
1 

 

Maaslandse Wijnvrienden vzw 

Beste wijnvrienden, 
 

Mijn traject bij de MWV loopt quasi gelijk 

met dat van mijn neef  Ronny (voor diegene 

die hem nog niet zouden kennen: de sympa-

thieke en steeds blijgezinde kletsbol). Samen 

begonnen we in het nieuwe millennium aan 

een leerrijke en boeiende tocht door het 

complexe wijnlandschap. Een weg die tot op 

vandaag nog niet helemaal afgelegd is en dat 

ook nooit zal zijn. Maar Paul leidt ons op een 

prachtige manier door dit wijngebeuren. In begin 

leek het allemaal zo moeilijk om die geuren en smaken te onderschei-

den. Maar ik kan me nog goed herinneren dat Paul ooit in zijn cursus-

sen zei dat onze smaken zouden evolueren naar iets moeilijker drui-

ven en wijnen zoals de pinot noir uit de Bourgogne. Na zoveel jaren 

kunnen we zeggen dat hij absoluut gelijk had. Top! 

 

In al die jaren hebben we schitterende avonden en zomeruitstapjes 

gehad. Het lijkt moeilijk om steeds weer iets nieuws te brengen, maar 

het bestuur slaagt daar steeds met glans in. 

 

Wijn associeer ik nu nog meer met het woord “genieten”. Genieten 

van de wijn en het sociaal gebeuren. In de club werden en worden 

nieuwe vriendschappen gecree erd. Op restaurant gaan kreeg een 

nieuwe dimensie: nog meer “genieten” met de goede combinatie wijn 

en gerecht. Heerlijk. 

 

Persoonlijk vind ik het ook een fijne evolutie dat in onze Limburgse 

regio steeds meer kwalitatieve wijnen worden gemaakt. Altijd leuk 

om een streekproduct te proeven, cadeau te doen of te krijgen. 

 

Last but not least heb ik zelf ook nog heel wat werk aan de winkel. 

Want ik heb ondervonden dat mijn vriendin veel passie(s) heeft maar 

die voor  wijn moet haar nog bijgebracht worden.  Ik doe mijn best…. 

Vele wijngroetjes, 

       Erik 

 Maart 2015 
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LAZIO een speciaal wijngebied in opmars.      Deel 1 

Reeds sinds de oudheid is Latium (Lazio) het uitverkoren land voor de wijnbouw, doch het is pas de laatste jaren dat 

er terug een grote interesse is in deze wijnstreek. Net als de buurregio’s Toscanie  en Umbrie  levert Lazio toch een 

aantal typische kwaliteitswijnen, al zijn ze niet zo bekend als de eerstgenoemden. 

Opkomende wijnboeren proberen de algemene indruk van de wijnregio op te krikken want Lazio stond bekend om 

zijn grote hoeveelheden lage kwaliteitswijnen.  Troeven in dat kwaliteitsgevecht  zijn de witte Grechetto druif en de 

rode Cesanese del Piglio, samen met de internationale Shiraz. 

Reeds voor de stichting van Rome, in 753 BC, was hier wijnbouw, vooral op de vulkanische heuvels van Castelli Ro-

mani. Na de bouw van Rome werd wijn geen geschenk meer aan de Goden maar een consumptiemiddel. Tot het ein-

de van de 1ste eeuw werden de wijnen uit het hoger gelegen Campania verkozen boven deze van Lazio zelf. De dich-

ter Horatius was vol lof over de fijne wijnen uit Campanie  zoals deze gemaakt van de druivenrassen Cecubo, Caleno 

en Formiano. 

Toch doorstonden de wijnen uit Lazio de val van 

het Romeinse rijk en de invallen van de barba-

ren. Dankzij Benedictijnse monniken kwam er 

terug een uitbreiding en aanplant van nieuwe 

wijnvelden gedurende de middeleeuwen. 

In de 14de eeuw onder paus Paul III ver-

schenen de wijnen uit dit gebied op de lijst 

van pauselijke wijnen. Het liep voor Lazio 

echter mis toen de innovaties op wijnge-

bied en de intrede van de oenologie gedu-

rende de 18de en 19de eeuw niet werden 

overgenomen en het gebied geï soleerd ge-

raakte. 

Het was contradictorisch de Engelse konin-

gin Victoria die daar een einde aan maakte. 

Zij werd verliefd op de wijnen van het huis 

Frascati en maakte hen tot hofleverancier. 

