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Maaslandse
Wijnvrienden
Nieuwsbrief
Beste genieters,
Mijn beurt om deze nieuwsbrief te openen en
een woordje te vertellen over mijn ervaring
van het wijngebeuren.
Ik heb het ‘geluk’ gehad dat mijn ouders
graag een lekker glaasje wijn dronken. Bij
de vakanties naar Frankrijk ontbrak het er
nooit aan een aantal wijnboeren te bezoeken. Er werd dan ook gezegd ‘jónke, preuf
auch ins, dit is völ bieter dèn cola ! ‘
Tijdens familiefeestjes was het dan ook snel
normaal dat ik een glaasje meedronk.
Begin jaren ‘90 heb ik dan samen met een vriend
de wijncursus gevolgd bij Paul. Dit was op zich al een hele ervaring. Ik
kon dan al een beetje meepraten over wijn en het proeven.
Jaren later ben ik dan op aanraden van voormalig secretaris van de Wijnvrienden, Peter Boonen, een keer meegekomen naar een degustatieavond. Ik ben er blijven plakken en sindsdien heb ik er niet veel meer
gemist !
Bij het nuttigen van een glaasje wijn ga ik nu automatisch de technische
kennis die ik tot nu toe meekreeg gebruiken. Kijken, ruiken, proeven..
Gewoon zalig genieten !
Wijnen zoeken, combineren met gerechten, hier durfde ik jaren geleden
nog niet aan denken.
Elke seizoen opnieuw weet het bestuur een gevarieerd programma samen te stellen en ons steeds te boeien met de professionele uitleg en de
daarbij horende wijnen.
Het is een gezellige groep waar iedereen gelijk is en ook zijn eigen mening kan geven.
Ik hoop dat ik dit samen met jullie nog vele jaren kan doen.
Relind, Paul, Guy, John, Marc, bedankt dat jullie dit met zoveel passie
doen voor de MWV !
Groetjes, Bert
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AGENDA 2015-2016

27 november 2015 :
SMAAK en GEUR
15 januari 2016 :
Nieuwjaarsreceptie
Champagne
26 februari 2016 :
RIOJA : Spaanse koppigheid uit het Baskenland
Donderdag 17 maart 2016:
Wijnexamens voor de leden.

Deel 2
Grote parasolzwam
Eén van de overvloedigst groeiende en zichtbare paddenstoelen in bossen, maar eerder beperkt in aanbod op de
markt.
Spijtig genoeg is de kwaliteit niet altijd constant. Vaak verkocht zonder steel want die is taai. De grootste exemplaren kan je bakken in boter. De smaak neigt naar vlees en
hazelnoten.
Kleinere exemplaren kan je vullen of roosteren.

Gele stekelzwam
Geliefd en ruim verkrijgbaar maar met een beperkte
gastronomische waarde. Zijn naam dankt hij aan zijn
aparte voorkomen: beige, zacht fluwelig met fijne stekels aan de onderkant van de hoed zodat verwarring onmogelijk lijkt. Jonge exemplaren kunnen rauw gegeten
worden of kort gebakken. Als ze ouder worden zijn ze
bitter. Dan moet je ze snel blancheren in water met citroen, drogen en kort bakken. Wanneer ze eerst bleek
worden het vocht weggieten en ze blijven bakken tot ze
weer hun oranjeachtige kleur krijgen.

Eekhoorntjesbrood
bossen. Beschouwd als de
ebied. Vindplaatsen op het
bergen van Frankrijk, Italië,
en Polen. In de handel
(dus buiten deze vindplaatsen)

in de lengte doormidden
hebben de vorm van een
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Vervolg van pagina 2

Russula
Een grote familie die enkel in het wild voorkomt, en
waarvan sommige zoals de regenboogrussula frequent
te vinden zijn. De kleur kan variëren van grijs tot groen
met witte steel, en éénmaal geplukt is hij kwetsbaar.
Gevoelig voor larven dus controle en reinigen zijn
noodzakelijk. Klassiek bereidingen met knoflook en peterselie, dit in combinatie met geklaarde boter zijn ideaal. Het resultaat is heel geurig met toetsen van lichte
muskus. Knapperig na het bakken.

