
1 

 

Maaslandse Wijnvrienden vzw 

Liefste vrienden en vriendinnen, 
 
Als oudste – niet in leeftijd – lid van de 
Maaslandse vind ik het fijn dat het bestuur 
aan mij heeft gedacht om jullie te mogen 
toespreken.  Ik zou een boek over meer 
dan twintig jaar Maaslandse kunnen 
schrijven.  Met heel veel leuke herinnerin-
gen en amper een halve bladzijde met een 
rouwbandje.  Niet voor niks kijk ik telkens 

weer uit naar onze activiteiten.  En de nieu-
we leden.  Kende ik vroeger iedereen bij naam 

en toenaam, dan lukt me dat momenteel niet meer zo 
goed.  Dat betekent niet dat mijn geheugen me in de steek laat.  Nee, 
dat is het beste bewijs dat de club groeit en ik (samen met Paul!) tot 
de oude(re), garde behoor.  Geen probleem, wij blijven onze bek open 
trekken maar houden intussen wel de vinger aan de pols.  En die vin-
ger leert mij dat het goed gaat met ons clubje: pretentieloos, vriend-
schappelijk, gezellig en vooral goede wijnen want… het leven is te kort 
om slechte wijnen te drinken. 
Laten we er blijvend een gezellige boel van maken en nu al de funda-
menten en contacten leggen voor de volgende - hopelijk goede – wijn-
jaren. 
 
Buona fortuna      Ciao, 

 maart 2014 
Jaargang 2- editie Lente 
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   2013-2014: 

 

   7 maart 2014 : Wijnproeven  

    

   28 maart 2014 

   23ste Kapitteldiner—NEUTA Leut 

 
   2 mei 2014 

   Chenin Blanc in al z’n glorie 

 

   29-30-31  mei 2014 

   Wijnreis naar de Elzas 

 

   28 juni 2014 

   Zomerhappening 

AGENDA 2013-2014 

   
 

Er was eens een ridder in Portugal 

De Hidalgo van Cima zat vol complexen 

maar hij had heel wat diepgang te bieden. 

Hij vond rust bij zijn Doña in de paardenstallen 

en tussen de zadels trokken ze van leer. 

Op de aarde tussen de truffels genoten ze 

van elkaars rondingen en toen kwam 

een wijntje met een lange ruik… 

en het flesje was uit!   Eric Langie 

Wijnpoëzie : Het sprookje van H.C. Andersen 
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Barst prijsbubbel voor bordeauxwijnen?   

Hoe gaat de wijnboer in Bordeaux in de nabije toekomst om met de prijs van de wijn ? 

 
Los van de kwaliteit bleven de prijzen stijgen, vooral door de vraag uit China. Maar heel wat Chine-
se invoerders kochten te veel en hebben hun aankopen nu stopgezet. In Bordeaux vrezen sommigen 
voor een instorting van de prijzen.  
 

Als zelfs de stocks van bordeauxwijnen uit de topjaren 
2009 en 2010 niet verkocht raken, dan is er iets aan de 
hand. Vooral de duurste wijnen die vooral om specula-
tieve redenen gekocht worden, doen het niet meer goed. 
Het probleem situeert zich in hetzelfde land dat verant-
woordelijk was voor de stijging van de prijzen: China. 
Sinds vorig jaar hebben vele Chinese invoerders afge-

haakt. In Bordeaux spreekt men van een volumedaling van 
70% in de verkopen van grands crus classe s aan Azie . 

Vooral in China heerste de afgelopen jaren een ware Bordeaux-
hype. Daardoor lieten invoerders zich verleiden om zo snel moge-

lijk zo veel mogelijk flessen te kopen, tegen de gekste prijzen, los van 
de ree le kwaliteit van de jaargang. Premiers grands crus classe s stegen van pakweg 100 euro in 
2008 naar 450 en 500 euro in 2009 en 2010. En zelfs voor 2011, een matig jaar, werd nog tus-
sen 300 en 400 euro betaald. Dat wreekt zich nu. 
Nico Willem, eigenaar van de Belgische invoerder Axybel, was enkele maanden geleden in 
Hongkong en Macau en zag daar overvolle rekken: ‘Ze hebben veel gekocht, maar botsen nu op 
minder kooplust dan verwacht.’ 
 
