exclusief, met kostbare wijnen voor de 

‘ De wijnen in het schap voelen 
een beetje als mijn kindjes’ Inkopers

l 
Ik mocht 
kiezen 
tussen 
zoetwaren  
en wijn

TEKST JETTE PELLEMANS FOTOGRAFIE KOEN VERHEIJDEN

‘Wachten tot het          juiste genietmoment’ 
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Hun huizen brengen soms al generaties lang de 
wijn in ons land. Drie importeurs over hun vak: 
‘Vroeger was de wijnwereld vrij conservatief, 
maar we zijn veel avontuurlijker geworden.’ Bernard Nauta (49) is eigenaar  

en inkoper van AndereWijn uit  
Den Haag.

 Een bekend raadseltje onder wijn
makers: hoe kun je een klein for
tuin verdienen in de wijnwereld? 

Begin met een groot fortuin. Een beetje 
flauw is ie wel. Maar het raakt aan de  
romantiek van de wijnwereld. Bernard 
Nauta ziet ze bij bosjes aankomen: de  
enthousiastelingen die ‘iets’ met wijn 
willen doen, maar al snel met hangende 
pootjes terug keren naar die 
goeie ouwe kantoorbaan. 
,,Ik prijs me gelukkig dat 
het mij wel is gelukt om 
mijn geld ermee te verdie
nen. Want zo’n roman
tische enthousiasteling 
was ik zelf ook.’’

Nauta werkte ooit voor 
een groot bedrijf en had als 
taak de ‘partnerships’ in 
Centraal Europa te verste
vigen. Zo’n twintig jaar  
geleden verhuisde hij naar 
Bratislava en had van daaruit vijftien lan
den onder zijn hoede. Bij ieder diner waar 
hij aanschoof, van Kosovo tot Moldavië 
en Georgië, werd voor de lekkerste lokale 
wijn gezorgd. ,,De etiketten kon ik niet 
eens lezen, maar bij alles wat ik proefde, 
was het: Mmm, dat valt zéker niet tegen.’’

Lang verhaal kort: eenmaal terug op het 
nest in Den Haag begon hij zelf een web
winkel met wijnen uit CentraalEuropa, 

omdat hij ze in Nederland nergens kon 
vinden. In 2008 zag AndereWijn het licht 
en de rest is geschiedenis.

Sinds een paar jaar is Nauta ook inko
per; zo’n 35 procent van zijn assortiment 
koopt hij zelf in. ,,Meer risico – je hebt je 
geld pas terugverdiend als de laatste fles 
is verkocht – maar ik kan nu mijn wijnen 
direct verkopen aan restaurants en som
meliers; een leuk aspect van het vak.’’

De wijnen die Nauta inkoopt, komen 
niet meer alleen uit CentraalEuropa. Ze 
moeten aan een van de drie Andere

Wijncriteria voldoen: de 
wijn komt uit een onbe
kende wijnstreek; de wijn
maker houdt er een aparte 
filosofie op na; of de wijn is 
gemaakt van een bijzonder 
druivenras. ,,Liefst moeilijk 
uitspreekbaar. Gister had ik 
de ‘Grk’druif, uit Kroatië. 
Daar word ik dus blij van.’’

En dat geldt voor steeds 
meer Nederlandse wijn
drinkers. ,,Vroeger was  
de wijnwereld vrij conser

vatief, maar we zijn veel avontuurlijker 
geworden, kiezen vaker voor ‘iets geks’.’’ 
Laatst proefde Nauta bijvoorbeeld een 
Italiaanse wijn, de Casa Caterina Unico. 
Flink op leeftijd al, met iets van champig
nonsoep in de afdronk. ,,Ik omschrijf hem 
dan als ‘een wijn is voor de gevorderde 
smaak’. En steeds meer mensen denken 
dan verguld: die heb ik! Dan verkoopt het 
dus best goed.’’

sterrenzaken en de particulier met smaak 
(en geld). Eric de Bruijn, die als zevende ge
neratie het bedrijf in 2001 overnam van zijn 
vader, staat voor een meer brede, toeganke
lijke koers. De exclusieve wijnen zijn er 
nog steeds, maar hij  
verkoopt nu ook huiswijn voor 10, 20 of 30 
euro.

