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Beste Wijnvrienden
en Wijnvriendinnen,
Aan mij de “eer” om het voorwoord van deze nieuwsbrief te
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Wat motiveert een mens om aan te
sluiten bij een wijnclub?
Als lid van een familie wijnliefhebbers besloot ik een tiental jaren
geleden om samen met zus Marleen een wijncursus te gaan volgen
bij Paul.
Bedoeling was bewuster te genieten van wijn, betere keuzes te kunnen maken en vooral nieuwe “ontdekkingen” te doen. Eens de smaak
van dat ontdekken te pakken wilden we die beleving continuïteit geven door lid te worden van de Maaslandse wijnvrienden.
Toen enkele jaren later het bestuur van die wijnclub aan uitbreiding
toe was werd ik gevraagd om er een vrouwelijke “touch” aan toe te
voegen.
Aangezien elk bestuurslid een duidelijke taak moet hebben kreeg ik
de “public relations” toebedeeld. Ik tracht o.a. aan te tonen dat de
wijnclub niet enkel een mannenwereld is. Ik help nieuwe leden te
werven en de club te vertegenwoordigen.
Als deeltijds leerkracht secundair onderwijs wordt er van mij verondersteld dat ik veel vrije tijd heb, maar met het runnen van een huishouden (met 2 zonen), het onderhouden van een grote tuin, een
kookhobby en een reismicrobe is mijn vrije tijd meestal snel opgesoupeerd.
In deze nieuwsbrief wil ik jullie een beetje van mijn reiskriebels meegeven door het toevoegen van een toeristische tip die aansluit bij de
Loirewijnen. (zie pag. 7)
Veel leesgenot en aan allen een fijne zonnige lente toegewenst!
Relind Coolen
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AGENDA 2012-2013

8 maart 2013 :
Après Ski
Wijnen uit Oostenrijk.
Spreker: Dhr. Kurt Ryslavy
29 maart 2013 : wijnexamens
voor gezel en commandeur
19 april 2013 : wijnexamens
voor meester en grootmeester
17 mei 2013 :
KAPITTELDINER
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De (ideale) wijnkelder… (deel 2)
Foto JG

WIJN KOPEN — Een (kleine) wijnvoorrad aanleggen.
Heel belangrijk: wijn koop je niet zonder hem geproefd te
hebben! Hoe fel sommige wijnen ook bejubeld worden, wijn
kan je beter eerst aan je eigen smaakpatroon onderwerpen
vooraleer je hem besluit aan te kopen. Elke wijn is immers
verschillend en het is belangrijk dat je de kelder opbouwt met
wijnen die je zelf ook graag hebt. Vertrouw daarom enkel en
alleen op je eigen smaak.
Laat je niet leiden door het design van het etiket, de fles of de
verpakking. De marketingwereld zit immers vol gladde jongens die voor een verleidelijke uitstraling kunnen zorgen.
Het is de inhoud in het glas of de fles die telt. Uiteraard wil dit
niet zeggen dat je je niet mag laten bijstaan met raad en advies van een professional. België is één van de meest verwende wijnlanden ter wereld. Binnen redelijke afstand kan je ondertussen wel een wijnhandel vinden die je maar al te graag
met raad en daad wilt bijstaan. Advies is trouwens gratis goed advies is een kwestie van vertrouwen!
EEN EVENWICHTIGE WIJNKELDER SAMENSTELLEN
Geduld is het geheim tot het opbouwen van een evenwichtige
wijnkelder. Je moet immers een ideale mix weten te vinden
tussen Champagnes en schuimwijnen, witte, rode en rosé wijnen, eventueel zoete wijnen en versterkte zoete wijnen. En
alsof dat nog niet voldoende is heb je ook nog eens de jonge
en oudere jaargangen en de zovele verschillende druivenrassen, landen en streken.
Ben je trouwens een beginnende wijnliefhebber, ga dan niet
als een gek je kelder volstouwen met de wijn die je zo graag
lust. Wees geduldig want je zal ervaren dat naarmate je proefervaring stijgt je smaakprofiel zich zal wijzigen. Het zou niet
de eerste keer zijn dat je moet vaststellen dat de wijn die je
toen toch zo lekker vond je plots helemaal niet meer bevalt
Ben je een geoefende wijnliefhebber dan kan je de kelder naar
hartenlust gaan opbouwen. Je hebt immers je eigen smaak
bepaald en je kan je er dan ook vlekkeloos door laten leiden.
Tevens zal je over een breder pallet beschikken. Je kan dus
vrij combineren met druivensoorten, soorten wijn en landen
(streken) die je voorkeur wegdragen.

