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Nieuwsbrief
Beste Wijnvrienden,
Einde van de jaren '90 besloot ik, aanvankelijk uit pure nieuwsgierigheid, een
wijncursus te volgen bij Paul .
In het begin dacht ik het gewoon allemaal maar over mij heen te laten gaan,
maar gaandeweg werd ik meer en
meer geboeid door wijn. De manier
van lesgeven, informatie die gegeven
werd met echte passie, het aangename
gezelschap dat steeds meer geboeid
raakte leerde mij 'van wijn te genieten'.
Na een eerste wijncyclus werd het voor
mij vrij vlug duidelijk dat dit niet mocht ophouden en dus schreef ik mij in voor een vervolgcursus.
De interesse voor wijn was in mij geboren.
Om met wijn bezig te blijven besloot ik aan te sluiten bij De Maaslandse Wijnvrienden. Destijds gingen deze avonden nog door in de kelders van het kasteel in Wurfeld.
Alhoewel ik mij in het begin 'bleu' voelde bij al die 'ervaren' wijngenieters, voelde ik mij snel opgenomen in deze groep. Niemand pochte
met zijn kennis over wijn of probeerde de andere de loef af te steken.
Belangrijk was het dat iedereen kon leren optimaal te 'genieten' van
wijn.
Door de jaren heen heb ik op de wijnavonden van de MWV vele nieuwe gezichten zien komen. Vele onderwerpen werden (en worden nog
steeds) op een uitzonderlijk aangename manier uiteengezet. We krijgen de kans om uitzonderlijke wijnen, die we anders nooit zouden
drinken, te proeven en te bespreken. Het degusteren van dergelijke
wijnen met een groep enthousiaste wijnliefhebbers is telkens weer
een heel genoegen.
Als fiere bompa naar aanleiding van de geboorte op 19-05-2014 van
mijn eerste kleindochter NOOR, hoop ik in de latere toekomst
(momenteel verkiest ze nog borstvoeding) met haar de passie voor
wijn verder te kunnen zetten en haar interesse voor wijn te helpen
ontdekken.
Laat ons hopen dat De Maaslandse Wijnvrienden haar, net zoals haar
bompa, ook dan nog aangename, leerrijke en vooral gezellige wijnavonden zal bezorgen.
Lang zullen we blijven doorgaan.
Jean-Pierre

We wensen jullie een zonnige en deugddoende vakantie!
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AGENDA 2013-2014

2013-2014:
28 juni 2014
Zomerhappening
Agenda volgend seizoen :
Heb je bepaalde wensen met betrekking tot onze proefavonden… laat
het weten. In de mate van het mogelijke trachten we hieraan te voldoen.
Het seizoen 2014-2015 zal waarschijnlijk geopend worden op vrijdag
26 september 2014 met onze klassieke Algemene Vergadering.
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Korte berichten
BRUSSELS AIRLINES VALT IN DE PRIJZEN
Het Amerikaans blad Global Traveler roemde de business class wijnen van Brussel Airlines. 28 gerenommeerde “winies” bogen zich over alle vliegtuigwijnen ter wereld, maar waren het meest te spreken over het Belgische aanbod. Naast een bekende
Franse wijn worden ook authentieke Belgische wijnen geserveerd, zoals de Aldeneyck Pinot Gris
2010 en de Kluizen Cuvée 2009-2010.
Dit jaar staan op de Brussels Airlines wijnkaart ondermeer Les Vieux Murs, Pouilly-Fuissé 2009
(Frankrijk), Longridge Pinotage 2008 (Zuid-Afrika), Tenuta di Castiglioni 2008 Frescobaldi (Italië),
Poujeaux 2007 (Frankrijk), Ken Forrester Chenin 2010 (Zuid-Afrika), Montes Alpha Syrah 2009 (Chili),
Château Rochemorin 2006 Pessac-Léognan (Frankrijk), Kendall Jackson Zinfandel 2007 (USA), Puclavec Gomila Nr 2 2010 (Macedonië). Passagiers kunnen de wijnen ook aankopen en thuis laten bezorgen.
WERELDWIJDE TOENAME VAN WIJNCONSUMPTIE
Afgelopen jaar is er wereldwijd 244 miljoen hectoliter wijn geconsumeerd, dat is zo'n 3 miljoen hectoliter meer dan het jaar daarvoor. De gegevens zijn afkomstig van de International Organisation of
Vine and Wine (OIV). Frankrijk staat op kop met 29,9 miljoen hectoliter, gevolgd door Amerika (28,5)
en Italië (23,1). Verder is onderzocht dat 57% van alle wijnproductie plaatsvindt in Europa en dat de
wereldwijde handel in wijn alleen maar toeneemt.
Italië exporteert de meeste wijn, gevolgd door Spanje, Frankrijk en Chili.
WIJNGAARD VAN VOOR DE PHYLLOXERA PERIODE “LEVEND HISTORISCH MONUMENT”.
De wijngaarden van de Pédebernade familie in de Gers regio, gelegen
in zuidwest Frankrijk blijken 190 jaar oud te zijn. Op het wijnperceel
groeien 20 verschillende cépages waarvan 7 onbekend zijn in de ganse
wereld. Ze overleefden de druifluis en zijn daarom in Frankrijk uniek.
De 7 onbekende cépages kregen de naam Pédebernade 1 tot 7 als hulde aan de familie waarvan momenteel de achtste
generatie aan het roer staat.
De familie is van plan de wijngaard open te stellen
voor het publiek, en een speciale wijn te maken naar
aanleiding van de waardering als historische monument.