De wijndrinkcultuur  
in Nederland is sowieso ver
anderd van exclusief naar  
toegankelijk, ziet de Bruijn. 
,,Veertig jaar geleden lag de 
wijnconsumptie veel lager 
dan nu. Het was iets chics. 
Nu is het veel populairder en 
alom aanwezig.’’ Hoe ging 
dat 200 jaar geleden  
eraantoe, toen Erics over, 
over, overgrootvader wijn 
inkocht? ,,We hebben hier 
nog prijslijsten liggen uit 1800; alles kostte 
een schijntje. En de keuze was veel minder. 
Nu worden wijnen van over de hele wereld 
ingereden en ingevlogen, toen waren er  

enkele soorten uit Europa die aankwamen 
in grote houten fusten. Vervolgens bottelde 
je de wijn in een fles, die na gebruik weer 
werd schoongemaakt voor een volgende 
ronde. Een totaal andere logistiek dan nu.’’

De wijn die De Bruijn en zijn wijnadvi
seurs inkopen, vormen een immense voor

raad. Twaalf grote kelders vol 
met zo’n honderdduizend 
flessen – per kelder, welte
verstaan. Hoe weet De Bruijn 
wat het juiste moment is 
voor welke wijn? ,,Laat ik het 
zo zeggen: topwijn gedraagt 
zich net als een mens. Als 
baby is hij puur maar nog 
niet volgroeid, als puber is hij 
vaak wat gesloten en lastig, 
maar eenmaal volwassen, is 
hij in harmonie en heeft hij 
een ziel gekregen. Dat is het 

verschil tussen inkopen voor snelle con
sumptie of zorgen voor een hoogwaardige 
wijn die kan rijpen tot het juiste geniet
moment is aangebroken.

l 
De etiketten 
kon ik niet 
eens lezen,  
maar het viel 
niet tegen 

l 
Eenmaal 
volwassen  
is wijn in 
harmonie en 
krijgt een ziel

‘Wachten tot het          juiste genietmoment’ 

‘ Moeilijk uitspreekbare druif? 
Daar word ik dus blij van’
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Waarom veel 
topwijnen 
niet in de 

supermarkt 
te koop zijn

Met meer dan zeven miljoen hectare aan wijngaarden op de wereld zijn er ook 
duizenden bedrijven die wijn maken. Van heuse wijnfabrieken tot kleine wijnboeren 
met slechts een paar honderd fl esjes. Waarom vind je een topwijn van zo’n kleine 
wijnboer nooit of maar zelden in de supermarkt? 

 V
ijftien jaar geleden 
begon Gijs Groene-
velt samen met Freek 
Padberg vijftien jaar 
geleden zijn eigen 

wijnwinkel: Grapedistrict. Dat 
jubileum viert hij dit jaar met zes 
speciale blends van een aantal 
wijnboeren. ,,Dat kan alleen als je 
met kleine wijnboeren werkt’’, 
legt Groenevelt uit. Hij heeft zo’n 
tweehonderd wijnen in het assor-
timent, vooral van kleine boeren. 
,,Voor ons is het belangrijk dat 
een wijnboer zijn eigen druiven 
gebruikt voor zijn wijnen.”

Omdat zo’n boer simpelweg te 
weinig wijn maakt, vind je zijn 
wijnen zelden of niet terug in de 
supermarkt, oftewel op grote 
schaal. ,,Met vijftig- à honderd-
duizend flessen per jaar ben je 
nog steeds klein.’’ Wijnhuizen 
die in de supermarkt liggen, 
maken vaak miljoenen flessen. 
Ze kopen hun fruit in bij druiven-
boeren en produceren het hele 
jaar door. Maar een kleine wijn-
boer is afhankelijk van zijn eigen 
oogst en het plukseizoen. Boven-
dien is geen wijnjaar hetzelfde. 
Groenevelt: ,,Dat heeft als nadeel 
dat we soms moeten stoppen met 
een wijnboer als zijn nieuwe wij-
nen niet goed zijn.”