Hoorn des overvloeds
Een zeer kwetsbare en
vorm
van een trompet,
december.De kleur is intens zwart ofblauwgrijs door een
hoogzinkgehalte.Komt overal voor, ook in de
Noordelijke landen zoals Schotland en Zweden.

en zand. Ze mogen met azijn in water gekuist worden en
daarna afgedroogd.
Aangzien ze water afstoten, laten uitlekken en ze in een
Bakken op een
zenvet of reuzel.

boter, gan-

Oranje melkzwam
Is maar kort te verkrijgen, van half september tot half
november, en daarna nog even kort in december. Terug te vinden in België, Duitsland, Frankrijk en enkele
Oost-Europese landen zoals Polen en Hongarije. Hij is
napperig en zacht en doet soms denken aan kokosnoot, maar ze zijn enorm fragiel en raken beschadigd
door vorst en vocht. Ideaal moeten ze jong zijn en de
rand van de hoed moet licht krullen. Feloranje is de
perfecte kleur. De smaaks is licht bitter en met een
kenmerkende harsgeur. Dus enkel voor de liefhebbers,
roosteren is de beste bereidingswijze.
Wordt vervolgd
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Gin… de goddelijke mix-drank van dit moment!
Gin wordt vaak gezien als een typisch Engels distillaat, maar komt oorspronkelijk uit Nederland. Het is
namelijk de Engelse versie van de Nederlandse jenever. In de 17e eeuw werd jenever geïntroduceerd
in Engeland. Het werd daar binnen korte tijd een immens populaire drank en het duurde niet lang
voordat de Engelsen hun eigen jenever, gin, gingen produceren.
De Engelse gin is een helder distillaat op basis van neutrale graanalcohol of melasse-alcohol. Deze neutrale alcohol wordt op smaak gebracht met jeneverbessen en andere kruiden en vruchten. Er zijn verschillende soorten gin, waarvan de ongezoete London dry gin de bekendste is. London dry gin vormt een
ideale basis voor cocktails als de Margarita en Gin Tonic. Gin komt niet uit een geografisch beschermd
gebied en mag dan ook overal ter wereld geproduceerd worden.
Geschiedenis van gin
Hoewel gin vaak als een typisch Engelse drank wordt beschouwd, liggen de
wortels van dit distillaat in Nederland. Gin is namelijk de Engelse versie van
de Nederlandse jenever. Jenever werd waarschijnlijk voor het eerst gemaakt in het begin van de 17e eeuw, door de Nederlandse arts Franciscus
de le Boë Sylvius. Zijn ‘genièvre’ (Frans voor jeneverbes) was een distillaat
op basis van jeneverbessen. Het werd gebruikt als medicijn tegen maagklachten en galstenen. De naam genièvre werd al snel verbasterd tot genever en later jenever. De Engelsen op hun beurt kortten genever af tot gin.
Jenever en gin zijn echter niet dezelfde drank. Jenever wordt over het algemeen gemaakt van gerst en gin wordt grotendeels gemaakt van andere granen.
Gin wordt populair in Engeland
Jenever was al wel langer bekend in Engeland, maar werd pas echt populair
vanaf 1689. In dat jaar trouwde de protestantse Willem III van Oranje met
de Engelse Mary Stuart II. Toen Willem van Oranje in 1688 de troon van Engeland veroverde, stimuleerde hij meteen de productie van Engelse spirits en
mocht iedereen zonder licentie gin maken. Tegelijkertijd gingen de importbelastingen voor buitenlandse dranken gigantisch omhoog. Dit resulteerde in een explosie van gin, destijds inferieure sterke drank gemaakt met slechte kwaliteit graan en op smaak gebracht met jeneverbes en suiker.
Gin was goedkoop en iedereen kon het toentertijd maken. Dingen liepen uit de hand en in 1720 stond de
productie in Londen gelijk aan een halve liter gin per inwoner, kinderen en senioren meegerekend. In 1740