 

Dit was het startsein voor de wijnstreek om 

niet meer op kwantiteit te focussen maar over te schakelen op lager rendement en hogere kwaliteit.  

De regio Lazio is 17.227 km² groot en verdeeld over 3 wijnzones die verspreid liggen over drie districten: Frosinone, 

Viterbo en Castelli Romani.  Buurregio’s zijn Toscanie  en Umbrie  in het Noorden, Marche Abruzzo en Molise in het 

Oosten en Campanie  in het Zuiden. In het Westen ligt dan de Tirenische kust. 

Het landschap varieert met heuvels (54% van het gebied), de Appenijnen als gebergte (22%) en vlaktes voor de res-

terende 23%. De wijngebieden liggen natuurlijk op de hellingen en groeien vooral op de vulkanische grond en tuf-

steen. Een uitzondering vormt het Colli Albani terroir (in de Castelli Romani) met zijn hoog geconcentreerde pot-

assium bodem, een sleutelelement in de aromatische complexiteit van druiven, en levert de meest prestigieuze wij-

nen. 

De vlaktes van Tarquina en deze van Agro Pontina hebben ook geschikte bodems van zand, kalksteen en klei. Door de 

stijgende kwaliteit treden de wijnen uit Lazio meer en meer op de voorgrond. 

Ee n van de grote keerpunten was de oprichting van de ARSIAl (Agenzia Regionale per lo Suiluppo e l'Innovazione dell-

Agricoltura del Lazio). Zij supporteren de laatste decenia de ontwikkeling van de wijnbouw, promoten experimenten 

en werken aan het behoud van de diversiteit van de regionale wijngaarden. Ze moedigen tevens de productie aan van 

wijnen met sterke culturele identiteit. 

Wordt vervolgd 
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Het varken was oorspronkelijk de basis van vele berei-

dingen maar door de eeuwen heen werden ook rund, 

lam, wild, gevogelte, groenten en zelfs vis gebruikt. Ook 

werden verschillende methodes toegepast. 

 
Alhoewel er vroeger reeds gespecialiseerde salumerias 

waren, vooral in de grote steden, zijn ze nu overal terug 

te vinden. Ook de artisanale bereidingen zitten terug in 

de lift, dit in een combinatie van de traditionele recepten 

met nieuwe moderne ingredie nten en technieken. 

 
De Franse charcuterie met zijn mooie pate s en worsten 

roept bij menig toerist goede herinneringen op. Het is 

een waar luilekkerland voor de fijnproever, met heerlijke 

gerechten die bij onze slager niet of nauwelijks terug te 

vinden zijn. 

Charcuterie werd geï ntroduceerd door de Romeinen maar 

het waren de Fransen die het tot een culinaire kunst 

maakten. Het woord “charcuterie” is trouwens afkomstig 

van het Franse woord “chair cuite” wat gekookt vlees betekent. 

 
Oorspronkelijk ontstond dit proces om vlees langer te bewaren, we leefden immers niet in de 
tijd  van koeling, maar vrij snel bleek dat er delicate accenten en smaken aan toegevoegd konden 
worden en werd het zeer bekend. 

 
De term charcuterie is zeer ruim en bevat een grote waaier aan producten zoals pate s, terrines, 

gelatines, mousses, saucissons, en andere vleesbereidingen. 

Als kind keek je soms bang uit wat voor beleg op je stuk Frans brood ging komen want het zag er 

allemaal zo anders uit dan bij ons. Hier in Belgie  bestaat immers een grote keuze aan verschillen-

de salades met mayonaises doch in Frankrijk komt dit niet niet voor en gaat men terug tot de pu-

re essentie: de smaak van het dier. 

Het varken is in Frankrijk zeer populair want ongeveer 35 kg per persoon gaat jaarlijks richting 

Franse magen. Toch worden hiervan slechts 25% in hoofdgerechten gebruikt want de rest wordt 

verwerkt in charcuterie. Na koploper Duitsland en Spanje is Frankrijk de 3de grootste Europese 

varkensproducent. Het grootste gedeelte hiervan is industrieel en komt uit West Frankrijk 

(Bretagne, Loire en Normandie ). Andere Franse regio’s hebben echter inspanningen geleverd om 

lokale rassen in stand te houden en zelfs technieken toegepast zodat de dieren exceptioneel vlees 

leveren, denken we maar aan het Noir de Bigorre, het Ibaï ona varken, het Porc Nustrale van Cor-

sica of het Cul Noir van de Limousin. In tegenstelling tot Spanje en Italie  is Frankrijk geen land 

van hammen en benijdt men hun buren om hun Pata Negra en Parmaham. 