Vervolg: zie pag 3
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Wijnkeldertje in Orvieto, Toscane
Misschien iets te lang laten liggen ?

Wijnproeven
2012-2013

Volgende leden schreven zich
in voor de jaarlijkse wijnproeven die gehouden worden op
29 maart en 19 april 2013:

Gezel :
Bart Peeters

Meester :
Bert Verstappen

Grootmeester :
Danny Beuten
Danny Silkens
Bert Trouwen
Jos Thomassen

Commandeur :
Jean-Pierre Deckers
Ronny Lamberigts
Jean Verlaak
We wensen alle leden succes!

Heb je ook een bijdrage of idee voor de volgende uitgave dan horen we dit graag!

De (ideale) wijnkelder… (deel 2)

Vervolg van pagina 2

Waar je echter op moet toezien is dat je een evenwicht hebt tussen de onmiddellijk drinkbare wijnen en de wijnen die nog jaren rijping nodig hebben. Dit is zeer moeilijk om onmiddellijk te bereiken en vraagt vaak jaren geduld. Wees dan ook op je hoede met je koopwoede om
toch maar al die gaatjes in je kelder te vullen. Voor je het zelf goed in de gaten hebt zijn er
vele flessen vervallen tot enkel maar wijnazijn.
Het volgende overzicht geeft een paar algemene richtlijnen. Een goede mix hiervan helpt je
bij het opbouwen van een evenwichtige wijnkelder. We delen de wijnen hierbij op in 5 categorieën:
Categorie 1: Wijnen die jong moeten gedronken worden. Hun grootste kwaliteit is frisheid en
ze worden er met de jaren niet beter op. Drink ze reeds enkele maanden na aankoop.
Voorbeelden: Vooral witte tafelwijnen, de meeste roséwijnen, de meeste schuimwijnen en
Champagnes.

