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Dit maal geen voorwoord door één van onze leden, maar
wat meer duiding omtrent de viering en de feestelijkheden
ter gelegenheid van ons 25ste jubileumjaar.
Dit seizoen zal volledig in het teken staan van dit heuglijke
feit en we trachten van elke bijeenkomst een topper te
maken.
We staan ook voor enkele nieuwigheden die we nu nog niet uit de doeken
kunnen doen en zien ons, niettegenstaande een gezonde clubkas, toch
verplicht de bijdrage voor de avonden te verhogen met € 2. Om alle
rompslomp met kleingeld echter te vermijden hadden we gedacht het
jaarlijks lidgeld globaal met € 15 te verhogen naar € 110; De bijdrage voor de
normale degustatie-avonden blijft dan behouden op € 15.
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De viering als dusdanig zal in een buitengewoon kader plaatsvinden in de
maand MEI 2016. Kapitteldiner en zomeractiviteit vloeien dan samen tot één
geheel ook al omdat we merkten dat eind juni toch al wat laat is om iets te
organiseren. Dit sluit echter niet uit dat we eventueel dit seizoen zouden
afsluiten met een gewoon gezellig samenzijn, zonder voorafgaande activiteit.
We krijgen wel zes proefavonden in plaats van vijf.
De locatie voor het Jubileum-Kapittel
is Château Neercanne te Maastricht
en wij zorgen als bestuur voor een
veilig vervoer heen en terug. De prijs
voor dit alles zal zeer democratisch
gehouden worden aangezien de
clubkas tussenkomt in het geheel,
zowel voor leden als partners.
Aangezien de besprekingen
hieromtrent nog dienen afgerond
kunnen we er nog geen juist bedrag
op plakken. Later meer info!
Op pagina 4 van deze nieuwsbrief kun je de volledige agenda voor dit seizoen
terugvinden. Noteer alvast de data en leg ze vast. Dit wil en mag je zeker
niet missen!!!!
Namens het bestuur,
Relind, Paul, Marc, Guy en John
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AGENDA 2015-2016

18 september 2015 :
19.30u Algemene Vergadering
20.00u Viognier
16 oktober 2015 :
20 u : Bordeaux
6-7-8 november 2015 :
Golden Wine Days—Van Dinter
27 november 2015 :
20 u : Technische proeverij
GEUR

1

Deel 1

Typisch voor de herfstperiode, en vooral voor de keuken in dit jaargetijde zijn de paddenstoelen, de
vruchten van het bos.
In bepaalde streken van Frankrijk, Griekenland en Italie is een ware plukcultuur ontstaan die een
positief effect heeft gehad op de plaatselijke economie.
Toch is een strenge regelgeving nodig als reactie op het feit dat steeds meer mensen paddenstoelen
plukken, en hiervoor niet altijd de juiste kennis bezitten.
Er schuilt immers gevaar in de pluk want al lachend wordt wel beweerd dat alle paddenstoelen eetbaar
zijn, maar sommige maar 1 maal...
Tegenwoordig is de verscheidenheid aan gekweekte of gezonde en veilige wilde paddenstoelen groot
op markten of bij de speciaalzaken. Gekweekte specimen zijn minder duur en hebben minder te lijden
onder de vervuiling, ze zijn dus gezonder en sneller klaar voor gebruik.
Ga je toch op plukavontuur kies dan nooit voor een plastiek zak want deze maakt sommige rassen
giftig. Neem steeds een gids of boek mee zodat je kan nakijken in geval van twijfel.
De groei van de paddenstoel is niet alleen beperkt tot het najaar want verscheidene rassen kunnen
overvloedig voorkomen vanaf de maand april tot in november.
Op de volgende pagina's kan U enkel wild groeiende rassen terugvinden en hun eigenschappen.
Het gebruik in de keuken en de bereidingswijzen worden ook toegelicht.

Weidekringzwam
De meest voorkomende en lekkerste paddenstoel van het
voorjaar. Hij groeit vanaf april in dichte groepen in het gras op
open plekken, soms in een heksenkring. In de keuken heel
gemakkelijk te bereiden en goed te combineren met
voorjaarsproducten zoals asperges, lente-ui en sla.
Ze houden van boter, ganzenvet, room en bereidingen op
middelhoog vuur. Eventueel wat bouillon of wijn toevoegen.
Typisch is de geur van amandelen en hazelnoten. In
gedroogde vorm zijn de accenten nog sterker. Zeer geschikt
voor sauzen en soepen.