Dat is iets wat supermarkten 

absoluut niet willen. ,,Zie je het 
al voor je bij de klantenservice? 
‘Mevrouw, deze wijn smaakt 
anders dan vorig jaar.’ Daar zitten 
ze niet op te wachten’’, schetst 
wijnkenner Harold Hamersma. 
,,Supermarktwijnen zijn voor 
mensen die niet van verrassingen 
houden. Ze doen er alles aan om 
de smaak hetzelfde te houden. 
Een kleine wijnboer kan dat niet.”

Appeltjessmaak
Neem nou de gisten die nodig zijn 
om suikers in de wijn om te zet-
ten in alcohol. Een kleine wijn-
boer werkt het liefst met eigen 
gisten voor een karakteristieke 
smaak. ,,Grote wijnbedrijven 
gebruiken juist gecultiveerde gis-
ten zodat de smaak meer richting 
abrikoos, cassis of appeltjes gedi-
rigeerd wordt’’, zegt Hamersma. 
En zo zijn er nog tientallen andere 
componenten die wijnmakers 
mogen toevoegen om de smaak 
bij te sturen. Van eikenhouten 
‘chips’ en Arabische gom tot de 
zoetstof sacharose en tartaric acid 
(wijnsteenzuur).

Wat Hamersma betreft, zijn de 
grote bedrijven dan ook echte 
wijnfabrieken. ,,Als je in Australië 
zo’n bedrijf bezoekt, dan is de 
afslag rechts voor rode wijn en 
links voor witte wijn. Binnen 
staan de werknemers in witte 
pakken naast roestvrijstalen con-

tainers. Er is weinig ambachtelijks 
aan.” 

Terug naar de supermarkt. 
Want daar moeten wijnen onder 
een bepaalde prijs blijven. ,,Dat 
lukt niet als je nachtvorst hebt, 
zoals laatst in Chablis’’, legt 
Hamersma uit. ,,Je ziet dat wijn-
speciaalzaken, vooruitlopend op 
de markt, de wijnprijzen dan 
verhogen van 11,99 naar 14,99 
euro. In de supermarkt moet een 
wijn altijd binnen een bepaalde 
prijs blijven en is dat niet moge-
lijk.’’ Wijn van een kleine boer is 
overigens altijd duurder. ,,Klein-
schalig werken is nu eenmaal 
kostbaarder.’’

Online aanbod
,,Onze goedkoopste wijn begint 
bij 6 euro’’, geeft Gijs Groenevelt 
van Grapedistrict als voorbeeld. 
,,Daarin zitten de btw, accijnzen, 
fles, kurk, doos en vervoer. Wil je 
er dan nog wijn in stoppen, dan 
betaal je sowieso 6 euro voor een 
fles. Betaal je meer? Dan blijven de 
vaste kosten gelijk en gaat het ex-
tra geld rechtstreeks naar de kwa-
liteit van de wijn. Dat proef je.’’

Toch wil dit niet zeggen dat 
goedkopere wijnen per definitie 
slechter zijn, zegt Peter van Hou-
tert, voorzitter van de Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse 
Wijnhandelaren (KVNW). ,,De 
kosten voor die wijnen zijn rela-

tief lager, omdat het proces is 
geautomatiseerd en er continu 
wijn wordt gemaakt. Bovendien: 
als die wijnen slecht waren, zou-
den mensen ze niet drinken.’’

Van Houtert ziet wel een ver-
schuiving in het supermarkt-
assortiment. ,,Ze hebben steeds 
vaker een online-wijnaanbod met 
exclusievere wijnen van kleine 
boeren die buiten het vaste assor-
timent worden verkocht. En je 
hebt natuurlijk nog franchisers. 
Die hebben meer vrijheid en 
kunnen bijvoorbeeld zelf wijnen 
importeren.’’