Categorie 2: Wijnen die op dronk zijn als ze 1-3 jaar oud zijn. Deze wijnen hebben een korte
periode op fles nodig om te bezinken, hun aroma te ontwikkelen, zuurtegraad of tannine te
verzachten.
Voorbeelden: Sancerre, Pouilly fumé, Chablis, de gewone Elzasser wijnen, witte Bordeaux,
Chardonnay en Sauvignon uit de nieuwe wereld, de meeste eenvoudige rode wijnen zoals
onder andere Beaujolais, Côte du Rhône, eenvoudige Bordeaux en Bourgognes, Languedoc’s
en de betere Champagnes.
Categorie 3: Wijnen die op dronk zijn als ze 3-5 jaar oud zijn. Deze wijnen worden subtieler
door rijping op fles.
Voorbeelden: Goede Bourgognes/ Graves/ Sauternes/Champagne, Alsace Grand Cru, Zeer
goede Chardonnay uit de nieuwe wereld. De meeste Bordeaux zoals Médoc, Saint-Emilion,
Fronsac. Crianza's of zelfs al Riserva's. Shiraz uit de nieuwe wereld…
Categorie 4: Wijnen die op dronk zijn als ze 5-8 jaar oud zijn. Klassieke wijnen die op fles
moeten rijpen om hun ware aard te tonen.
Voorbeelden: De beste Bourgognes / Sauternes. De betere Chenin Blanc uit de Loire. Goede
wijnen uit de noordelijke Rhône en Châteauneuf-du-Pâpe, De meeste geklasseerde Bordeaux. Goede Barollo’s en Rioja’s, de beste Australische Shiraz en top producten uit Chili, Argentinië enz…
Categorie 5: Wijnen die hun hoogtepunt bereiken na 8 jaar: Dit zijn de grootste wijnen van de
beste oogsten en mooiste wijnjaren. Natuurlijk ook de meest prijzige!
Dit overzicht is klassiek opgebouwd. De laatste jaren is de stijl van het wijnmaken aangepast
aan de behoefte van de huidige drinker. Steeds meer zijn de wijnen op jonge leeftijd reeds
toegankelijk en laten ze zich in hun jeugd reeds smaken. Je hoeft daarom geen jaren te wachten om toch eens van een goede fles te kunnen genieten.
Bij het bewaren en stockeren van wijn hoort eveneens een goed kelderbeheer systeem. De
aloude methode van het kelderboek is in dit moderne tijdperk meer en meer vervangen door
een computer met heus kelderbeheer software. (De echte nerds plaatsen zelfs een speciale
computer hiervoor in de kelder). Ervaring leert ons echter dat je enorm punctueel moet zijn
en bovendien over veel discipline moet beschikken om je kelder steeds up-to-date te houden. Deze moderne software bevat echter al het nodige om de nodige lijstjes kan trekken.
Ideaal om te weten welke flessen staan te springen om nu in het glas te belanden.
Volgende keer: Hoe begin je er nu aan ?
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ASPERGES
Pointes d'amour...daar moet gewoon een heerlijk wijntje bij geschonken worden!
Als april zijn intrede heeft gedaan, zal het niet lang meer duren of de
asperge steekt de kop op. Zoals steeds, kort maar krachtig…
Amper twee maanden duurt het aspergeseizoen. Lang genoeg echter
om alle gastronomische kaarten op zijn kop te zetten en ons te belagen
met allerhande suggestiekaarten vol met gerechten die gebaseerd zijn
op deze groente.
Het witte goud, zo wordt de asperge bij ons genoemd. Je kunt niet zeggen dat men alle registers heeft opengetrokken om tot een verbeelding
sprekende naam te komen. De naam dekt niet eens de volle lading
want je hebt tevens groene en zelfs paarse asperges. Neen, geef mij
dan maar onze buren uit Frankrijk of Duitsland. Daar spreekt men
over Pointes d'amour of Liebesspitzen. Hiermee kan je de fantasie pas
laten werken!
Asperges zijn trouwens een afrodisiacum. Het is dus handig meegenomen dat de groente als een
delicatesse wordt beschouwd. Zonder enig argwaan op te wekken kan je dit dus verwerken in de
meest overheerlijke gerechten. Iets wat ik met bijvoorbeeld selder niet onmiddellijk zie gebeuren...
Maar wat met wijn? Hierin is de asperge werkelijk een buitenbeentje.
Waarom? Noem mij een keer een andere groente waarbij je onmiddellijk denkt welke wijn je erbij
zou schenken. Groenten roepen niet onmiddellijk associaties op met wijn (ten onrechte trouwens).
De asperge doet dit wel!
Meer zelfs, asperges wakkeren heldere discussies aan over welke wijn je erbij zou schenken. Terecht want asperges verdienen die aandacht en smeken gewoon om een lekker glas wijn.
Zoals altijd is de bereidingswijze en het volledige plaatje van het gerecht bepalend in de wijnkeuze.
Hier ga ik dus niet dieper op in want dat zou ons te ver brengen.
Maar wens je de smaak van de asperge als uitgangspunt van je gerecht te nemen dan zijn er wel
enkele richtlijnen die je perfect kan volgen.
Houtgelagerde wijnen zijn uit den boze. De subtiele smaak van de asperge gaat overheerst worden
door de wijn en dat mag absoluut niet de bedoeling zijn.
Hoewel sommige frisse rode wijnen, zoals een niet houtgelagerde Cabernet Franc, best wel goede
begeleiders kunnen zijn, gaat mijn voorkeur toch uit naar een witte wijn.: een mooie, volle witte
wijn en rijk aan smaak, zodat de wijn een perfecte harmonie kan vormen met de asperge. Als ideale combinatie kom je steeds weer dezelfde namen tegen: pinot blanc, een droge muscat (Elzas),
een riesling (Rijnland), een viognier en uiteraard... de sauvignon blanc. (zie artikel Loire vallei)
Wil je echter buiten het traditionele gaan dan heb ik voor jou de ideale combinatie!
Bij asperges hoort een glaasje Arneis. Het liefste nog deze uit Piëmonte van de DOCG RoeroArneis. De aanvulling is perfect, de harmonie onverbeterbaar. Wijn en gerecht komen tot een ideaal huwelijk. Arneis is een witte druif die heel lang heeft gediend om de zware nebbiolo (Barolo
wijn), te verzachten. Deze druif, die even met uitsterven bedreigd werd is vandaag opnieuw brandend actueel. De Roero-Arneis zal steeds een goede zuurgraad - net dit kan een probleem zijn bij
andere Arneis wijnen - brengen. De wijn bezit sterke aroma's die aan amandel, perzik en hop doen
denken.
Wil je nog buiten de traditionele lijntjes kleuren dan zijn hier nog wat goede suggesties :
Albariño uit de Rias-Baixas (Spanje), een Verdejo uit Rueda (Spanje), een Torrontes uit Argentinië,
een droge Jurançon van het Manseng koppel uit het zuidwesten van Frankrijk en bubbels uiteraard—champagne, een stevige cava of een crémant!
JG
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RECEPT