Vervolg pagina 3
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Vervolg pagina 2

Zomertruffel
Verkrijgbaar vanaf half juni en afkomstig uit Italie en
Zuid Frankrijk. Hun status is tweeslachtig: enerzijds
profiteren ze van het feit dat ze een luxeproduct zijn,
anderzijds zijn ze minderwaardig aan de wintertruffel,
want de geur is heel bescheiden: licht aards en muskus.
Ondanks zijn mindere gastronomische waarde is hij
toch niet te versmaden in de keuken. Deze varieteit
verliest al zijn goede eigenschappen bij het bakken, dit
in tegenstelling tot de wintertruffel. Gebruik dus de
zomertruffel rauw, geraspt of in fijne plakjes in
combinatie met een beperkt aantal ingredienten.

Hanenkam
Deze paddenstoel is de ganse zomer verkrijgbaar. Hoewel hoog gewaardeerd zijn de smaak en de
gastronomische kwaliteiten tamelijk beperkt. De kleine en
middelgrote exemplaren zijn de beste. De geur doet
denken aan abrikozen en de vrucht is rijk aan Vitamine A.
De kleur moet oranjegeel of beige zijn. De mooiste
exemplaren komen uit Frankrijk, Italie, Zweden, Bulgarije,
Polen en Servie. De transportomstandigheden voor deze
laatste landen zijn echter niet goed. In de bereidingen
kunnen heel jonge hanenkammen rauw gegeten worden.
Enkele minuten blancheren in witte wijn is een andere
mogelijkheid. De derde mogelijkheid is echter de beste,
namelijk heel kort op een hoog vuur bakken zodat ze
knapperig blijven. Olijfolie, ganzenvet en verse ongezouten
boter zijn de ideale begeleiders voor deze hanenkammen.

Keizersamaniet
Paradoxaal bevat deze familie niet alleen de gevaarlijkste
soorten maar ook de lekkerste.
De keizersamaniet is zeldzaam in het Noorden en komt
vooral voor in de Middelandse Zeegebieden zoals
Frankrijk, Italie en Spanje. Reeds in het Romeinse
keizerrijk (uit deze periode danken ze hun naam) werden
ze beschouwd als een ware lekkernij.
De smaak is zacht, enigszins harsachtig en goed te
combineren met fruitige en geurige olien. Ideaal te
bakken in een mengsel van knoflook en peterselie
waardoor de smaak nog sterker en fruitiger zal worden
Wordt vervolgd
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Agenda 2015—2016
18 september 2015 : om 19.30u Statutaire Algemene Vergadering—uitnodiging volgt.
Om 20 u Degustatie-avond met de VIOGNIER-druif in de belangstelling,
zowel als mono-cepage als blend.
16 oktober 2015 : Top Bordeaux : is het Top of Flop? Een proefavond met uitzonderlijke
wijnen uit de Bordeauxstreek, namen die tot de verbeelding spreken maar zijn ze echt hun geld
waard ?
27 november 2015 : Technische proeverij met als thema “Stel de geur/smaak van je wijn
samen aan de hand van een waaier ingredienten die ter beschikking staan”. Boeiend en toch met
een zekere moeilijkheidsgraad zullen we in kleinere groepen dit thema aansnijden.
15 januari 2016 : Traditionele Nieuwjaarsreceptie met hapjes en bubbels. Daarna zetten we
het feestjaar in met het thema “Jubileum Viagra”. Klinkende Champagne-merken onder de loupe
genomen door ons voltallig proefpanel.
26 februari 2016 : “Rioja, Spaanse koppigheid uit het Baskenland”. Het betere Rioja werk…
15 april 2016 : Jean Verlaak wil ons nu reeds aangenaam verrassen met een uiteenzetting
over de Napa Valley (Californie USA). Hiermee doet hij een gooi naar titel Meester-Commandeur.
Mei 2016 (zondag 22 of 29 mei) vanaf 16u : 25ste Jubileum-Kapitteldiner in Chateau Neercanne
te Maastricht. Wij voorzien vervoer heen en terug. Uitgelezen menu in een subliem kader. Wij
leggen zo snel mogelijk de definitieve datum vast. Info volgt!
Opgelet : DONDERDAG 17 maart 2016 : wijnproeven voor de kandidaat-deelnemers. Inschrijven
kan vanaf nu of neem contact met de secretaris voor aanvullende info.

De mooiste wijndorpen van de Bourgognestreek.