CHAMPAGNE : MILLÉSIME 2013 ?
Ondanks het bijzonder grillige groeiseizoen van het oogstjaar 2012 in de Champagne lijkt de kwaliteit er mee te vallen. Diverse huizen, waaronder enkele zeer
vooraanstaande, hebben inmiddels al bekend gemaakt een vintage te zullen uitbrengen. De kleine opbrengst blijkt meermaals te zijn samengegaan met de nodige concentratie, vooral veroorzaakt door een periode van goed weer in de maand
augustus.
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Alles wat je over champagne zou moeten weten…

deel 3

Geschiedenis
Bij Sézanne, in het zuiden van de Champagne, zijn in tertiaire
aardlagen fossiele overblijfselen gevonden van wilde wijnstokken. Miljoenen jaren geleden moeten die er dus hebben gegroeid. De wilde wingerd, die sinds zijn vondst vitis sezannensis wordt genoemd, heeft bij de intrede van de Ijstijd, in het
Quartair, waarschijnlijk het loodje gelegd. Diepgevroren zijn
ze na ontdooiing niet opnieuw tot leven gekomen.
De eerste wijnstokken in Champagne waarvan daadwerkelijk
wijn is gemaakt, werden nog voor het begin van onze jaartelling door de Romeinen geïntroduceerd. Ze zijn, met de legioenen van Julius Caesar, vanuit het Middellandse Zeegebied
mee opgerukt naar het noorden.
Tot rond de nieuwe stad Durocortorum, nu Reims, en verder.
Durocortorum was de belangrijkste stad van Belgica, het
noordelijke deel van Gallië. Om de stad te houwen, hadden de
Romeinen een aantal ondergrondse steengroeven uitgehakt onder de naam crayères dienen de groeven nu als ideale wijnkelders van enkele grote champagnehuizen.
Met de wijnstok introduceerden de Romeinen er, zo blijkt uit de geschriften, verschillende methodes van aanplanten, snoeien en geleiden.