De smaak van de lente...
Iedere rechtgeaarde gastronoom respecteert de eigenheid
van de seizoenen en associeert
die met bepaalde producten.
Zomer doet mij bijvoorbeeld
denken aan boordevolle emmers met kersen, herfst aan
manden met paddenstoelen en
de winter aan een geurige truffel en wild. De lente is apart:
telkens weer fris en nieuw, met
een overvloed aan verse, jonge
producten en primeurs. Dat geldt in de eerste plaats voor
groenten. Er zijn asperges, radijzen, peultjes, boontjes en
jonge wortelen, aangevuld met artisjokken uit Spanje en Italië en de eerste bloemkolen uit Bretagne. Want op de dag
van vandaag stellen we ons niet meer tevreden met het
overvloedige aanbod uit eigen tuin. Maar als u dacht dat dit
een typisch fenomeen was van de 21ste eeuw, dan hebt u het
mis. De geschiedschrijving leert ons dat al in de winter van
1660 in Parijs een kratje vol doperwten arriveerde uit Ligurië bestemd voor Lodewijk XIV. De mode van de primeurs
was geboren, al hadden enkel de hooggeplaatsten dit voorrecht.
Als u zich laat verleiden door primeurgroenten en fruit uit
het Middellands-Zeegebied, kies dan altijd voor producten
die geteeld zijn in volle grond. Ze hebben sowieso meer
smaak dan hun soortgenoten uit serres of hydrocultuur, of
dat nu in Andalusië is of in Holland. Bladgroenten – zurkel,
spinazie, sla en zelfs waterkers zijn er altijd als de eersten
bij. Wat paddenstoelen betreft is de lente het seizoen van de
verse morielje en van de zomertruffel. Die is 10 tot 20 keer
goedkoper (maar ook minder smaakvol) dan de wintertruffel, waarvan het seizoen eind februari ten einde loopt. Maar
laat u niet in de luren leggen: als deze zomertruffel toch een
subliem parfum verspreidt op het bord, dan gaat het gegarandeerd om een exemplaar dat ondergedompeld werd in
een kunstmatige essence. Van mirakels is er geen sprake.
Gelukkig is de geur van verse aardbeien wel nog echt, al zijn
sommige variëteiten, zoals de Mara des bois en de Lambada
smaakvoller dan anderen. Vers geoogst zijn ze uiteraard het
lekkerst. Wacht zeker niet langer dan twee tot drie dagen
om deze sensuele vruchten te verorberen.

