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Maaslandse
Wijnvrienden
Nieuwsbrief
Beste wijnvrienden en –vriendinnen,
Na een beginnerscursus wijnproeven te
hebben gevolgd bij Paul zijn mijn neef Erik
( wie hem nog niet kent : een knappe adonis van 50 jaar jong) en ikzelf een proeverij van de MWV gaan bijwonen.
Dit moet in de periode 2000-2001 zijn
geweest, exact weet ik het niet meer
(ouderdomsverschijnselen zeker?).
Het was een zeer aangename proefavond
en we waren vertrokken voor wat nu nog
altijd een bijzonder toffe en leerrijke vereniging is. Hierdoor heb ik nog enkele gevorderde cursussen gevolgd omdat de hobby toch
wel begon te evolueren naar een lichte passie.
Door de jaren heen heb ik enorm veel bijgeleerd van mensen als Paul, John, JeanPierre, Jean, Guy,… die toch al heel wat ervaring hebben in deze boeiende materie : “wijn”.
Na toch wel wat proeverijen te hebben meegemaakt , heb ik regelmatig eens aan
een activiteit deelgenomen van Paul aangaande wijn en gerecht. Ik ging wel op
restaurant maar om bij een gerecht de juiste wijn te zetten , dat was nog een
ander paar mouwen. Hierin begin ik stillekes aan mijn draai te vinden maar telkens betrap ik mijzelf erop dat dit niet zo eenvoudig is en dat ik hier nog dagelijks
van kan bijleren. Wijn is zo complex dat dit door noem maar op: de ondergrond,
de weerssituatie, het wijn-maken zelf,….telkens weer iets nieuws en verrassends
kan brengen en dat je nooit te oud bent om te leren.
Ik wil meegeven aan de nieuwe leden van deze vereniging dat ze zich zeker niet
beschaamd moeten voelen als ze soms van sommige mensen een bespreking van
een bepaalde wijn horen. Laat jullie maar horen want de anciens onder deze
groep kunnen ook iets bijleren van de nieuwe leden. Daarbij is het ook een vereniging waar je op een PLEZANTE manier met wijn in aanraking komt. Geen stijf
gedoe maar op een amicale manier omgaan met elkaar en natuurlijk met de wijn.
Dit zie je ook aan de groei van de vereniging de laatste jaren. Ik voel mij goed in
deze groep en hopelijk mag ik dit nog jaren gezond en wel meemaken.
Want het spreekwoord zegt: hoe meer zielen... hoe minder wijn, maar wel hoe
lekkerder!
Wijngroetjes,
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AGENDA 2014-2015
16 januari 2015
- Nieuwjaarsreceptie
- Jos Thomassen “wijnproefavond”
“Friuli: una grande sorpresa”
27 februari 2015
- Wijnverrassingen uit eigen kelder
27 maart 2015
- Kapitteldiner
22 mei 2015
- Blind maar niet doof … ?
27 juni 2015 : ZOMERHAPPENING