ROMEINEN EN FRANKEN
Tussen de jaren 90 en 97 van onze jaartelling moesten door een besluit van keizer Domitianus alle wijngaarden
in Gallië worden gerooid. Graan diende in de plaats te komen. Er was namelijk een tekort aan voedsel. Graan
was schaars en duur en wijn was goedkoop. Wijn was er in overvloed. Het is onduidelijk of de keizerlijke orders
werden opgevolgd, maar rond het jaar 285 moet de wijnbouw rond Durocortorum weer tot bloei zijn gekomen. In 280 was het verbod tot verbouw van de wijnstok in Gallië door keizer Probus opgeheven. Dan was het
keizerrijk echter al over zijn hoogtepunt heen en werd de Romeinse provincie Belgica met regelmaat aangevallen door Germaanse barbaren uit het noordoosten. Onder andere door de Franken, het volk dat z'n naam gaf
aan het land waar zij zich vestigden. In het hart van dit vroege vorstendom van de Franken lag het gebied dat,
veel later, Champagne werd genoemd.
In 481 werd Chlodovech hun nieuwe vorst. Vanuit het vroegere Romeinse Durocortorum vestigde hij zijn rijk
door voorheen rivaliserende clans te verenigen. En door te huwen met Chlotilde, de nicht van de Bourgondische koning, die een Germaans rijkje ten zuidoosten van de franken leidde. Omdat Chlotilde christen was, verwierf hij niet alleen aanhang onder de Bourgondiërs, maar stemde hij tevens zijn christelijke Gallo-Romeinse
onderdanen hoopvol. Kerst 496 liet Chlodovech zich met 3000 stamgenoten n Durocortorum door de bisschop
van de stad, Remigius, dopen. Door deze daad, die voor de verdere geschiedenis van Europa grote gevolgen
had, won hij de steun van de Galliërs. Toen de koning in 511 overleed, was het Frankische Rijk reeds zeer uitgestrekt.
Het hoogtepunt van de Frankische glorie situeert zich rond het eind van de 9de eeuw, toen Karel de Grote in
800 door de paus tot keizer van een groot West-Europees rijk werd gekroond. In 814 werd Karel de Grote opgevolgd door zijn zoon Lodewijk I. Hij was de eerste in een lange reeks van Franse koningen die gekroond werden in wat toen Reims heette. Een traditie die stand hield tot de Franse revolutie. Nu afficheert Reims zich, onder andere, als cité des sacres, stad der kroningen. Dit privilege van Reims heeft veel bijgedragen tot de roem
en populariteit van de wijnen van Champagne.
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Alles over champagne...

Vervolg van pag.3

MONNIKENWERK
De geestelijkheid en de religieuze orden liggen aan de basis van de ontwikkeling van de wijngaarden in Champagne. Reeds ten tijde van de eerder genoemde Remigius, bisschop van Reims rond 500, was dat zo. Hij kon koning
Chlodovech dan ook een vat wijn aanbieden om de barbaar Alarik te verslaan.
In de Middeleeuwen konden de kloosters hun wijngaardbezit door aankopen en ook door schenkingen aanzienlijk
uitbreiden. Dat kon ook door eigenhandige ontginning gebeuren. Vanaf de 7de eeuw ontdeden de lekenmonniken
grote delen van de hellingen van het huidige champagnegebied van houtopstand en beplantten ze vervolgens met
wijnstokken.
Aan de vooravond van de Franse revolutie bezaten de abdijen de helft van het totale wijngaardareaal van Champagne. De wijn was nodig voor de viering van de eredienst, maar vervulde ook een belangrijke economische functie in het bestaan van de kloosters. Er werd wijn geschonken aan de adel - in de hoop dat er, in ruil daarvoor, giften
zouden worden gedaan - en er werd wijn verkocht aan de stedelingen. De inkomsten konden worden besteed aan
het onderhoud van de abdijen en aan charitatieve doeleinden. Bovendien was wijn van belang in het raam van de
gastvrijheid van de kloosters. Bij gebrek aan herbergen vonden de passanten immers onderdak bij de monniken.
Voor een klooster was het belangrijk dat gewichtige personages zodanig ontvangen werden dat zij later de beste
herinneringen bewaarden aan hun verblijf ter plekke. De monniken wilden vooral om die reden uitstekende wijnen
in hun kelders hebben.
Overigens kwam ook buiten de geestelijkheid en religieuze orden wijnbouw tot ontwikkeling. Die behoorde toe
aan de adel.
In de 10de eeuw was er sprake van een opvallend omvangrijke
wijnbouwcultuur. Vooral in de buurt van Reims, maar ook ronde
Épernay en bij Châlons-sur-Marne, Sainte-Menehould, Vitry-leFrançois en Sézanne. Daarna ging het alleen nog maar sneller, omdat de wijnen van Champagne steeds bekender werden. Niet in de
laatste plaats ook vanwege de verkiezing in 1088 van Paus Urbanus II, geboren in de wijnbouwgemeente Châtillon-sur-Marne
en een enthousiaste propagandist van de wijnen van zijn streek. Er
was vooral een toenemende wijnbouwactiviteit onder de burgerstand.
Champagne profiteerde van de aanwezigheid van de Marne en, in
mindere mate, de Seine en Aube. Deze rivieren leverden een belangrijke bijdrage aan de verspreiding van de wijn. Parijs was er
goed door te bereiken en via die stad en de Seine kon de wijn ook verder worden getransporteerd naar Normandië
om van daaruit, op zeeschepen, naar Vlaanderen, Holland en Engeland te gaan. Wat niet per boot kon worden vervoerd, ging over heerbanen, de oude Romeinse wegen, waarvan er vele via de oude hoofdstad van het Gallische
Belgica liepen. Reims had immers het grote voordeel dat het lag op de grenzen van Ardennen, Picardië, lotharingen, Bourgogne en het Bekken van Parijs, waaronder het van oudsher een kruispunt van handelsroutes was.
Vanaf de 12de eeuw vormden de verbeterde wegen de toegang tot de beroemde Foires de Champagne. Zakenlieden uit Engeland, de Nederlanden, Duitsland, Spanje, Italië en uit andere delen van Frankrijk ontmoetten er elkaar
tijdens lawaaierige en drukke jaarmarkten, de foires.
Champagne was toen een centrum van het Europese economische leven. Grote hoeveelheden wijn uit deze streek
werden door de massa bezoekers ter plekke geconsumeerd en gekocht voor thuisgebruik of doorverkoop. De wijnbouw in Champagne bloeide en de wijnbouwers leefden in welstand.
Wordt vervolgd
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Het verhaal van de eik…

