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Geselecteerd
Een selectie van de lekkerste wijnen die voor dit nummer geproefd zijn, in drie prijscategorieën.

Betaalbare klasse
W i j nen die van een u itstekende kwaliteit zi j n é n heel betaalbaa r .

Marrugat,
Suspirum Brut Nature,
Cava
Wijnen met de DO Cava zijn een
bijzonder product. Het is een
van de grootste appellations
voor mousserende wijnen,
naast het alomtegenwoordige
Champagne. De wijn wordt op
dezelfde manier gemaakt, maar
voornamelijk van lokale druiven, die deze cava een onmiskenbaar eigen karakter geven.
Een aantal van de mooiste cava’s
wordt gemaakt door niet al te
grote familiebedrijven, hoewel
dat relatief is, want het gaat
toch gauw om een paar miljoen
flessen. Dat geldt ook voor
Pinord in de Penedès. Onder het
sublabel Marrugat produceert
de familie een mooie serie
cava’s, waarvan Suspirum een
van de meest complexe is. Een
brut nature, dus zonder dosage,
gemaakt van macabeo, parellada
en xarel.lo, voor de afronding
aangevuld met wat chardonnay.
De wijn heeft maar liefst vier
jaar op fles gerijpt, op de lie
van de flesgisting. Hij geurt
naar peer en perzik en is gerijpt,
kruidig, vineus, weelderig,
krachtig, smaakvol, met een
fijne mousse.
Prestige Wijnen, € 21,- *****

Niepoort, LBV 2011  16,5 pnt
De Late Bottled Vintage is een
prachtige uitvinding van de jaren
zestig, die zijn waarde de laatste
jaren pas echt bewijst. Hij lijkt op
een vintage port, maar wordt later gebotteld, dus met een langere rijping op (grote) houten vaten. Daardoor hoeft hij op fles
niet meer zo lang te rijpen als vintage port, zodat ons geduld minder op de proef wordt gesteld.
Bovendien worden voor de LBV
steeds betere druiven gebruikt,
zodat de kwaliteit sterk is gestegen. Niepoort is befaamd om zijn
colheita (gerijpte tawny), maar
zijn LBV is ook van grote klasse.
Hij wordt na vier jaar gebotteld,
zodat hij krachtig en fruitig is en
nog kan worden opgelegd. 2011
is een prachtig jaar, dankzij een
relatief koele zomer en een oogst
onder perfecte omstandigheden.
Heerlijk kersen, stevig, elegant en
krachtig, met mooie zuren en
tannine, smaakvol; echt de kwaliteit van een ‘kleine’ vintage port.
Horizon Wines, 7
Vini Cris, Vigna Castello
Bricon Cabernet
Sauvignon Riserva 2005,
Colli Berici 
15,5 pnt
Veneto is een enorme regio met
een al even grote wijnproductie,
vol bekende namen als Valpoli-

cella, Soave en Prosecco.
Andere streken staan
veel meer op de achtergrond. Dat geldt zeker
voor Colli Berici, een
DOC voor rode wijnen in het centrum
van Veneto – het rode
hart van Veneto, zoals
ze er zelf zeggen. De
druiven hier zijn cabernet, merlot, carmenère en de lokale
tai rosso. Heel verrassend om zo’n onbekende wijn
op de proeftafel te krijgen, en
ook nog uit de jaargang 2005.
De wijngaarden liggen op een
mooie heuvelrug ten zuiden van
Vicenza, direct ten zuidoosten
van de wijnstreek Soave. Het klimaat is relatief koel, waardoor
de cabernet wel mooi rijp wordt,
maar niet heel rijk of zwaar, zoals
in Bolgheri. Het fruit spettert uit
het glas, met confituur, kersen,
zwarte bessen en vanille. De
smaak is jeugdig en vol, sappig,
met opwekkende zuren.
Taste more Wine, € 12,50

Temperancia 2005,
Toro 
15,5 pnt
Er zijn van die wijnmensen die
je zo’n beetje overal tegenkomt.
Bernard Magrez is er zo een. Hij
zette ooit een handel op in

merk-Bordeaux, Malesan. Dat
deed hij vanuit een van zijn eerste eigendommen, Château
Pape Clément. Op een gegeven
moment concludeerde Magrez
dat hij met zijn merk-Bordeaux
niet groot genoeg was. Hij verkocht alles en stapte over naar
châteauwijnen. En dat deed hij
niet half – iedereen die met
hem werkt, weet dat hij veeleisend en zeer ambitieus is. Magrez kocht een hele rits
châteaux; veel in de Bordeaux,
maar ook daarbuiten, zoals in
Toro bij Valladolid. Daar kan Magrez het type wijn (laten) maken
waar hij zo van houdt: machtig
en intens. Van stokken van gemiddeld veertig jaar oud, met
lage opbrengsten is dit heerlijk
intens, echt Spaans, met chocola, tabak, kruiden en pruimen,
koffie, goede zuren, aangenaam, verweven tannine. En het
rijpt perfect.
Vineur, € 11,95