Mousse van asperges met gerookte zalm, eiermimosa, paprika pesto en handgepelde garnalen.
Voorgerecht voor 4 personen
200 gr witte asperges
2 dl room
3 gelatineblaadjes
4 plakken gerookte zalm
Peper Zout Nootmuskaat
2 hardgekookte eieren
100 gr boter—olijfolie
10 gr pijnboompitten
zachte paprika poeder
20 gr geraspte parmezaan
50 gr handgepelde grijze garnalen
dille
Kook de geschilde asperges samen met de schillen in gezouten
water gaar, laat ze even uitlekken en mix ze in een blender.
Duw ze dan door een zeef zodat
eventuele draden verwijderd
worden.
Los de in koud water geweekte
gelatineblaadjes op in een soeplepel warme room , roer dit onder de aspergemousse en voeg
de rest van de lobbig geklopte
room toe. Afkruiden met peperzout.
Bekleed de vormpjes met vershoudfolie, daarna met de plak
zalm en vul op met de mousse.
Laat dit opstijven in de koelkast.
Hak de eieren fijn (of plet met
een vork) vermeng met de gesmolten boter, afkruiden met
peper-zout-nootmuskaat..
Mix de olijfolie, pijnboompitten,
paprikapoeder en parmezaan tot
een pesto.
Smeer na het ontvormen de bovenzijde in met een dun laagje
pesto en schik hierover de eiermimosa. Werk af met wat garnalen een takje dille.

Vervolg: zie pag 6

5

De smaak van de lente...

Vervolg van pag.5

Dank zij het lentegras zijn hoeveboter en verse kazen in mei
op hun best, of ze nu van koeien- van geiten- of schapenmelk
worden gemaakt. Het zelfde geldt voor de mozzarella di buffala, ingevoerd in april en mei uit de regio van Napels. Laat
hem gedurende twee à drie uren op kamertemperatuur komen, zijn smaak wordt er alleen
maar beter op.
Op harde kazen moeten we wachten
tot na hun affinage (volledige rijping). Dat is het geval voor de uitstekende Meigouda, maar ook voor
de sterk smakende Hervekaas, Ma-

roilles of Pont l’ éveque.
Willen we gegarandeerde versheid, dan denk ik in de lente
vooral aan onze heerlijke witte asperges. Vers gestoken kunnen deze pareltjes op diverse wijzen klaargemaakt worden.
De klassieke manier is gewoon afkoken in licht gezouten water. Ook stomen is een lekkere bereidingswijze aangezien de
asperges iets knapperiger op het bord komen. In stukken
gesneden aanbakken op een zacht vuurtje met heerlijke
roomboter in de pan is ook een optie. Wil je iets vlugger aan
tafel, dan kan je ook deze bereidingswijze toepassen op asperges die in tagliatelli gesneden is en daardoor sneller zal
garen. Mousse van asperges is dan weer een heel andere
wijze van bereiding en het voordeel is dan je een minder dure kwaliteit kan kiezen. Er bestaat naast een koude ook een
warme bereiding. (zie recept). Als garnituur kunnen gerookte zalm – gekookte ham – gekookte eieren – gebakken of gekookte zalm enz.
Paul Van Dinter

SPREUK
VAN
DEZE
LENTE :

Wijn is zonlicht, bij elkaar
gehouden door water.
Het schitterende
kasteel van “Chambord”
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De wijnen uit de Loire.
In een voorgaand artikel heb
ik reeds gewezen om de wijnen die een mogelijke begeleider zouden kunnen zijn
voor asperges.
Zoek je het wat korter bij
huis, dan kom je ongetwijfeld in de Loirevallei terecht.
De wijnen van Sancerre en
het daar vlakbij gelegen
Reuilly en Quincy hebben
soms van nature iets asperge-achtigs in de smaak. Ook
de Sauvignon Touraine,
Pouilly-Fumé en MenetouSalon staan op ons lijstje.
Wat verder stroomafwaarts
van de Loire vinden we de
wijnen van Vouvray. Daar
vind je heel mooie, geurige
en meteen heel licht zoete
exemplaren. Vooral bevallig
als ze niet al te jong meer
zijn!
De Loire vallei is niet alleen
bekend voor zijn wijnen!
In 2002 maakte ik een meerdaagse fietstocht van Orléans naar Nantes. Je komt
dan (soms ongemerkt) door
diverse wijngebieden maar
de nadruk lag toen vooral op
de vele schitterende kastelen en steden die je op deze
tocht kon aandoen.
Je mag dan zeker de landschappen langs de kronkelende Loire niet vergeten.
Het is een heel andere ervaring als je dit met de fiets
doet in plaats van met de
auto. Je bent ook nooit ver
van de Loire verwijderd en
dat geeft zo’n beetje “thuis
langs de Maas” gevoel...