Wijnkennis 
De wijnkennis van die Chinese consument is erop vooruitgegaan. Daarom is hij zich beter be-
wust van het verschil tussen goede en slechte wijnjaren. En begint hij te beseffen dat er ook an-
dere Franse wijnstreken zijn waar even goede wijnen vandaan komen, tegen lagere prijzen dan 
in Bordeaux. Bovendien werd onlangs in China een verbod ingesteld voor partijkaders om nog 
langer dure relatiegeschenken (waaronder bordeauxwijnen) uit te delen en te aanvaarden. 
Ook dat was een streep door de rekening van al die invoerders die te veel hadden gekocht. Zij 
willen nu hun voorraden verkleinen, als het moet tegen lagere prijzen. Bordelese grands crus 
classe s zijn daarom vandaag goedkoper in Hongkong en Sjanghai dan in Bordeaux zelf! In Bor-
deaux vreest men dat de prijsdaling ook Europa en Amerika zal besmetten. 
 
Het jaar 2014 wordt dus met enige ongerustheid tegemoet gezien. In april wordt de jaargang 
2013, geteisterd door storm en hagel, aan de wereldpers voorgesteld. Sommigen menen dat 
Bordeaux er goed aan doet om de prijzen drastisch te verlagen. 
‘In Belgie  voelen wij nog geen effect van de situatie in Azie . Maar in elk geval wordt de jaargang 
2013 de grote test voor de verdere evolutie van de prijzen’, zegt Ben Cooreman van invoerder 
Caves de France. Raf Monard van de Wijnmakelaarsunie, een andere grote invoerder van bor-
deauxwijnen, vindt dat Bordeaux moet opletten voor het snelle geld uit Azie : ‘Het kan op de lan-
gere termijn haar imago aantasten in haar trouwe markten. Nu al zien wij dat vooral de jongere 
generatie niet meer automatisch voor bordeauxwijn kiest en zeker niet bereid is om gekke prij-
zen te betalen.’ 
 
 
De Standaard - 29/1/2014  door Bruno Vanspauwen 
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MONTAGNE DE REIMS 

De Montagne de Reims is een Parc naturel ré-
gional. Hier treffen we, behalve belangrijke 
wijngaarden, uitgestrekte loofboombossen en 
menige graanakker. In de bossen leeft heel 
wat wild. Vele aardige dorpen zoals Villedom-
mange, Rilly-la-Montagne, Chigny-les-Roses, 
Verzenay en Verzy aan de noordzijde en Am-
bonnay, Bouzy, Louvois, Ay, Champillon en 
Hautvillers aan de zuidzijde, bedekken met 
hun wijnakkers de, wat men in Champagne 
'Montagne de Reims' noemt. Het is echter 
geen gebergte. Het hoogste punt is slecht 288 
meter hoog. 
  
Dit plateau ten zuiden van Reims heeft een 
lengte van west naar oost van 20 à 25 kilome-
ter en een breedte van noord naar zuid, van 
Reims naar Epernay van 8 tot 12 kilometer. 