Deel 3

CHAMBOLLE MUSIGNY
Alleen al de naam verraadt zijn
charme. In de twee vaandeldragers
Musigny en Bonnes-Mares bereiken
de wijnen hoogtepunten in elegantie
en verfijning. Ze doen eer aan de
zeer mooie hellingen waar geen
enkele oneffenheid de lijn van de
horizon vervormt. De 300 inwoners
van Chambolle wonen rond de
dorpskern waar een oude linde
schaduw biedt op het dorpsplein.
Rond het dorp liggen dan de
legendarische percelen met hun poetische namen: Les Amoureuses, Les Groseilles, Les
Charmes. De Musignywijngaard, gelegen dicht bij de beroemde Clos de Vougeot heeft als
kenmerk fijne wijnen met mooi ontwikkelde aroma’s.
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Frankrijk Culinair…

deel 2

Als gevolg van deze tendensen is er een modern type charcutiers ontstaan die minder zouten en vetten
gebruikt (van 60% naar 30%).Dit had een weerslag op de verkoop en de cijfers liegen er niet om. Een
verdrievoudiging van de verkoop sinds de jaren ’50 en een ware revival van de traditionele regionale
vleeswaren.
Na de machtsgreep van de vernieuwde Franse keuken is het nu de beurt aan charcuterie om op het
voorplan te treden. Van Zuid naar Noord, een reis door het Franse charcuterieland
Het Zuiden van Frankrijk
staat bekend om zijn droge worsten, veelal op smaak gebracht
met look of olijven. De rilettes vallen hier magerder uit met
30% vet dan hogerop in Frankrijk. Met Lyon als culinaire
Europese hoofdstad is het vrij normaal dat er hier fijne
streekgerechten terug te vinden zijn zoals bereidingen met
tong en rundshoofdvlees in huisgemaakte gelatines. Ook in
het zuiden zijn er de pate en croute, terrine de campagne, foie
gras en boudin noir Catalan.

Centrum, Westen en Loire
Lekkernijen zoals Hure pistache met varkenstong,
Millefeuille van foie gras met chutney exotique, de
Andouille de Baye of de Chorizo Breton. Natuurlijk mogen
we de bekende Andouille de Guemene niet vergeten, een
gerookte en gedroogde worst. Nog op het lijstje staan
Boudin Noir met oignons caramelises, Saucisson sec au
Camembert, Foie de volaille au madere, Rillettes aus sel de
Guerande, Tripes maison au Calvados et au Cidre en de
Pied de Cochon Girardeau.
Oost Frankrijk
In de streek van Bourgogne logischerwijze producten zoals een
terrine met Marc de Bourgogne en een Jambon persille de
Bourgogne.
Verder ook Boudin Noir met
kaneel. Gaan we naar de
Elzas dan hebben we de
Saucisson de Strassbourg. In
de Elzas vinden we de Knack
au piment, de Gendarmes
parfumees au cumin en de
Roulades au jambon a la
pistache. Uit de Moezelstreek komt de pate Saint Antoine au vin Moselle en eveneens uit een
wijnstreek de Jambon de Reims en de Jambon persille au Chablis.
Vervolg zie pag. 6
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Frankrijk Culinair…

vervolg pag. 5

RhôneAlpes Auvergne
Specialiteiten zoals Pounti met pruimen, terrines van
varkenspoot, gevulde kip en droge saucisse van eend.
Zeker de Saucisson Lyonnais truffe want dit is het
embleem van de gastronomische stad Lyon, tevens
een project van de slowfood in Frankrijk . Zij werken
aan de opwaardering van een reeks streekproducten.
Rond kerstmis is er de bekende “Oreiller de la belle
Aurore” gecreeerd door Brillat-Savarin. Het is een
pate feuillete van minstens 32 kg op basis van
stukken wild en gevuld met foie gras, truffel en
pistachenoten. Verder nog pate met de trompette
de la mort, andouillette maison en ook Jesus de Lyon, een grote droge saucisson.
De streek rond Parijs
Met zijn specialiteiten: Terrine de volaille aux cepes, de Boudin Noir semi-fluide of de Pate de foie avec
fleur d’oranges et vanille. Natuurlijk de Jambons blancs de Paris en een Mousse de foie de volaille parfume
au Cognac.
Bij uw volgende passage in Frankrijk vergeet dan niet te profiteren van deze heerlijke artisanale
producten.

De mooiste wijndorpen van de Bourgognestreek.

Deel 4

VOUGEOT
De wijngaard van Vougeot wordt vaak
geminimaliseerd tot de beroemde Clos de
Vougeot (slechts 5ha groot, de kleinste
appelatie en volledig omgeven door muren).
Buiten deze sterappelatie zijn er echter ook
nog 50ha andere wijnvelden want Vougeot
is de meest uitgestrekte van de Grand Crus
uit Bourgogne en er zijn 60 wijnboeren
actief. Tot de revolutie waren het de
Cisterciënzer monniken die de wijngaard
bewerkten, zich zeer bewust van de
heterogeniteit van de bodem. Heden ten
dage zijn het de kenners die weten welke
percelen optimaal zijn: deze gelegen in het
hogere gedeelte, deze centraal op de steilere kant, of deze op rotsachtige bodem.
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Vergeten cepages van de champagne…