 
Wordt vervolgd 

Frankrijk Culinair…         deel 1 
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 Nieuwigheden (?) in de wijnwereld... 

 

Naast BIOLOGISCHE en BIO-DYNAMISCHE WIJN nu ook VEGETARISCHE WIJN ! 

 

Vegetarische wijn...hoor ik U vragen…een artikel geschreven na 
een zware degustatie en frisse kater? 
 

Toch niet en wees gerust er zit geen vis in uw glas wijn.. maar mogelijk wel sporen van… net zoals 
van eieren en melk. Het gaat hier om additieven op basis van dierlijke producten, zo kennen we de 
caseï ne uit melk, eiwitten uit eieren, vislijm uit visblazen, en gelatine afkomstig van hoeven van run-
deren. Al deze dierlijke derivaten worden gebruikt om de wijn te filteren zonder dat er resten achter 
blijven, en die als neveneffect ook bitterheid en sommige ongewenste componenten verwijderen. 
Normaal gezien geen probleem dus maar iemand die allergisch is voor deze producten kan toch hin-
der ondervinden. En natuurlijk zijn er de veganisten en de vegetarie rs die 
een principeprobleem hebben met dit gebruik. 
 
Alternatieven zijn er met bentoniet, een in de natuur voorkomende natri-
um-kleisoort, of een langere lagering zodat de deeltjes spontaan bezin-
ken. Enkele wijnboeren zagen dadelijk een gat in de nichemarkt en beslo-
ten tegemoet te komen aan de eisen van de veganisten/vegetarie rs. Op 
het label van de wijn zal dan ook het merk van de “Vegetarian Society” 
voorkomen. Momenteel zijn er enkele wijnhuizen in New Zeeland begees-
terd met het project. 

 

Uitbreiding Cru Barollo Cannubi onwettig. 
 
Een rechtbank in Rome heeft beslist dat de uitbreiding in 2010 van de befaamde cru Cannubi in Ba-

rolo van 15 naar 34 hectare onwettig is geweest. Elf van de negentien producenten van Cannubi wa-

ren tegen de uitbreiding in beroep gegaan met als argument dat de reputatie van de cru hierdoor 

ondermijnd zou worden. Een dergelijke oprekking, die neerkomt op ruim een verdubbeling, wekt 

inderdaad wantrouwen, zo beaamden de rech-

ters. 
 
Het decreet uit 2010 bepaalde ook dat oude be-

namingen als Cannubi Boschis, Cannubi San Lo-

renzo, Cannubi Muscatel en Cannubi Valletta 

voortaan ingewisseld konden worden voor de 

uniforme benaming Cannubi. Met de Romeinse 

uitspraak is ook dit teruggedraaid en is de status 

van de afzonderlijke percelen weer in ere her-

steld. Tijdelijk althans, want naar verwachting 

zullen ´gedupeerde´ eigenaars tegen de uitspraak 

in beroep gaan. 
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De mooiste wijndorpen van de Bourgognestreek.   Deel 1 

 

De wijngaard van Gevrey 

Chambertin is de poort tot de 

beroemde Côte Bourguignon-

ne. Vanuit de grote vierkante 

toren van het kasteel, ge-

bouwd in de 10e eeuw, ziet 

men het uitgestrekte grondge-

bied van deze mytische ter-

roir.  

Gevrey Chambertin is de 

grootste wijngaard van de 

Côte de Nuits met zijn 500ha 

en negen van de 24 crus.  

 

De meest bekende is Chambertin, de favoriet van Napoleon. 
 

De wijngaarden liggen aan beide zijden van de vallei met aan de noordflank de bekendste zoals 

Les Champeaux, La Combe aux Moines, Les Cazetiers en Clos SaintJacques. Aan de zuidflank 

kan je de grand crus vinden met veel diepte en helderheid zoals de Clos de Beza, Charms, Mazis 

en Latricières.  

Nieuw vat voor oudste wijn ter wereld. 

Wijnliefhebbers overal ter wereld houden woensdagavond even de adem in: voor de derde keer in zijn ge-
schiedenis wordt de oudste drinkbare wijn overgeheveld in een nieuw vat. De droge witte Elzaswijn da-
teert van 1472 en moet in een nieuw vat omdat er lekken zitten in het huidige. 