Wijn met verhaal
Volgens Van Houtert zit het 
grootste verschil tussen de speci-
aalzaak en supermarkt hem ook 
nog in iets anders. ,,Wijn is emo-
tie. Voor een wijnboer in een 
prachtig gebied met mooie wij-
nen is het verhaal dat erbij hoort 
onwaarschijnlijk belangrijk. Wat 
moet je vertellen over massa-
wijnen? Daar zit geen verhaal 
achter en er is in de supermarkt 
sowieso niemand die dat verhaal 
kan vertellen. Een wijnhandelaar 
kan en moet dat wel vertellen.’’

En dat is precies wat Groenevelt 
bij Grapedistrict doet. ,,Als ik bij 
een wijnmaker ben geweest, ben 
ik een enthousiaste pr-machine 
die met iedereen zijn ervaring 
deelt. Mensen willen dat verhaal 
weten en ook leren waarom een 
wijn een uitgesproken smaak 
heeft.’’

Nu zijn bedrijf vijftien jaar be-
staat, vertelt hij dat verhaal van de 
wijnmaker ook via het etiket. 
Want op de Duitse jubileumwijn 
staat niemand minder dan de opa 
van de wijnmaker afgebeeld.

l 
Goedkope wijn 
is niet per se 
slechte wijn

 – Peter van Houtert, 
Koninklijke Vereniging 
van Nederlandse 
Wijnhandelaren

Consument

 d In supermarkten moeten 
wijnen onder een bepaalde 
prijs blijven. ‘Dat lukt niet als 
een wijnboer nachtvorst heeft’, 
zegt Harold Hamersma. 
FOTO JEAN-PIERRE JANS

TEKST MANON DE BOER 
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‘H
et maakt geen reet 
uit in welk glas je 
welke wijn 
schenkt’’, aldus 
Ruud Weterings 

(52) van Wine Training Online 
Academy (WTOL). Pardon? De 
optimale combinatie blijkt een sa-
menspel van de wijn, de tempera-
tuur waarop je hem wilt drinken, 
de temperatuur om je heen, jouw 
beleving – een chic diner vraagt 
om chic servies – en eventueel wat 
je erbij eet. ,,Een goede sommelier 
snápt dat.’’

Wat iedereen de afgelopen tijd 
noodgedwongen heeft gedaan, 
doet WTOL al tien jaar: online op-
leidingen verzorgen. Weterings: 
,,Dan roepen mensen: je moet 
wijn toch ook proeven? Wie theo-
retisch goed onderlegd is, komt 
een heel eind. Maar uiteraard heb-
ben wij ook praktijktraining.’’

Online leren
WTOL leidde menig sommelier 
op: ,,Met ons zogenoemde hybride 
e-learningprogramma, een veelzij-
dige, speelse manier om wegwijs 
te worden in de wereld van wijn, 
zijn wij de enige wijnopleider die 
wordt erkend door de Stichting 
Vakopleiding Horeca (SVH).’’

De SVH-basiscursus duurt één 
dag en gaat over smaak. Weterings: 

,,In de supermarkt heb je van die 
indelingsbordjes: soepel, fruitig, 
fris. Je leert wat daarmee wordt 
bedoeld en wanneer je welke wijn 
drinkt.’’ In de vervolgcursus van 
acht weken ontdek je alles over de 
wijngebieden: ,,Europese wijnen 
zijn geografisch ingedeeld en niet 
zoals in de rest van de wereld naar 
druivenras.’’ De opleiding tot 

SVH Register Vinoloog/Somme-
lier duurt een jaar. Wie zonder 
vooropleiding begint, is voor dat 
diploma al snel twee, drie jaar  
bezig. Dan leer je ook alles over  
het serveren van de wijn.