deel 2

Le Petit Meslier
Een oude cépage die men vooral in de Aube en de vallei van de Marne
kon terugvinden. Nu enkel nog op enkele ha terwijl dit in de jaren '50 nog
aangeplant werd op 50 ha. De wijnrank met witte druiven en wit sap
heeft kleine bladeren in vergelijking met de andere cépages.
Ook de druiven zelf zijn klein en iets langwerpig met tamelijk grote
pitten.
In tegenstelling tot de andere oude cépages zoals de Arbane,Pinot Gris of
Pinot Blanc die vooral in de hoogte groeien om optimaal van licht en zon
te genieten, blijft de Petit Meslier eerder laag bij de grond.
Een laattijdige rijpheid is een karakteristiek die deze druif gemeen heeft
met de Arbane, net als de zeer vroege knopvorming en de gevoeligheid
voor vorst. Zonrijke percelen zijn ideaal voor de aanplant van dit ras. Ook hier een hoge gevoeligheid
voor ziektes, specifiek meeldauw en grijsrotting. Volgens Aurélien
Laherte van het gelijknamige huis Laherte heeft de cépage toch wel een
toekomst. De troef is zonder twijfel zijn levendigheid, frisheid, energie
en oppeppend vermogen. Zoals de meeste andere wijnboeren wordt de
Petit Meslier gebruikt in blends met andere cépages. Laherte gaat prat
op zijn cuvée "Les Clos", gemaakt van alle toegelaten druivenrassen (7).
Het is enkel het wijnhuis Duval-Leroy dat een cuvée maakt enkel en
alleen van deze cépage: de cuvée "Authentis Petit Meslier", een
millésime 2005.
De wijnboeren die nog Petit Meslier hebben aangeplant of gebruiken
Aubry (50 are) - Moutard-Dilligent (25 are) - Drappier (20 are) - Tarlant (13 are) - Olivier Horiot 10 are) - Aspasie
(5 are) - Laherte Frères (4,2 are) - Duval-Leroy (koopt ze aan)

Le Pinot Blanc
De Pinot Blanc wordt in Champagne "Blanc vrai" genoemd, en is een
witte mutatie van de Pinot Noir.
Ze komt in Frankrijk frequent voor in de Elzas waar ze de basis vormt
van de Crémant d’Alsace.
In Champagne is de meest verspreide oude cépage. Men vindt ze
veelvuldig terug in de Aube waar verschillende wijnboeren ze hebben
aangeplant op enkele ha.
Dit witte ras met wit sap levert grote lange trossen en ook de bladeren
hebben een groot formaat.
De Pinot Blanc heeft als karakteristiek zeer productief te zijn, en ook zeer
bestendig tegen de eerste vorst zelfs als de eerste knoppen bevriezen
zijn de volgende nog vruchtdragend. Om deze reden wordt hij ook aangeplant op de meer
vorstgevoelige plekken. Ze geeft een hoog rendement en de opbrengst is ruimer dan deze van de
Pinot Noir of de Pinot Gris.
Vervolg zie pag. 8
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Vergeten cepages van de champagne…

vervolg pagina 7

De druif evolueert zeer snel, ze is vlug rijp maar ook vlug rot, spijtig want het is kwalitatief een zeer
goed cépage. Twee jaar op tien is ze uitzonderlijk, de andere jaren een vlug rijpe druif gevoelig voor
botrytis.
Ze wordt door de Champagneboeren uit de
Aube gebruikt in vele blends. De druif zorgt voor
balans en rondheid in de wijn, het is immers een
Pinot.
Sommige wijnboeren verkiezen om ze als
monocépage te verwerken in speciale cuvées
zoals de ‘l’Originale” van Pierre Gerbais, of de
“Blanc Gourmand” van Charles Dufour. Deze
champagnes hebben een langer
bewaarpotentieel en evolueren ook snel.

De wijnboeren die nog Petit Meslier hebben aangeplant of gebruiken
Pierre Gerbais (4 ha) - Drappier (3ha) - Moutard-Dilligent (1,7 ha) - Charles Dufour (40 are) Oliver Horiot (30
are) - Cédric Bouchard-Roses de Jeanne (21 are) - Aubry (15 are) - Tarlant (13 are) - Aspasie (5 are) - Laherte
Frères (4,8 are) - Janisson-Baradon (3 are) - Michel Furdyna - Petit-Camusat - Marcel Deheurles - HugenotTassin - Gautherot - Marin-Lasnier - Cheurlin -Dangin

wordt vervolgd

Donderdag 17 maart 2016 — 20u
Oproep tot de kandidaten voor onze
wijnproeven 2016 in het wijnlokaal bij
Paul Van Dinter.
Schrijf nu in bij de secretaris!
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

SPREUK
VAN
DEZE
HERFST
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Je bent pas een
ervaring rijker als je
een illusie armer bent.

IBAN : BE31 9730 5665 9855
BIC : ARSPBE22
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