Ronny Lamberigts
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Fouten in wijn
Wijn bevat alcohol en zuren, heeft een lage pH en is dus een vijandig milieu voor micro-organismen. Toch kunnen zich onder bepaalde omstandigheden fouten in de wijn ontwikkelen die voornamelijk door bacteriën en gisten worden veroorzaakt. Deze fouten zijn niet schadelijk voor de gezondheid, maar verlagen wel de kwaliteit
van de wijn. De belangrijkste fouten in wijn zijn koolstofdioxide in een fles stille wijn, wijnsteenzuurkristallen,
vluchtig zuur, oxidatie, reductie, kurksmaak en een onaangename bijsmaak.
CO2 in een fles stille wijn duidt meestal op hergisting, zeker wanneer de wijn troebel is. Aan sommige witte wijnen, zoals vinho verde en sommige roséwijnen wordt echter vaak voor het bottelen CO2 toegevoegd om hem
frisser te maken. Hier kan men natuurlijk niet van een “fout” spreken.
Wijnsteenzuurkristallen zijn onschadelijke kristallen die vooral in witte wijn zichtbaar worden nadat de wijn in
een koele omgeving heeft gelegen. Wijnsteenzuur slaat neer onder invloed van koude en de kristallen kunnen
op glasscherven lijken. Veel consumenten klagen hierover, maar weten niet dat dit een volstrekt natuurlijk fenomeen is. De wijnmaker kan dit proberen te vermijden door de wijn op koele temperatuur te bewaren vooraleer hij gebotteld wordt en de kristallen uit de wijn te filteren, maar een volledige garantie is er nooit. Wijnsteenzuurkristallen hebben geen invloed op de smaak of de kwaliteit van de wijn.
Vluchtig of volatiel zuur is wel degelijk een fout in wijn. Vluchtig zuur is voornamelijk azijnzuur, dat bij het ruiken
aan het glas een prikkeling in de neus teweegbrengt. Azijnzuur komt altijd voor in wijn en draagt in kleine hoeveelheden bij tot de complexiteit. Ruikt de wijn echter uitgesproken naar azijn, dan duidt dat op een onvoldoende bescherming tegen azijnzuurbacteriën voor en tijdens het wijn maken. Vaak gaat azijngeur samen met oxidatie. De wijn is onvoldoende beschermd tegen zuurstof, verliest zijn fruitaroma’s en krijgt een metaalachtige
smaak van bruingekleurde appel. De verantwoordelijke stof is acetaldehyde. De redenen voor het vroegtijdig
oxideren van wijn zijn het slordig omgaan met de wijn tijdens de vinificatie en een te kleine toevoeging van zwaveldioxide (SO2). Sommige verpakkingen zoals plastic flessen of ‘bag-in-box’ laten na enige tijd zuurstof door,
wat leidt tot oxidatie. Deze wijnen worden dan ook het best zo snel mogelijk gedronken, ten laatste 3 maanden
na aankoop.
Reductie is net het omgekeerde van oxidatie. Doordat de wijn te weinig in contact komt met zuurstof ontstaan
er vluchtige zwavelverbindingen die naar rotte eieren en aangestoken lucifers kunnen ruiken. Vaak helpt enkele
seconden rondwalsen in het glas om de zwavelgeur weg te krijgen en ook een koperen muntstuk gedurende
enkele seconden in de wijn leggen lost het probleem op. Wijn afgesloten met een schroefdop kan ook soms reductief zijn, omdat metaal in tegenstelling tot kurk geen zuurstof doorlaat. Een kleine hoeveelheid zwavelgeur
draagt echter bij tot de complexiteit en vergroot het ‘terroir’-gevoel van de wijn.
Kurksmaak wordt veroorzaakt door een schimmel in de kurk die onaangename aroma’s van karton produceert
wanneer hij met chloor– of broomproducten in aanraking komt. Doch niet alleen kurk is de oorzaak van kurksmaak in wijn. Ook plastic en hout kunnen ermee besmet zijn—dus ook zelfs wijn onder plastic kurk (kunststof
kurk). Chloor– en broomproducten worden nog steeds gebruikt om houten balken en ander materiaal in wijnkelders en bottelarijen te beschermen tegen ontbranding. Zolang deze materialen in wijnkelders en bottelarijen
gebruikt worden, zal er kurksmaak in wijn bestaan.
Een onaangename bijsmaak in wijn is meestal terug te voeren tot een infectie met bacteriën of gist. Ruikt de
wijn naar rook, paardenstal en zweet, dan is hij besmet met Brettanomycesgist. Dat komt vooral voor in rode
wijnen die weinig zuren hebben en die voor het bottelen niet werden gefilterd. In kleine hoeveelheden versterken deze aroma’s de ‘terroir’- indruk van de wijn.
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Hoe maakt men “versterkte” wijn ?
Versterkte wijn ontstaat door alcohol toe te voegen voor, tijdens of na de gisting van druivenmost of wijn. Het procedé
vindt zijn oorsprong in de late 17de eeuw, toen men wijn wilde stabiliseren en langer houdbaar maken voor tijdens lange
scheepsreizen. Het basisprincipe is dat gist en bacteriën niet overleven bij 15% alcohol of meer.
Voor port worden rode druiven op hoge temperatuur vergist om zeer snel veel kleurstoffen en tannines aan de schillen te
onttrekken. Traditioneel werd dit in grote open kuipen gedaan waarbij de druiven met de voeten werden getreden. Op