Het gebied rond Sermiers, Chamery, Ecueil, Sacy, Villedommange, Pargny-lès-Reims en dan ver-
der via de west- en noordzijde van Reims tot Nogent-l'Abesse, pal ten oosten van de stad, wordt 
ook la Petite Montagne genoemd. Van de weeromstuit wordt het gebied van Rilly-la-Montagne, 
Verzenay, Verzy, Ambonnay en Louvois als la Grande Montagne aangeduid.  
Op de hellingen vinden we de wijngaarden die hier vooral zijn beplant met Pinot Noir. Het is ech-
ter een te starre gedachte dat de Montagne de Reims alleen beplant zou zijn met deze druivenva-
riëteit. Her en der is er ook Chardonnay en Pinot Meunier te vinden. Zelfs in de gemeente Bouzy, 
zeer verbonden met de Pinot Noir bestaat er aanplant van de twee andere druivensoorten.  
Aan de kant van Reims, van Villedommange tot voorbij Verzenay, liggen de wijngaarden op het 
noorden. Soms, door de vorm van het terrein, op het noodwesten of noordoosten. Een noordelij-
ke, en de daarvan afgeleide noordwestelijke en noordoostelijke expositie is in de Europese wijn-
bouw ongebruikelijk. Zeker in combinatie met de hoge noorderbreedte waarop het Champagne-
gebied ligt. Wijngaarden houden immers van beschutting, licht en een zekere warmte en zijn 
daarom veelal naar het zuiden, zuidoosten of zuidwesten georiënteerd. De wijngaarden van Ver-
zy, Villers-Marmery en Trépail, op de uiterste oostzijde van het plateau, liggen op het oosten, ter-
wijl die van Ambonnay, Bouzy en volgende dorpen meer naar het zuiden zijn gekeerd.  

VALLÉE DE LA MARNE 

De wijngaarden op de zuidelijk gelegen hellingen van de Montagne de Reims gaan als vanzelf 
over in die van de Vallée de la Marne. Dit tweede district volgt de oevers van de marne van Eper-
nay tot voorbij de Château-Thierry. Op de rechteroever liggen wijngaarden ideaal op naar het 
zuiden gekeerde hellingen. Op de linkeroever hebben ze meestal een noordelijke expositie, met 
als gevolg dat de akkers van gemeenten als Mardeuil, Boursault, Troissy en Dormans in kwaliteit 
nadrukkelijk worden overtroffen door die van Dizy, Hautvillers, Cumières, Damery, Venteuil, 
Chântillon-sur-Marne, Verneuil en andere. De beste wijngaarden zijn beplant met Pinot Noir, 
maar we treffen in de Vallée de la Marne ook veel Pinot Meunier aan.  

Alles wat je over champagne zou moeten weten…        deel 2 
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CAVA 

Alles over champagne... 

Vooral ten westen van Epernay. Het is overigens een discutabel punt of gemeenten als Mareuil, Ay, 
Dizy, Champillon, Hautvillers, Cumières en andere nu bij de Montagne de Reims dan wel bij de Vallée 
de la Marne horen. Geologisch gezien moeten ze zonder meer tot de Montagne de Reims worden ge-
rekend, maar historisch-commercieel zijn ze georiënteerd naar de Vallée de la Marne.  

CÔTE DES BLANCS 

De Côte des Blancs is een tweede falaise, haaks op de Montagne de Reims die ten zuiden en zuidwes-
ten van Epernay verrijst. De Côte des Blancs blijkt in werkelijkheid niet te bestaan uit één enkele 
heuvelrug, maar uit meerdere côtes die vanuit Epernay in zuidoostelijke, zuidelijke en zuidwestelij-
ke richting uitwaaieren. Ter plekke wordt gesproken van "Les coteaux au sud d'Epernay". Deze heu-
velruggen zijn van elkaar gescheiden door kleine valleien. Op de naar het oosten, zuidoosten en zui-
den gekeerde hellingen vinden we de wijngaarden. Deze zijn zeker niet alleen beplant met de blanke 
Chardonnay. In gemeenten als Pierry, Chavot, montheleon, Mancy en Grauves staat, naast Chardon-
nay, ook veel Pinot Noir. De volledig naar het oosten georiënteerde côte van Cramant, Avize, Oger en 
Le Mesnil, de langste, de hoogste en kwalitatief de belangrijkste, is praktisch het exclusieve domein 
van de Chardonnay en daarom wordt dit gehele district voor het gemak maar Côte des Blancs ge-
noemd.  
Deze bank van krijt en kalksteen volgt over een lengte van ongeveer 20 kilometer een noord-zuidlijn 
om ten zuiden van Vertus en Bergères-lès-Vertus plots over te gaan in vlak land met ordinaire agra-
rische culturen als suikerbiet en graan.  