deel 2

Terug naar Frankrijk waar in 1669 enorme bossen werden aangeplant. Het doel was zeker niet de wijnbouw
maar er was een tekort aan hout om oorlogsschepen te maken. Een laatste mooie 40 m hoge stille getuige
van deze aanplant was nog terug te vinden in de bossen van Troncais. Deze schitterende eik had een stamdikte van 4,6 meter en was 336 jaar oud toen hij in 2006 ten gevolge van houtworm diende geveld te worden. Deze bekende boom “Chêne de Morat” brak tevens het veilingrecord met een prijs van 37.700 €. De
historische eik zou verwerkt zijn geworden in 225 liter vaten bestemd voor de beroemde huizen Château
Latour en Château Angelus in Bordeaux en ook voor het Spaanse Vega Sicilia.
De eiken die momenteel “sneuvelen” voor de Franse kuipers zijn
echter niet zo oud, zij hebben meestal een leeftijd tussen de 120 en
200 jaren. Kuipers hebben eerder interesse in de diameter en minder in de hoogte. Men gebruikt enkel het gedeelte van de stam dat
begint aan de grond en eindigt aan de eerste grote takken, de rest
wordt gebruikt voor meubelen, fineerhout of parket.
Afhankelijk van hun geografische ligging groeien Amerikaanse eiken sneller dan hun Europese varianten. Hier is de oogstleeftijd
eerder 70 jaar.
Overzicht van de Franse topbossen:
Chatillon: Dit woud ligt als een kruispunt tussen Champagne en
Bourgogne in het oneffen landschap met heuvels. In het 84000ha
grote bos leven vele wildsoorten zoals herten, everzwijnen en de
beschermde zwarte ooievaar. Het klimaat is er hard en de hoogte
rond de 300 meter. De bodem is meestal kalkachtig met aanzienlijke
waterpartijtjes. In zulk klimaat en omstandigheden groeien de eiken
zeer langzaam.
Bertranges: Dit bos met een oppervlakte van 10.000 ha maakt deel uit van het grote woud van Nevers dat zich
uitstrekt van Chablis in het Noordoosten tot Sancerre in het Zuidoosten. In tegenstelling tot andere delen van
het woud van Nevers bevat Betranges overwegende de wintereik, een soort die in de optimale omstandigheden van de regio een consistente dichte korrel oplevert. Het bos is een vredig oord met meerdere eeuwenoude eiken, natuurlijke bronnetjes en een uitstekende bodem. Het hout heeft een elegant karakter met een licht
tanninerijke structuur.
Vogezen: Gelegen in het Noordoosten van Frankrijk in de Lorraine, dicht bij de Elzasgrens. Het is met zijn
85000 ha zeer groot en uitgestrekt. Hier vinden we sommige van de grootste en meest diverse bossen van
Frankrijk. De eiken uit deze hoger gelegen regio zijn kleiner en slanker met een relatieve dichte korrel en geven de wijn meer tanninerijke smaken dan de eiken van lager gelegen gebieden.
Het gebruik van deze eiken uit de Vogezen werd pas sinds 1970 commercieel interessant maar de vraag is
momenteel sterk stijgend.
Jupilles: Nabij het gelijknamige dorp in het westen van de Allier, gelegen op het einde van de Loirevallei en
30km ten zuidoosten van Le Mans. Het is vooral gekend om zijn zeer oude eiken waarvan het hout vooral florale aroma’s afgeeft en in kuiperskringen wordt omschreven als de geur van rozen, en gekend om zijn milde
tannine’s.
Allier: Het noorderlijk gedeelte van de Auvergne en ligt aansluitend aan het zuidelijk gedeelte van het woud
van Nevers. Het bos heeft de naam van het departement gekregen en bevat veel zomereiken. De bodem is
vooral dikke klei en is niet zo vruchtbaar zodat de eiken hier traag groeien en kleiner uitvallen. Het hout is
hard met een compacte korrel. Deze eiksoort kan gebruikt worden voor vele rode en witte wijnen.