deze manier werden de schillen gebroken en kwamen kleurstoffen en tannines meteen vrij. De beste portwijnen—zoals
vintige port—worden nog steeds op deze manier gemaakt, terwijl goedkopere stijlen machinaal worden vergist. Sommige
producenten gebruiken zelfs geautomatiseerde robot “voeten” voor hun topwijnen.
Na 2 tot 3 dagen heeft de vergistende most een alcoholgehalte van 6 tot 7% en een restsuikergehalte van 100 gram per
liter. Op dat moment wordt het sap van de schillen en pitten gescheiden en wordt de jonge wijn met brandalcohol
(gedistilleerd uit druiven) versterkt tot 20%. De gisting stopt onmiddellijk en de wijn blijft zoet. De alcohol is echter niet
geÏntegreerd in de wijn en daarom krijgen alle soorten port een lagering van tenminste 1 jaar in grote eikenhouten vaten
of ik tanks. Hoe langer de rijping, hoe beter geïntegreerd de alcohol. Eenvoudige “ruby” gaat gedurende 1 tot 3 jaar op
vat of tank en wordt gemaakt van druiven van de laagste kwaliteit; de beste “tawny” ports blijven tot 40 jaar op eikenhouten vaten. De laatste krijgen daardoor een lichte roodbruine kleur en complexe aroma’s van hout, noten en donker rood
fruit. “Late bottled vintage” gaat 4 tot 6 jaar op vat, terwijl “vintage port” - het paradepaardje - al na 2 jaar wordt gebotteld. Vintage port is een traag rijpende wijn die ten minste 10 tot 20 jaar op fles nodig heeft om de alcohol met het
fruit en het gewicht van de wijn te laten versmelten. Deze top-port komt steeds van één jaargang en herkent men aan zijn
inktpaarse kleur en zijn geconcentreerde aroma’s van donker kers en kruiden. Vintage port wordt van druiven van de
beste kwaliteit gemaakt en wordt in de mindere jaren niet geproduceerd. Ook andere versterkte wijnen, zoals vin doux
naturel uit Frankrijk (vb. Banyuls en Maury) en madeira (voornamelijk Bual en Malmsey), worden volgende de
“portmethode” gemaakt.
De andere methode om versterkte wijn te maken is die van de sherry. De wijn vergist helemaal uit, tot hij beendroog is en
wordt dan pas met alcohol versterkt. Sherry wordt gemaakt van de witte palomino-druif. Die brengt oninteressante, neutrale wijnen voort die pas groots wordt wanneer hij het “sherryprocedé” heeft ondergaan.
Sherry bestaat in twee basisstijlen : “fino” en “oloroso”. Voor fino wordt de basiswijn tot 15% versterkt en in een niet volledig gevulde vaten gelagerd. Op het vrije oppervlak van de wijn ontstaat een dikke gistlaag die “flor” wordt genoemd.
Dit is niet uniek voor sherry; op alle witte wijnen waar ook ter wereld zal de gistlaag groeien wanneer de vaten niet helemaal vol zijn. Een voorbeeld hiervan is de “Vin Jaune” uit Frankrijk.
Flor eet de wijn als het ware op. Hij voedt zich met alcohol, proteïnen en glycerol uit de wijn, die steeds dunner en bleker
wordt van kleur. Fino moet daarom regelmatig worden aangesterkt met alcohol. De florlaag beschermt de wijn tegen
oxidatie en geeft hem een uitgesproken aroma van amandelen en gist. Belangrijk is dat de sherry maar mag worden versterkt tot 15%, anders sterkt de flor af. Manzanilla is een speciale fino die aan de kust in vaten worden gelagerd, waardoor
hij een lichtziltige smaak krijgt.
De tweede stijl is oloroso. De basiswijn wordt versterkt tot
18% en krijgt een oxidatieve lagering in eik. Er is immers geen
flor om te beschermen tegen oxidatie. De wijn wordt donkerbruin van kleur en krijgt aroma’s van karamel, rook en walnoten. Door verdamping uit het vat neemt het alcoholgehalte
vaak nog toe, soms tot 24%. De lagering gebeurt met het zogenoemde “Solera” systeem: een in driehoek opgestapeld aantal vaten.
Tenslotte kan ook onvergist druivensap worden versterkt;
Pineau des Charentes uit Frankrijk en Fortified Muscat uit
Australië zijn hiervan voorbeelden.
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Wijnen in Frankrijk aan wijzigingen toe...
De Languedoc-Roussillon is de grootste Franse producent van biologisch geteelde druiven. In 2009
was één op de drie wijngaarden biologisch. Het gebied telt 798 wijnbedrijven die in meer dan 60% van
hun wijngaarden biologische of biodynamische wijnen produceren. Met elkaar leveren ze ieder jaar
333.000 hectoliter, ofwel 21 miljoen flessen biologische wijn. Inter Oc, de brancheorganisatie Pays d'Oc
IGP heeft Yann Chabin, verbonden aan
de Universiteit van Montpellier, onderzoek laten doen naar duurzaamheid in de wijnsector. Tussen 2009 en
2011 analyseerde hij wereldwijd de
mening van consumenten over milieu
en duurzaamheid. Uit dat onderzoek
bleek dat 33% van de bevolking van
de onderzochte markten bereid is om
8 tot 33% meer te betalen voor een
fles wijn die duurzaam is geproduceerd. Goed 55% van de wijnbedrijven
aangesloten bij Inter Oc is daarvoor
gemotiveerd. En 85% is bereid zich
aan te sluiten bij een collectief duurzaamheidsproject.