DE AUBE 

Deze zuidelijkste streek van Champagne, die zich meer dan 100 km uitstrekt naar de zuidkant van 
Epernay, ligt het dichtst bij Chablis. Vanwege zijn landklimaat met koudere winters en warmere zo-
mers rijpen de druiven zeer goed. De grond is er rijker met een ondergrond van klei en mergel. De 
wijnstokken brengen 80% Pinot Noir voort. Een gedeelte van de opbrengst wordt gekocht door de 
champagnehuizen in Reims en Epernay.  

CÔTE DE SÉZANNE 

Dit is de nieuwste en minst bekende streek van de Champagne, want de wijnstokken werden er pas 
in de jaren '60 aangeplant. Dankzij de nogal zuidelijke ligging rijpen de overwegend Chardonnay 
druiven zeer goed en brengen volle, rijke wijnen voort.  

Vervolg van pag.3  

Wordt vervolgd  

 
 
De Belgen zijn de grootste cavadrinkers ter wereld. Dat blijkt uit cijfers van de Consejo 
Regulador del Cava, het Spaanse controleorgaan voor de export van cava. Elke minuut 
worden in België maar liefst 44 flessen gekraakt. Vorig jaar werden er 23,2 miljoen 
flessen ingevoerd. 
 
Daarmee staat België wereldwijd op de derde plaats. Enkel Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk kochten nog meer cava. Per inwoner wordt in België met meer dan twee 
flessen per persoon per jaar ruimschoots het meeste cava gedronken. Zelfs in Spanje 
ligt dat gemiddelde net iets lager. 
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Het verhaal van de eik…        deel 1 

Het beeld van een bomvolle wijnkelder waar eiken vaten torenhoog liggen opgestapeld is verrassend 
genoeg vrij recent in de Nieuwe Wijnwereldlanden.  Nochtans is kuiper een eeuwenoud beroep dat 
reeds meer dan 800 jaar veelal van meesterkuiper aan leerling wordt doorgegeven. 

 
Ondanks het feit dat eiken vaten reeds lang in Bourgogne 
en Bordeaux gebruikt werden is de techniek van gisten 
en verouderen op eiken vat pas ingevoerd in de Nieuwe 
Wijnwereld in de jaren ’70, dit onder invloed van Ameri-
kaanse wijnmakers zoals Robert Mondavi die de voorde-
len van Franse eiken vaten zagen als kwaliteitsverbete-
raar voor hun wijnen. Immers geen enkele andere hout-
soort bezit de compatibiliteit met alcohol zoals eik: het 
zorgt niet enkel voor waterdichte bewaarcapaciteit maar 
voegt ook unieke smaken en aroma’s toe aan de wijn. 
 

De vele proeven met andere houtsoorten, zoals de Australische eik (geen echte eik maar eerder een eu-
calyptus), den, walnoot of hazelnoot vielen negatief uit. Chileense wijnmakers gebruikten vroeger wel 
eens beukenhout dat de wijn een zeer typische smaak gaf die echter enkel bij de Chilenen zelf aanvaard 
werd, ondertussen bestaat die techniek bij hen niet meer. Echter niet elke eik komt in aanmerking voor 
verwerking, er zijn ongeveer 400 verschillende soorten in diverse temperatuurzones vooral in het Noor-
delijk halfrond. Toch is het aantal dat gebruikt kan worden voor wijn beperkt tot een handvol soorten.  In 
Europa zijn dit de zomereik (Quercus robur) en de wintereik (Quercus petraea). 
 
De zomereik is de meest algemene. Het is een grote boom met zeer kortgesteelde, gelobde, van boven dof-
groene bladen, die van onderen kaal zijn of enkelvoudige haren bezitten.  De zomereik is meestal slechts 
10 tot 20 meter hoog maar kan tot 40 meter hoogte opgroeien.  De zomereik groeit best op niet al te voch-
tige ondergrond en wordt ook zeer veel aangeplant. Hij kent vele ondersoorten zoals de Quercus Cerris 
( Frankrijk) en de Quercus Falcata (Spanje) 
 
De andere wilde en veel voorkomende soort, die ook in cultuur is, is de wintereik (Quercus petraea).  
Deze wintereik wordt ook wel eens zeer toepasselijk "bergeik" genoemd.  Hij heeft langere bladstelen 
(tot 3 cm) dan de zomereik. De bladeren hebben sterharen op de onderzijde.  De soort staat zeer dicht 
bij de gewone eik en wordt hiermee verbonden door verschillende tussensoorten.  Typerend voor de 
wintereik is, dat de eikels geen steeltje hebben alsmede zijn veel langere bladstelen.  Ook de wintereik 
kan erg groot en oud worden. Hij komt echter veel voor als een tegen een bergkant opkruipende, struik-
achtige boom (vandaar de naam bergeik). 
 