5

Het verhaal van de eik…

vervolg pagina 5

Troncais: Verkozen als mooiste woud van Frankrijk en bevat iets meer dan 10000 ha wintereik aangeplant in het tweede gedeelte van de 17de eeuw, dit in het noordelijk deel van de Auvergne. Het
gebied heeft de ideale groeicondities met diepe en rijke bodems en vele natuurlijke bronnetjes zodat het hout dat van deze eiken kan gewonnen worden een extreme lichte korrel heeft. Sommige
eiken zijn hier meer dan 300 jaar oud. Door de gelimiteerde kap en de uitzonderlijke kwaliteit is de
prijs van de eik uit deze regio zeer hoog, mede door de grote vraag, vooral van de tophuizen uit
Cognac.
Ook in Amerika heb je enkele bekende eikwouden.

Central Missouri: Ongeveer 5400 ha bos met 80% eik in deze centrale staat van de Us. Een derde is
de witte eik of de Quercus Alba. De bodem is een primaire kalksteen en het hout geeft kruidige toetsen aan de wijn.
Shenandoah Valley: Genoemd naar de gelijknamige rivier waarvan de bedding door twee staten
loopt namelijk Virginia en West Virginia, en in het westen begrensd door de Appalachian Mountains.
Het hout uit deze bossen heeft een zeer fijne korrel die zorgt voor een specifiek karakter met een
langere afdronk en een droog gehemelte.
Ozarks: Een ruw dicht bebost gedeelte in het westen van Missouri. Alle eikenbossen in dit mooie gebied groeien op de hoge ribbels van de kalksteen ondergrond. Kruidige nuances zijn de karakteristieken
die het hout van deze traag groeiende eiken oplevert.
Appalachen: Deze ruige streek bevat bossen in de
staten Pennsylvania en West Virginia, gelegen aan de
voet van het Appalachen gebergte. Het harde karakter van de streek zorgt voor een trage groei van
de eiken die hier zachte tannine’s leveren.
Minnesota: Dit land van de 10000 meren is gelegen in de Midwest. De bossen zijn minder dicht begroeid en het hout levert een normale korrel op en een zacht karakter.
Eiken worden verkocht terwijl ze nog in het bos staan zodat de herkomst perfect aantoonbaar is.
Eens het ONF zijn toestemming heeft gegeven om een bepaald lot/perceel te rooien wordt er een
catalogus verspreid met de exacte locatie. Potentiële kopers kunnen dan ter plaatse de bomen inspecteren: de diameter, hoogte, kwaliteit en oneffenheden want een kuiper kan weinig aanrichten
met hout met “weren”.
Nadien worden de bomen meestal via een “Hollandse” veiling (waarbij de prijs daalt tot er iemand
“stop” roept) verkocht. Deze veilingen worden meestal gehouden in oktober en november. De bomen dienen dan tegen de volgende lente geveld en verwerkt te zijn.
Na het vellen van de boom wordt hij gesplit in houtstaven. Door de lichtere korrel dienen Europese
eiken gesplit te worden, de Amerikaanse met hun grovere korrel kunnen gezaagd worden. In Frankrijk worden de houtstaven dan buiten gedroogd gedurende minimum 10 maanden tot 3 jaar. Hoe
langer ze blijven drogen hoe zachter het smaakprofiel. In Amerika durft men het hout drogen in een
droogoven maar ook hier gebruikt men meer en meer de methode van het natuurlijke drogen.
Wordt vervolgd
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Het serveren van oude wijn.