Château Preuillac 2009,
Médoc 
15,5 pnt
De ideeën over de wijngaarden
in de Bordeaux zijn in sommige
opzichten achterhaald. De technieken van het wijnmaken zijn er
immers verbeterd en het klimaat
is veranderd. De jaargang 2009
laat goed zien welke kant het op

gaat. Koude kleigronden in de
Médoc werden ooit gezien als
minderwaardig, omdat de druiven, zeker cabernet, er (te) laat
rijp werden. Maar in een warm
en droog jaar als 2009 zijn die
koele kleigronden plots een
troef. Het wordt er minder heet
en ze houden het water goed
vast, zodat de druiven op het
moment van droogte goed kunnen blijven rijpen. Daardoor is
2009 in dit deel van de streek
zeer geslaagd. Helaas hebben
veel wijnliefhebbers dat niet in
de gaten, zodat de wijnen er niet
beter door verkopen. Wrang,
maar daardoor is deze wijn wel
nog steeds voor een vriendenprijs te koop. Hij geurt mooi naar
pruimen en kersen; de smaak is
rijp en intens, met vanille, gelikt,
modern, heerlijk en weelderig.
Intercaves/Vos & Partners, 7

Château La Tour de By
2010, Médoc 
15,5 pnt
Ook deze mooie 2010 bewijst de
potentie van de wijnen van de
Médoc. Elders in de Bordeaux is
2010 een jaargang met zeer
krachtige wijnen, soms met zeer
hoge alcoholgehaltes, tot wel
boven de 15%! Vooral in SaintEmilion doet dat probleem zich
voor. Bij een château als La Tour
de By zal dat niet zo snel gebeuren. De wijn blijft klassiek en
elegant, ook in dit soort krachtige jaargangen. In de primeurproeverijen toont hij zich in de
betere jaren dan ook altijd heel
goed, en het is mooi dat dit
beeld wordt bevestigd in de
blinde proeverij. Het is een vrij
klassieke blend, van 60% cabernet
sauvignon, 35% merlot en 5%
petit verdot. Het fruit is heerlijk,
met zwarte bessen en kersen,
de smaak is droppig, elegant,
gepolijst en rijp, met goede
zuren en tannine.
Colaris, € 19,75

Geld speelt geen rol
D u u r maa r lekke r !
W i j nen waa r bi j we alleen naa r de klasse
hebben gekeken en niet naa r de p r i j s .
Dow’s 2000 
19,5 pnt
Deze bijzondere vintage van Dow’s laat zien dat wijnmaker
Paul Symington een zeer hoog niveau heeft bereikt. Door
zijn wat strengere karakter en lagere suikergehalte heeft de
vintage port van Dow’s altijd wat tijd nodig om zich te tonen. Bij 2000 hadden we eerst wat twijfels over de uiteindelijke kwaliteit. In de jaren erna bleek het echter werkelijk een grote vintage te zijn, ondanks het vrij warme
zomerweer van dat jaar. 2000 zal nooit de mooie zuren
hebben van bijvoorbeeld 2011, een veel koelere jaargang, maar is eerder aan de machtige kant, met veel
kracht en tannine. Desondanks een echt geweldige
wijn, die nog veel geduld vergt. De geur is breed, met
pruimen, krentjes en chocola; de smaak is zwoel en intens, niet te zoet, met goede zuren en tannine; groots.
Oud Reuchlin & Boelen, 9
Luigi Oddero, Rocche Rivera 2005, Barolo 
17 pnt
Het is doodzonde om Barolo (te)
jong te drinken. Maar vaak zijn er
alleen maar jongere jaren te koop,
die je dan nog jaren moet wegleggen voor je ervan kunt genieten.
Heerlijk dus om een al wat gerijpte
en prachtige Barolo te kunnen kopen, uit een mooie jaargang als
2005. Luigi Oddero is een domein in
La Morra, maar de wijngaard voor deze wijn, Rocche Rivera, ligt in Castiglione Falletto. Op de zwaardere gronden daar worden wijnen gemaakt met een mooie kracht en met meer tannine dan in La Morra.
Dat terroireffect maakt Barolo ook zo fascinerend. Het blijft echter wel
een wijn in de stijl van Oddero, dus elegant en subtiel. Hij rijpt 24
maanden op grote eiken vaten, voor een heerlijk afgerond karakter.
Hij is subtiel, jeugdig, met kersen en vanille, breed, krachtig, met
mooie zuren en tannine.
Walinga, € 42,90