De kastelen van de Loire… doe het eens per fiets!

Relind Coolen

Het Loiredal van de kastelen, in 2000 door de UNESCO tot werelderfgoed verklaard, is een mozaïek van verschillende landstreken,
rijk aan historische bezienswaardigheden. Hier is al meer dan 630
km aan fietspaden aangelegd, beveiligd en bewegwijzerd. Ver van
de hoofdverkeerswegen, op fietspaden, secundaire wegen en dijken kunnen actieve vakantiegangers fietsen door een gevarieerd
landschap met wijngaarden en schilderachtige rivieroevers. Iets
verderop gelegen toeristische hoogtepunten zoals het kasteel Azay
-le-Rideau en de middeleeuwse stad Chinon zijn te bereiken via
twee bewegwijzerde omleidingen van de Loire-fietsroute.
Tot de onomstreden highlights behoren de vele kastelen langs de Loire-fietsroute, die als parels aan een
snoer langs de rivier liggen en de fietstocht tot een onvergetelijke belevenis maken. De wijngaarden
van de streek en de wijnboeren noden u ertoe om onderweg een tussenstop te maken om wat wijntjes
te proeven. Het is ook de moeite waard om af te stappen in de levendige stadjes en de voor de streek
typische ontelbare dorpjes. Maar ook de parken en tuinen, waaraan het Loiredal de titel "Tuin van
Frankrijk" te danken heeft, verdienen een nader onderzoek.
"La Loire à Vélo" is bovendien deel van een grotere visie op het fietstoerisme: de Europese rivierenfietsroute "EuroVelo6" moet de Atlantische Oceaan met de Zwarte Zee verbinden. Daarbij gaat het om totaal 3.600 km door Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Slowakije, Hongarije, Servië, Kroatië, Bulgarije en Roemenië.
Goede redenen om kennis te maken met de Loire-fietsroute:
*de fiets, een ideaal en milieuvriendelijk transportmiddel:
Met de fiets kan ieder in zijn eigen ritme het Loiredal en zijn
schatten ontdekken - landschappen, kastelen, wijngaarden
en nog veel meer.
*De Loire-fietsroute eist geen hoge prestaties en is geschikt
voor iedereen: het is een in beide richtingen bewegwijzerde
en beveiligde route, zonder technische moeilijkheden,
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Tuinen bij het kasteel van Villandry

afgezien van een enkele uit het lokale reliëf ontstane klim. De route is zeer geschikt voor families met kinderen. Door het vlakke
landschap, de flexibiliteit van de etappes en de talrijke rustplaatsen is de Loire-fietsroute voor iedereen plezierig en ontspannend.
*land en mensen leren kennen: de oever van de Loire met zijn
schitterende natuur wordt gebruikt door de bewoners, hengelaars, boeren, maar ook door inlineskaters, toerfietsers en wandelaars. Zo kan men bijvoorbeeld even bij een geitenkaasmakerij of
een wijnboer stoppen om alles te horen over de vervaardiging en
de streekproducten te proeven en dat alles midden in de natuur
met een veelzijdige fauna en flora.
*een aantal fietsverhuurders langs het traject heeft zich aaneengesloten en bieden de mogelijkheid ergens fietsen te huren om ze
ergens anders weer in te leveren. Enkele fietsverhuurders en bijna honderd accommodaties met het label "Accueil Vélo"/
"Fietsers welkom" (hotels, kampeerplaatsen en B&B's) zorgen
bovendien voor bagagetransport van de ene accommodatie naar
de andere.
Extra informatie voor fietsreizigers en nuttige brochures om te
downloaden vindt u bij: www.loire-a-velo.fr. Goede reis!
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