U wilt voor een speciale gelegenheid of voor de feestdagen graag uw Château Pétrus uit 1970 uit uw
kelder schenken. Graag geven we u enkele nuttige tips voor als u zo'n oude wijn gaat drinken. De
voorzichtige behandeling die hieronder beschreven wordt is vooral nuttig voor oudere wijnen die bezinksel hebben. U kunt uw fles eventueel even tegen het licht houden om te zien of er effectief bezinksel is.
WAT DOET U OP VOORHAND?
Laat de fles zo lang mogelijk in uw kelder. Daar zijn de omstandigheden normaal het beste voor uw wijn.
Zet de fles wel twee of drie dagen voor u de wijn gaat drinken rechtop (zeker bij rode wijn). Zo kan het bezinksel rustig naar de bodem van de fles zakken. U kunt de fles ook in een wijnschenkmandje leggen (licht
hellend).
“LE MOMENT SUPRÈME”
Haal de wijn uit uw kelder kort voor u hem gaat
drinken (bv. een uurtje op voorhand). Hou de wijn
rechtop, en probeer de fles niet te schudden. Anders zal het bezinksel zich terug verspreiden. Heeft
u de fles op voorhand in een drinkmandje gelegd,
haal de wijn dan in dit mandje uit de kelder. Laat de
wijn in het mandje liggen, ook bij het ontkurken en
het schenken.
Misschien denkt u eraan om de wijn te koelen,
vooral dan bij witte wijn. Is uw kelder echter voldoende fris, schenk de wijn dan gewoon op keldertemperatuur. Grote rijpere wijnen worden nooit zo
koud gedronken als jongere of gewone wijnen. Als
u oude wijn te veel gaat koelen, gaat de smaak verloren. Indien nodig kunt u hem even koelen in een
ijsemmer. Nooit in de koelkast of in de diepvries!
Sommigen hebben de neiging de fles te vroeg te
ontkurken (om de wijn te verluchten). Dit is niet aangewezen, ook niet als u de kurk terug op de fles
plaatst. Oude wijn heeft een subtiel evenwicht en mag zeker niet te lang aan zuurstof blootgesteld worden.
Ontkurk de fles vlak voor u ze gaat schenken. Gebruik steeds een degelijke kurkentrekker want oude kurken kunnen brokkelen.
Om het bezinksel of de droesem van de wijn te scheiden, kunt u een oude fles voorzichtig decanteren.
Maar vaak doet men hier meer kwaad dan goed mee. Zoals al aangegeven is het niet goed om oude wijn te
lang aan lucht bloot te stellen. Door de wijn in een karaf te gieten, is de kans groot dat een deel van de
smaak verloren gaat. Bovendien vraagt decanteren toch heel wat behendigheid, anders wordt het bezinksel nog meer in de wijn verspreid.
Tenzij u een echte specialist bent, is het dus doorgaans beter om een oude wijn niet te decanteren. Door
de fles vooraf rechtop te plaatsen en ze daarna voorzichtig te behandelen, zal het bezinksel normaal gezien
wel onder in de fles blijven.
Schenk de wijn steeds met de nodige voorzichtigheid uit, zonder schokken of schudden. Drink uw oude
klassewijnen nooit bij te krachtige, zoute, gekruide gerechten. De smaak van de wijn is vaak zo fragiel dat
hij gemakkelijk overheerst wordt door die van het gerecht. Kies bij voorkeur voor een licht, subtiel gekruid
gerecht, of degusteer de wijn gewoon zo.
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WIJN EN GERECHT : Kwarktaart met verse aardbeien.
Dit keer eens een nagerechtje of gewoon een lekker stukje taart dat door iedereen kan gemaakt worden
Ingrediënten voor 1 taart ( 8 porties)
1 pak lange vingers of petit-beurre (250 gr)
500 gr platte kaas – (mager)
250 (light) mascarpone
1 citroen uitgeperst
175gr fijne witte suiker
500gr. aardbeien
1 potje aardbeienconfituur