De Amerikaanse eik: (Q. rubra, = Q. borealis en Quercus Alba) is een, uit Noord-Amerika afkomstige ei-
kensoort.  Bij deze soort zijn de eikels erg groot (tot 2,5 cm lang); ze zitten in een ondiep napje en ze 
rijpen pas in het tweede jaar.  De "Quercus rubra" komt in België en Nederland relatief veel voor.  Het is 
echter geen echte inheemse soort.  Een andere Amerikaanse ondersoort is de zg. Amerikaanse witte eik 
(Quercis alba).  Deze soort komt hier zeer zelden in het wild voor maar wordt wel veel aangeplant. 
 
Het hout van de Amerikaanse witte eik (Quercus alba) wordt algemeen toegepast voor het aanmaken van 
tonnen en vaten voor het bewaren en rijpen van verschillende dranken (bv. ook Bourbon whisky).  De 
Amerikaanse witte eik is een zeer snelle groeier.  Door de snelle groei zijn de poriën in het hout zeer 
groot.  Er worden daarom meer smaak- en geurstoffen afgegeven aan de wijn of drank.  De groeisnelheid 
van alle eiken wordt uiteraard ook beïnvloed door het klimaat en de bodem.  De witte eik heeft meer 
houtstof dan de gewone zomereik of wintereik en deze houtstof wordt gemakkelijk uitgeloogd.  Het hout-
stof wordt afgebroken tot vanille en aanverwante geurstoffen.  Wijnen of dranken die op Amerikaans ei-
ken vaten (van de witte eik) zijn gerijpt hebben zodoende een duidelijk herkenbare vanillegeur.  
 
           Vervolg op pagina 6        
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De verschillen met de Europese soorten worden echter ook veroorzaakt door de verschillen in bewerking 
van het hout.  Het rijpen op vaten van Amerikaanse witte eik is één van de vereisten bij de productie van 
Amerikaanse Bourbon-whisky en wordt ook gebruikt voor de aanmaak van vele Ierse whisky’s. 
 
In Europa komt men de zomereik en de wintereik overvloedig tegen, zo ook in België en Nederland.  De 
zomereik groeit vooral goed op zwaardere niet-zure bodem en is een snelle groeier.  De wintereik daar-
entegen vindt men meer op lichtere bodem.  Door de lagere groeisnelheid van de wintereik zijn de poriën 
in het hout kleiner.  De zomer- en de wintereik bevatten overigens veel meer looi- en kleurstoffen 
(tannines en polyfenolen) dan de (Amerikaanse) witte eik.  De op deze houtsoorten "geloogde" dranken 
zijn dan ook meestal donkerder van kleur en scherper van smaak dan de op "witte eik" gerijpte dranken. 
In Frankrijk treft men in de meeste wijnvat-productiegebieden wintereiken aan. 
 