Mâconnais wil Premiers Crus.
De Mâconnais is momenteel het enige deelgebied
van de Bourgogne dat het moet stellen zonder
premiers crus. Producenten in de appellations
Pouilly-Fuissé, Pouilly-Loché, Pouilly-Vinzelles en
Saint-Véran zouden dat graag anders zien. Al sinds
zes jaar zijn ze bezig met een lobbycampagne om
erkenning te krijgen voor hun beste wijngaarden.
In 2010 deden ze aan het INAO een geologische
studie toekomen met betrekking tot 73 individuele climats, samen goed voor 400 hectare wijngaard, die voor de status van premier cru in aanmerking zouden kunnen komen op grond van bijzondere geologische eigenschappen. Het INAO
heeft nu een panel van deskundigen aangewezen
om een en ander nader te onderzoeken. Een
eventuele positieve beslissing zal echter nog minstens tot 2015 op zich laten wachten. Mocht dat
inderdaad gebeuren, dan houden de aanvragers er rekening mee dat pluk met de hand verplicht wordt en
dat de maximaal toegestane opbrengst 5 hl/ha onder die van standaard Mâconnais-Villages komt te liggen.
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Picpoul de Pinet wordt eindelijk AOC
Na dertien jaar procederen – ambtelijke
molens in Frankrijk draaien tergend langzaam als het om wijn gaat – heeft het INAO
zijn groene licht gegeven aan het dossier dat
moet leiden tot de erkenning van de zelfstandige AOC Picpoul de Pinet. Als de verplichte inspraakprocedure geen gemotiveerde bezwaren oplevert, de behandeling van
het dossier door de Franse volksvertegenwoordiging zonder vertraging verloopt en
het “Journal Officiel” (Franse staatsblad) het
decreet op tijd publiceert, zou de appellation al voor de oogst 2012 van kracht kunnen
worden. Picpoul de Pinet is dan niet langer
meer een sub-appellatie van Coteaux du
Languedoc.
De reden waarom erkenning zo lang op zich heeft laten wachten is mede te wijten aan meningsverschillen tussen het INAO en het syndicaat dat de aanvraag had ingediend. In 2007 werd een te restrictief voorstel van het
INAO verworpen door dit syndicaat. In maart van dit jaar werd een nieuw voorstel wel aangenomen. De appellation blijft beperkt tot de zes huidige gemeenten Castelneau de Guers, Florensac, Méze, Montagnac, Pinet en
Pomerols, maar met uitsluiting van diverse minder geschikt geachte percelen. Dit impliceert een oppervlakte
van2400 ha in plaats van nu nog 2950. Ook werd het maximumrendement teruggebracht van 60 naar 55 hl/ha
en werden de normen voor plantdichtheid aangescherpt.