Zuurstof
Het glas kies je op basis van  
welke smaken je naar voren  
wilt laten komen. ,,Heb je een 
zware wijn, neem dan een groot 
glas. Het toverwoord hier is zuur-
stof. Als je de wijn laat luchten, 
wordt ie vanzelf milder.’’  
Champagne kun je uit een flûte 
drinken, een smal glas waarin de 
bubbels – voor veel mensen het 
hoofdkenmerk van champagne – 
goed tot uitdrukking komen. 
,,Schenk je champagne in een 
wijde coupe of in een ‘gewoon’ 
wijnglas, dan zwakken de bubbels 

af, maar komt de smaak van de 
wijn weer beter naar voren.
,,Die verschillend gevormde gla-
zen voor verschillende wijnen, dat 
is voor een groot deel commercie. 
Als iedereen maar één soort 
wijnglas nodig heeft, ben je als 
glazenfabrikant snel failliet’’,  
constateert de horecadocent. Maar 
er schuilt ook waarheid in: ,,Bor-
deauxwijn moet volgens de wet 
zo-en-zo worden geteeld en ge-
maakt, die-en-die druiven horen 
erin… een vaste combinatie waar-
bij je het best passende glas kunt 
ontwerpen. Dat geldt ook voor 
bourgogne, chardonnay, riesling  
et cetera.’’

Warme wijn
Temperatuur is net zo’n belang-
rijke speler als zuurstof. ,,In Zuid-
Spanje waar het ’s zomers gauw 35, 

40 graden wordt, schenk je wijn in 
kleine glaasjes. Want hoe langer 
hij staat, hoe warmer hij wordt. 
Zo’n groot glas heb je niet binnen 
tien minuten leeg.’’

Ook belangrijk: de beleving. 
Geef jij de voorkeur aan een Dura-
lex-glaasje, prima. Voor de smaak 
maakt het niets uit. Weterings: ,,Ik 
dronk vorig jaar met mijn vrouw 
een sublieme wijn op een hotel-
kamer waar we alleen beschikten 
over de plastic bekertjes uit de 
badkamer. Nou, die wijn smaakte 
er niets minder om.’’

Of het glas dik is of fijn, van 
kristal of glas, wat jíj het lekkerst 
vindt drinken telt. Weterings: 
,,Mijn vrouw drinkt wijn liefst uit 
een glas zonder steel en voetje.’’

Welk glaasje maakt dus niet veel 
uit; zolang je er maar niet te diep 
in kijkt. 
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Welke factoren zijn belangrijk om wijn 
tot zijn recht te laten komen? De zin  

en onzin van verschillende glazen voor 
verschillende wijnen.

Plastic, glas of anders

Lekker  
uit een 

bekertje 

TEKST ANNET DE GROOT FOTO’S GETTY IMAGES

‘Afwassen met de hand en even opwrijven’ 
Blauw glas
Het beste glas voor  
wijn is blauw. ,,dat laat 
geen Uva-licht door’’, 
zegt vakopleider ruud 
Weterings. ,,Zo heb je  
het minst te maken met 
oxidatie, smaakverande-
ring – maar het ziet er 
niet uit. je wilt toch zien 
wat je drinkt. rosé in een 

blauw glas wordt grijzig.’’

En na gebruik?
,,in de horeca hebben we 
speciale glasvaatwas-
sers, zodat het glas niet 
in aanraking komt met 
vette etensresten van de 
borden’’, zegt Weterings. 
Hoe fijner het glaswerk, 
hoe sneller het breekt, en 

lange stelen passen vaak 
niet in een standaard af-
wasmachine. ,,je goeie 
glazen was je het best af 
met de hand, en daarna 
even poleren, opwrijven 
met een schone zachte 
doek – ook als ze uit de 
vaatwasser komen, want 
daarin heb je snel kalk-
aanslag.’’

In de kast
,,Het maakt ook niet  
uit of je het glas op z’n 
voetje of zijn kop in de 
kast zet’’, onthult Wete-
rings. op zijn kop zou de 
smaak beïnvloeden. 
,,even dat poleerdoekje 
erover voor je iets in-
schenkt, dan zit je altijd 
goed.’’

l 
Geef jij de voorkeur 
aan een Duralex-
glaasje, prima. Voor 
de smaak maakt het 
niks uit
 – Ruud Weterings, Wine  
Training Online Academy
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