Vooral de eiken uit het gebied rond de rivier de Allier en uit de Troncais - het gebied tussen de rivieren 
de Allier en de Cher - waren tot voor kort het meest gevraagd.  Het eerste levert met de Vogezen het 
meest verfijnde eikenhout.  Troncais-eikenhout staat bekend om de kortdurende werkingsperiode van de 
vaten.  Het eikenhout uit het nabijgelegen gebied rond de stad Nevers en uit de Bourgogne geven wat 
meer karakter aan de wijn.  De zomereik vindt men in Limousin (Quercus Cerris), de streek rond de stad 
Limoges, halverwege Nevers en Bordeaux.   Zoals te verwachten is geeft dit eikenhout van de zomereik 
meer looistof af en geeft het de wijn een stevige, 
weinig verfijnde indruk.  Het hout van de zomereik 
is vooral geschikt voor "eau de vie", zoals Cognac en 
Armagnac.  In de handel wordt het hout onderschei-
den in Belgisch, Duits, Frans, Nederlands, Pools, 
Roemeens, Spaans, en Slavonisch eiken, met onder-
ling vrij grote verschillen in structuur en kwaliteit. 
De geelbruine kleur van eiken kernhout steekt dui-
delijk af tegen het 3 tot 5 cm brede, lichter getinte 
spinthout.  Europees eiken zijn sterk, duurzaam, vrij 
zwaar (gemiddelde volumieke massa 700 kg/m3), 
hard, krimpvrij, buigzaam en fijndradig, maar 
meestal weinig homogeen (kringporig). Het wordt 
o.a. gebruikt voor bruggen, sluizen en andere water-
werken, scheepsbouw, dwarsliggers en palen; het 
vindt verder toepassing in de meubelkunst, in de schilderkunst (panelen), in de beeldhouwkunst 
(snijwerk) en in de aanmaak van vaten en tonnen voor het opslaan en "rijpen" van vele dranken . Het 
leent zich uitstekend voor beitsbehandeling, roken en logen doordat het looizuurhoudend is. 
 
Ongeveer ¼ van Frankrijk is bebost en het zijn vooral de wouden van de Limousin, Allier, Troncais, Ne-
vers, Bourgogne en Vogezen die een bron zijn voor de Franse kuiperij.  Ongeveeer 80% van die Franse-
bossen vallen sinds Napoleon II onder toezicht van het “Office National des Forets” (ONF). 
 
In Amerika is de meest gebruikte en voorkomende eikensoort de Quercus Alba.  De US is de tweede 
grootste leverancier van eik.  Witte eik wouden zijn er te vinden in de staten van het oosten en ook in 
sommige meer centrale staten. In tegenstelling tot Frankrijk zijn de bossen hier voor 85% in private han-
den. 
 
In de 18de eeuw stond de zomereik van Hongarije in de belangstelling van de Franse kuipers omdat deze 
een zachte, eenvoudig te behandelen soort was.  Door de oorlogen en politieke nasleep onder het commu-
nisme droogde deze “houtbron” volledig uit.  Vandaag echter is de Hongaarse eik terug bezig aan een op-
mars.  Ze zijn momenteel een goed alternatief voor de peperdure Franse eik.  Dit omdat ook beide soorten 
zomer- en wintereik aanwezig zijn in het deels private, deels door de Staat beheerde Hongaarse bossen. 
 
           Wordt vervolgd 

Het verhaal van de eik…       vervolg pagina 5 
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Een uitstekende sommelier heeft niet alleen een goede kennis van wijn, hij moet ook een goed 

manager, verkoper en ober zijn, anders hoef je er niet eens aan te beginnen! Dit zegt Gerard 

Basset Meester Sommelier (UK), en hij voegt daar aan toe: “Een sommelier moet geen preek 

houden over wijn aan de tafel bij de klant, hij moet de klant een prettige avond bieden!” Vol-

gens Basset is niet het hebben van zeer uitgebreide wijnkennis een voorwaarde om een goed 

sommelier te zijn, maar het vermogen om mensen op hun 

gemak te stellen met een lach, echt contact kunnen 

maken. “Eerst moet je een heel goede ober zijn om feeling 

te krijgen voor service, en de klant kunnen begrijpen.” 
 
Daarna komen capaciteiten als communicatie en samen-

werking met de chef en het kunnen overbrengen van de 

passie, emotie en kennis van de wijnproducent aan de 

klant. 
 
 
Sommeliers zouden niet moeten kopen waar ze zelf van 

houden maar kijken naar het type klanten en de gerech-

ten die de chef maakt en daar de wijninkoop op afstem-

men. Dat vereist objectiviteit en het buiten de gevestigde 

en bekende oevers treden. Natuurlijk is kennis van wijn 

belangrijk, maar nog belangrijker is dat de klant een ge-

voel van vertrouwen krijgt; nog veel restaurantbezoekers 

vinden het contact met een sommelier een beetje eng. 
 