In de wereld van oenologen wordt aangenomen dat 
de wijn de oudste nog drinkbare wijn is in een vat. 
Waarschijnlijk liggen in gezonken scheepswrakken 
op de zeebodem nog oudere wijnen in vaten, maar 
de kans is klein dat die nog drinkbaar zijn. 
 
De wijn wordt bewaard in de kelders van het Hospi-
ces de Strasbourg in Straatsburg. De vorige overhe-
veling van de wijn naar een nieuw vat dateert van 
1718. De procedure is noodzakelijk omdat vorig 
jaar vastgesteld werd dat er ongeveer drie liter wijn 
per jaar lekt. In april vorig jaar werd de drank in 
een roestvrije stalen tank gegoten, in afwachting 
van de productie van een nieuw eiken vat met een 

inhoud van 450 liter. 
De wijn, die intussen 543 jaar oud is, heeft een alcoholpercentage van 9,4 procent. Hij werd slechts drie 

keer in de geschiedenis geserveerd. De laatste keer was dat in 1944, aan generaal Leclerc, de Franse bevrij-

der van Straatsburg. 

Foto Reuters - Bron Belga - uit Het Belang  van Limburg 21/1/2015    
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SPREUK 
VAN  
DEZE 
LENTE 

Bij een fles goede wijn 

vergeet ik al mijn zorgen, 

maar nooit ben ik door 

mijn zorgen een goede fles 

wijn vergeten.  

Schoolkinderen uit Bordeaux die op hun 6 jaar de lagere school aanvatten maken tijdens hun 
studieplan al kennis met de algemene beginselen van het wijnmaken. 
Het Bordeaux Wine Bureau (Civb) startte met een project "La Gironde Verte" waarbij studenten 
van jonge leeftijd al bezoeken kunnen brengen aan wijnhuizen tijdens de oogst en alle andere sta-
dia van de plantengroei op het veld. Tevens maakt een uitleg over het werk in de kelder deel uit 
van de opleiding. 
 
Met behulp van hun eerste "Wijnschrift" volgen ze de verschillende stadia van de groei van de 
druif en kunnen ze hun bevindingen noteren bij het proeven van de verschillende soorten rijpe 
druiven. 
Aparte literatuur werd geschonken aan hun leraars opdat ook deze op de hoogte zouden zijn van 
de wijnkennis. Het programma richt zich dus op de 6 tot 10 jarigen. 
 
Het bureau hoopt hiermede nog meer jongeren te winnen voor de wijnindustrie want vele wijn-
boeren zijn van een oudere leeftijd en opvolging is niet dadelijk aanwezig. 
Het bureau financiert het geheel alsook de verplaatsingen van de scholen naar de wijnge-
bieden.  Het draagt bij tot het uitdragen van de cultuur van de wijn, toch de belangrijkste 
economische factor in deze streek. 

 
Het staat de scholen vrij om op het project in 
te tekenen maar de interesse is in elk geval 
enorm en hopelijk kunnen binnen enkele jar-
en de eerste vruchten geplukt worden van dit 
iniatief. 
  

http://www.gironde-verte.com/ 

JONG GELEERD…. 

ONZE COÖRDINATEN 

Verantwoordelijk uitgever:  

 

Maaslandse Wijnvrienden vzw 
p.a.   Verloren Kost 86 

3680 Maaseik 

Ondernemingsnummer 0.830.695.924 
 

Telefoonnr.: +32 (0)89 565758 

E-mailadres: info@wijnvrienden.be 

Website: www.wijnvrienden.be 

 

IBAN :  BE31 9730 5665 9855                           

BIC : ARSPBE22   
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Bestwineroutes.com heeft een handige App voor de iPhone.  

 Alle wijnhuizen eenvoudig te vinden (wereldwijd) 
 In een keer navigeren via de iPhone 
 Met informatie over meer dan 12 wijnlanden, 30 regio’s 

en 20.000 wijnhuizen 
 Met recensies, foto’s en video’s 

 Tevens is je bezoek aan een wijnhuis eenvoudig te delen 

via Facebook of Twitter . Prijs 2,99 € 

Bezoek je Bordeaux en omstreken ? 

Heel veel info  op: 

http://www.bordeauxwinetrip.com/ 