Château de France 2010,
Pessac-Léognan  15,5 pnt
Net als in de andere bekende
appellations van de Médoc en
Graves zijn de ondergronden in
Pessac-Léognan ooit ‘verdeeld’
in grands crus classés. Ondanks
de druk van châteaux die daar
– om wat voor reden dan ook –
niet in zijn opgenomen, is het
niet te verwachten dat deze
classificatie ooit zal veranderen.
Château de France viel buiten
de boot, terwijl het terroir veel

overeenkomsten vertoont met dat van de
grands crus classés.
Wijngaard en château
liggen direct achter
Château De Fieuzal,
even buiten het
dorp Léognan. Het
enige verschil is dat
De France niet op
een echte heuvel
ligt, zodat de afwatering wellicht iets
minder is. Maar in

het huidige klimaat, met meer
warmte en soms ook droogte,
hoeft dat geen nadeel te zijn.
Zeker niet in de jaargang 2010,
die machtige wijnen opleverde,
zoals ook deze: zwoel en weelderig, rijp, sappig, met pruimen
en kersen, vanille, smaakvol, tikje boers, heel lekker.
Cave de Wittenberg, € 19,95

Château d’Arcins 2011,
Haut-Médoc 15 pnt
Bordeaux heeft de afgelopen decennia sterk geprofiteerd van
investeringen in wijnen uit de
middenklasse. Een van de huizen die zijn kaarten daarop gezet heeft, is familiebedrijf Castel;
voorheen vooral bekend van
goedkopere wijnen. Geleidelijk
bouwde het een wijngaardbezit
op in de Bordeaux van zo’n 1000
hectare, met voornamelijk
châteaux op het niveau cru
bourgeois. Een slimme investering. Vaak gaat het om vrij grote
bezittingen, die op een efficiënte
manier te runnen zijn en waar
goede, betaalbare wijnen kunnen worden gemaakt. Château
d’Arcins beslaat 170 hectare,
waarvan 100 beplant met wijngaarden. Het ligt net buiten de
appellation Margaux en de ondergrond verschilt daar dus
maar weinig van: zandhoudende
klei en kiezel. Dat levert aangename, elegante wijnen op, zeker
in een mooi jaar als 2011. Pruimen en kersen, ceder, laurier,
zacht en sappig, zwoel, met fijne
zuren.
Vomar, Dirck III, € 11,99
Château de Hauterive,
Prestige 2011, Cahors
In de Cahors vind je veel klassieke familiebedrijven. De
broers Gilles en Dominique Filhol zijn de vijfde generatie op
Château de Hauterive, een domein van 20,5 hectare. De

12 G e s e l e c te e rd

broers hebben hun bedrijf moeten aanpassen aan de huidige
tijd. Het betekent
dat deze wijn is gemaakt op een moderne manier, zoals
dat bijvoorbeeld
ook in Argentinië
gebeurt. De druiven worden rijp –
en in sommige jaren zelfs een tikje
overrijp – geoogst,
voor een zachte en rijke wijn.
Dat effect wordt versterkt door
een houtrijping op de lie, waarbij de lie regelmatig wordt omgeroerd. Vervolgens vindt nog
een vatrijping plaats, om de
tannine af te ronden. Het hout
is niet te overdadig, want je
ruikt fijn pruimen en kersen. De
wijn is weelderig en rijp, machtig, dik, sappig, met chocola en
toast; tikje heftig, maar hij blijft
mooi.
Car l’Eau, € 12,50
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Château Haut-Monplaisir,
Malbec Prestige 2007,
Cahors
Soms is maar moeilijk
te bepalen waarom
wijnen succesvol zijn
of niet. Als fans van
wijnen uit het Franse zuidwesten
stuitten we jaren
geleden al op
mooie wijnen uit
de Cahors. Die waren niet gemakkelijk te verkopen.
Toen kwam het
succes van de Cahorsdruif, malbec,
voor de wijnen uit Argentinië.
Je zou denken dat de Malbecs
uit moederland Cahors daarmee
ook een boost zouden krijgen.
Maar nee. Frans Hawinkels, die
veel oude jaren van deze wijn in
voorraad heeft, vertelt ons dat
de wijnen altijd prachtige commentaren krijgen, maar net zo
hard niet worden verkocht. Wij
breken graag nog eens een lans
voor deze mooie wijn van acht (!)
jaar oud. Heerlijk bosbessen,
bramen, kersen, in de smaak

van een familiebedrijf in het
dorpje Viella. Hij wordt gemaakt
als een klassieke Madiran, met
een rijping op eikenhouten barriques. In een goede jaargang
als 2011 levert dat een wijn op
met mooi rijpe tannine van de
tannat. Het fruit – kersen en
bramen – komt lekker naar voren, de smaak is elegant en opwekkend, met sap, goede zuren
en tannine, mooi krachtig.
Wijntransport, 5 

Beste koop
W i j nen met een geweldige
p r i j s - kwaliteitve r ho u ding .