Tot slot de tip om bij het maken van de wijnlijst jargon te vermijden en wijnen neer te 
zetten in soortcategorieën. 

DE SOMMELIER 

Het drinken van wijn neemt met grote stappen af in Frankrijk. Het ste-

reotype beeld van een Fransman met in de ene hand een baguette en 

croissant en in de andere een fles wijn wordt (helaas) steeds minder 

waar. 

In 1975 dronk men gemiddeld 104 liter per jaar, wat gelijk staat met 16 

glazen per week. In 2010 was dit nog maar 46,6 liter, wat zo’n 7 à 8 gla-

zen per week is.  Fransen zelf geven aan dat dit komt omdat zij minder 

vaak wijn drinken bij het eten dan vroeger.  Bovendien geven ze tegen-

woordig meer geld uit aan een fles goede en duurdere wijn, dan aan 

meerdere flessen goedkope wijn.  Kwaliteit boven kwantiteit dus.  Als 

ze nog maar wat goede flessen voor de rest van de wereld overlaten . 

DE FRANSEN EN WIJN 



8 

 

SPREUK 
VAN  
DEZE 
LENTE 

De definitie van goede wijn: 
 

het moet beginnen en eindi-
gen met een glimlach.  

 

Met de lente in het land is (spijtig genoeg) ook weer de 
tijd aangebroken van de jonge lammetjes. 
 

2 lamskroontjes  - 2 el scherpe mosterd  - 25gr brioche  - 
2 el gehakte bladpeterselie - 1 el gehakte rozemarijn -   
1 el olijfolie - zeezout - versgemalen zwarte peper 
 
 Snij met een scherp mes de laag vet aan de buiten-

kant van de lamskroontjes weg, mét het laagje ze-
nuwen dat er net onder ligt.  Je houdt dikke filets 
over met een laagje vet tegen de botjes aan.  Kruid de lamskroontjes met zeezout en versgema-

len zwarte peper. 
 Snij voor de kruidenkorst de brioche in stukjes en hak 30 sec. fijn in de keukenmachine.  Voeg de 

peterselie en rozemarijn toe en hak nogmaals 15 seconden. 
 Verhit de olie in een ruime pan met anti-baklaag, op een hoog vuur.  Bak de kroontjes 2 min. aan 

elke kant.  Haal ze uit de pan en laat 5 min. rusten. 

 Verwarm de oven voor op 240°.  Leg de lamskroontjes met de botjes naar boven op een snij-

plank en bestrijk ze met mosterd.  Druk hierin een flinke hoeveelheid kruidenmengsel en leg de 

kroontjes in een braadschaal.  Bak ze 10 à 15 min. in de oven, afhankelijk hoe gaar je het vlees 

wil hebben.  Dek de kroontjes af met aluminiumfolie als ze te snel bruin worden. 
 Haal het vlees uit de oven, dek af met folie en laat 5 min. rusten alvorens het te versnijden en te 

serveren. 

 
Je kan hierbij een ratatouille van lentegroentjes serveren, samen met rozemarijnmaantjes: 
 
 Boen de aardappeltjes schoon en snij ze in partjes.  Vermeng de aardappelpartjes met gehakte 

teentjes knoflook, zeezout, vers gehakte rozemarijn en een flinke scheut olijfolie.  Strooi ze uit op 

een met aluminiumfolie beklede bakplaat en zet ze 20 tot 25 min. in een voorverwarmde oven 
van 200°.    

 Als groenten zou ik opteren voor  fijne worteltjes, zoete sluimererwten, jonge boontjes en lente-
ui.  Stoof deze beetgaar in bijvoorbeeld een wokpan.  

 
Wijntip: een Pauillac, een St. Julien of ga voor een Shiraz uit 
Australië (bvb. Rosemount Estate) 

SMAKELIJK    

WIJN EN GERECHT : Lamskroontje met kruiden-mosterdkorst 
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