125 gr zachte natuurboter
2 dl verse room
1 dl verse room
6 blaadjes gelatine
2 pakjes vanillesuiker
Muntblaadjes – voor afwerking
Lange vingers (Boudoirs) voor de afwerking

Benodigdheden : springvorm 24 cm – steelpan – plastik zak – spatel/
pannenlikker – mixer met kloppers – deegrol – blender – plastic kommen
Bereiding van de bodem.
De lange vingers in een plastic zak doen en pletten met een deegrol.
Deze kruimels goed vermengen met de zachte boter.
De springvorm bekleden met bakpapier/alu-folie en het mengsel op de
bodem aandrukken.
Plaats een uurtje in de koelkast zodat de boter kan opstijven.
Bereiding van het vulsel.
Gelatineblaadjes in KOUD water laten voorweken.
Aardbeien wassen, drogen en de steeltjes verwijderen.
250 gr pureren in blender, samen met een halve citroen.
(smaakversterker)
De kwark vermengen met mascarpone en de fijne suiker.
De andere helft van de uitgeperste citroen samen met 2 soeplepels water verwarmen en hierin de gelatineblaadjes oplossen (niet
koken!). Laat even afkoelen.
De room stijfkloppen met wat bloemsuiker.
Roer de opgeloste gelatine door het kwarkmengsel en verdeel in twee. Roer onder de ene helft de aardbeienpulp.
Spatel daarna voorzichtig de helft van de opgeklopte room eronder.
Maak hiermee een eerste laag in de springvorm en strijk gelijk.
Idem voor de tweede helft – room er onder spatelen en in de vorm doen.
Bedek met vershoudfolie en sluit zo goed mogelijk af. (om smaakvermenging in de koelkast uit te sluiten)
Laat enkele uren een koelkast opstijven. (min 4u – best een nacht)
Open de springvorm en haal de taart eruit.
Versier de zijkant met (halve) lange vingers en werk af met aardbeien en ander
zomerfruit , eventueel een muntblaadje. (gebruik om de koekjes aan de zijkant
ONZE COÖRDINATEN
te plakken wat vers geklopte slagroom).
Verwarm wat aardbeienconfituur en bestrijk hiermee de aardbeien om ze wat
meer glans te geven.
Verantwoordelijk uitgever:
Wijnsuggestie Paul : Moscatel de la Marina—Enrique Mendoza / Alicante of
Bodega Santa Ana Moscatel / Argentinië (€ 5,90)
Smakelijk
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Jos Thomassen,
het oudste lid na Paul
Van Dinter, gaat als eerste de uitdaging aan om
volgend seizoen een wijnavond voor
de leden te verzorgen.
Hij wil, zoals voorzien is in ons
werkingsreglement, een gooi doen
naar de titel van

MEESTER-COMMANDEUR !
Zijn thema :

De wijnstreek Friuli.

SPREUK
VAN
DEZE
ZOMER
De beste manier om veel over wijn te
leren is door hem te drinken.
Waarheid:

Wijn is slecht voor de mens - vooral
slechte wijn.
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Succes Jos!
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