CLUBNIEUWS : Gebruik het INAO proefglas.
We zijn door het steeds groeiend aantal leden op een kantelmoment aangekomen dat
het (soms) noodzakelijk is dat er een bijkomende fles moet geopend worden om iedereen een hoeveelheid wijn in het glas te schenken zodat het proefproces normaal kan
doorlopen worden. Met de grote verscheidenheid aan maten en vormen die momenteel gebruikt worden is dit voor de “schenkers” geen sinecure, zeker als de wijnen
blind geproefd worden en er niet voldoende controle mogelijk is op de hoeveelheid
wijn die nog in de fles zit. Op jaarbasis zal dit eveneens zijn weerslag hebben op de
clubkas… een extra fles voor bvb. 2 leden openen is louter verlies waar niemand mee
gebaat is.
Als bestuur doen wij dan ook een warme oproep (geen expleciete verplichting) naar
onze leden om vanaf 2015 het INAO proefglas, dat wereldwijd als officieel proefglas aanvaard wordt, te gaan
gebruiken op onze wijnavonden.
Dit geeft ook een aantal voordelen:

iedereen krijgt dezelfde hoeveelheid wijn ingeschonken.

Iedereen krijgt dezelfde indrukken van de wijn bij het proefproces. Andere glasvormen geven waarschijnlijk andere indrukken. Zodoende zit iedereen weer op dezelfde golflengte…
Als club stellen wij voor de leden dit wijnglas te koop aan € 15 voor de doos van zes. Ze zijn eveneens per
stuk te koop aan 2,5€ mocht er achteraf een breken.
Het bestuur geeft alvast het goede voorbeeld...
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Wijndruif in de kijker : PINOTAGE
Inleiding
Een ontwikkelde druif door Professor Perold in 1925. Ze ontstond door een kruising van Pinot Noir en Cinsault (in de tijd
dat deze ook wel Hermitage werd genoemd). Hij werd geboren
op de Universiteit van het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch en hij is
dan ook de nationale trots van Zuid-Afrika.
Soort
Blauw

Herkomst
Zuid-Afrika

Kenmerken
Pinotage is niet de gemakkelijkste druif om mee te werken. Hij
heeft nogal wat aandacht nodig wil je hoge kwaliteitswijn bekomen. Het beperken van de opbrengst is
een noodzaak evenals een zorgvuldige vinificatie en een optimale rijpheid van de druiven. De beste
resultaten geeft hij echter wanneer het voorgaande gecombineerd kan worden met oude wijnstokken
en een opvoeding in eiken houten vaten.
Goede Pinotage geurt en smaakt als geen andere wijn. Dat maakt hem net zo uniek. Pinotage kan een
hele smaak en geurarsenaal naar boven laten komen, hoewel het uitermate moeilijk is dit ook effectief te bekomen. Een perfecte Pinotage kan kruidig zijn met accenten van zwarte peper, munt en eucalyptus. Fruitige toetsen vrijgeven van moerbei, bramen en pruimen. Zelfs een vleugje lava, soms
licht verbrand rubber en de diepe smaak van gestoofde zwarte vruchten. De uitdaging voor de wijnbouwer bestaat er echter in de agressieve tannine in te tomen en de wijn een goede vinificatie te bezorgen. Slecht gevinifieerde Pinotage smaakt absoluut niet goed. Je krijgt dan een wijn die geurt naar
spiritus in glasverf en vluchtige zuren die naar frambozenazijn neigen.
Gebruik
Vooral in Zuid-Afrika maar ook wel in Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.
ONZE COÖRDINATEN

SPREUK
VAN
DEZE
WINTER

Slechts een ding is
erger dan drinken.
Dorst!

OPROEP!!!!!
Voor onze wijnavond van 27 februari 2015 zoeken we nog
leden die één of andere KELDERVERRASSING liggen hebben
en die deze willen delen tijdens de proefavond. Het spreekt
vanzelf dat de ingezonden wijnen vergoed worden door onze penningmeester.
Graag tijdig melden met een omschrijving en eventueel het
achterliggend verhaal.
We rekenen op jullie...
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