I Heart CAVA (Cavas Hill)
Gezien de populariteit van mousserende wijnen is het interessant om laaggeprijsde cava te verkopen. Dan is het
ook mogelijk om te concurreren met prosecco, zo’n beetje
de meest verkochte bubbel van dit moment. Prosecco
gist echter niet op fles, zodat het maken ervan goedkoper is. Om cava toch voor weinig in de winkel te kunnen zetten, wordt veel cava verkocht als een buyer’s
own brand, dus onder het merk van de verkoper en
niet van het cavahuis. Deze cava is gemaakt door Cavas Hill, onderdeel van gigant Henkell. Een bedrijf dat
efficiënt werkt en weet hoe de markt in elkaar zit – en
dat prima cava maakt voor een aantrekkelijke prijs.
Lichtvoetig en levendig, met groene appel, een brutale mousse, tikje plantaardig, lekker sappig.
Jumbo, € 6,69

mooi stevig, met sap en zuren,
fris, krachtig en open, nog altijd
wat stevige tannine.
Cave de Wittenberg, € 11,95 
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Domaine Mouréou 2012,
Madiran
We hebben goede herinneringen aan onze
bezoeken aan het Domaine Mouréou, in de
jaren negentig. Patrick Ducournau
zwaaide daar de
scepter en hij
bracht het domein
tot grote bloei, onder andere door het
maken van een
mooie topwijn met
de naam Chapelle
Lenclos. Maar hij
vond een systeem uit om zuurstof aan wijnen toe te voegen,
microbullage, toegepast in combinatie met eiken chips. Een
groot succes, waar hij zich volledig aan heeft gewijd. Het beheer van het domein is overgenomen door de familie Laplace
van Château d’Aydie. Zij zijn
doorgegaan op dezelfde weg,
met het maken van fijne kwali-
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teitswijnen, die liefst niet al te
streng zijn. Maar ja, die tannat,
het zit in zijn karakter. Deze versie is versoepeld met wat cabernet, die de wijn lekker fruitig
maakt, met rode kersen, aardbei, frisheid, sap; hij is elegant,
stevig, complex, met mooie
zuren.
André Kerstens, 5 
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Laougué, Camy 2011,
Madiran
Bij Madiran heb je snel het idee
dat één clubje wijnboeren er de
dienst uitmaakt en dat er verder
niet zoveel gebeurt. Sterker, je
had vroeger zelfs een groepje
dat dat ook een beetje uitdroeg:
Les Mousquetaires, de musketiers van Madiran. Maar dat is
echt verleden tijd en het is heel
verfrissend om een lekkere wijn
tegen te komen van heel andere
wijnmakers, zoals in dit geval

Distilleria Quaglia,
Grappa Monovitigno
Affinata, Brunello

15,5 pnt
Voor deze editie gingen we aan
de slag met grappa, het bijzondere druivendistillaat, gemaakt
na de vergisting. Dat levert een
geweldige reeks heel verschillende smaken op. Ook de prijzen zijn zeer uiteenlopend, van
meer dan 100 euro per fles tot
rond of onder de 20 euro. Deze
grappa wordt monovitigno genoemd, omdat hij is gemaakt
van één druivenras, sangiovese,
afkomstig uit Brunello. Affinata
wil zeggen dat hij op hout is gerijpt. Distilleria Quaglia is gespecialiseerd in het maken van
grappa uit verschillende streken
in Italië en van verschillende
druiven. De kunst is elke grappa
een heel eigen smaak en karakter te geven. Dat is mooi gelukt
bij deze krachtige grappa; hij is
rokerig, met tabak en vanille,
rozijnen, elegant, zacht en gepolijst, met een kleine zoetimpressie.
Silletti, 7 (€ 16,88)

Verkrijgbaar bij o.a.
Lente BV
Blancardi
Chabrol Wines
Vintake
Pangkarra Wijnen
Wijnhuis Blerick
Wijnhuis de Vijver
Henk Boer Winery
Prins Wijn
Vinostoria
Gavi Wijnkopers
Vermeer Wijnen

Alkmaar
Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Blerick
Breda
Den Bosch
Den Haag
Diepenveen
Dronten
Ede

Saffredi Winetrading
Slijterij 56
Wijnzinnig
Siersma Wijnadvies
12% of Meer
Wijnhuis Voorne
Wijnhuis de Paap
Slijterij de Prins
Chateautjes
Winebizz
Weduwe Joustra
Van Rooijen Wijnimport

Eindhoven
Etten Leur
Gendt
Huizen
Middelburg
Oostvoorne
Papendrecht
Rhenoy
Rotterdam
Rozendaal
Sneek
Zwaagdijk

Geïmporteerd door Pallas Wines. info@pallaswines.nl