bestond de helft van alle drankverstrekkende horeca in Londen uit ‘gin shops’. Gin stond synoniem voor sociale en medische problemen en onrust.
Gin aan banden
Omdat gin zo ruim voorhanden was en bovendien goedkoop, was het een populaire drank onder de armen. Massa-alcoholisme en openbare dronkenschap vormden een steeds groter sociaal probleem. Het
aantal sterfgevallen, vooral onder kinderen, groeide in die periode explosief. De regering probeerde de
productie en consumptie van gin daarom aan banden te leggen. Met de invoering van de Gin Act van
1736 werden er hoge belastingen geheven op gin. Dat leidde onmiddellijk tot enorme rellen. In 1742 was
de wet al niet meer van kracht. De Gin Act van 1751 was succesvoller. Volgens die wet mochten distilleerders hun gin alleen verkopen aan caféhouders met een licentie. Die licentie was redelijk betaalbaar.
De kwaliteit van de gin werd door deze maatregelen beter en de prijs van gin werd langzaam opgevoerd.
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Gin shops en gin palaces
Ondanks de maatregelen bleef gin een immens populaire drank. Aan het begin van de 19e eeuw bestond de helft van de 15.000 Londense cafés uit gin shops. Rond 1830 ontstonden de eerste gin palaces,
grote luxe taveernes die prachtig ingericht waren. Het drinken van gin werd steeds minder geassocieerd
met dronkenschap en het vergeten van de dagelijkse beslommeringen en kreeg zelfs een hogere sociale
status. In dezelfde periode werden ook veel grote ginhuizen opgericht. Gordon’s werd al gevestigd in
1769, Beefeater bestaat sinds 1863.
Productielanden van gin
Het herkomstgebied van gin is niet beschermd. Dat betekent dat gin overal ter wereld geproduceerd mag
worden. Van oudsher vormt het Verenigd Koninkrijk het hart van de ginproductie. Er komen tientallen verschillende gins uit Engeland. 70% van de jaarlijkse productie wordt geëxporteerd naar bijna 200 landen
over de hele wereld. De Verenigde Staten vormen de belangrijkste afzetmarkt, hoewel de V.S. zelf ook vele
soorten gin produceren. Het grootste ginconsumerende én ginproducerende land van Europa is echter niet
Engeland, maar Spanje. Gin wordt overigens ook gemaakt in verschillende andere Europese landen als Nederland, België en Frankrijk. Het grootste ginproducerende land ter wereld is de Filippijnen: het land produceert bijna 45% van de globale ginproductie.
Productieproces van gin
Gin is een helder distillaat op basis van neutrale graanalcohol (van bijvoorbeeld maïs, gerst of tarwe) of
neutrale melasse-alcohol. Gin op basis van graanalcohol is voller van smaak dan gin van melasse -alcohol.
De neutrale alcohol wordt op smaak gebracht met jeneverbessen en andere natuurlijke ingrediënten als
koriander, sinaasappelschillen, kardemom, kaneel en nootmuskaat. Deze ingrediënten worden botanicals
genoemd. Iedere ginproducent maakt gin met zijn eigen geheime mengsel van botanicals. Een goede gin
bevat ongeveer 6 tot 10 van deze botanicals.
Om gin te maken moet de neutrale alcohol gedistilleerd worden met botanicals. Iedere producent doet dat
op zijn eigen manier. Sommige distilleerders voegen de botanicals toe aan neutrale alcohol en laten dit 24
uur weken alvorens het mengsel te distilleren. Anderen hangen de botanicals boven de neutrale alcohol.
Tijdens het distilleren neemt de verdampte alcohol dan de smaak van de ingrediënten op. Het distillatie proces neemt ongeveer 7 á 8 uur in beslag. Gedurende het proces wordt de smaak van de gin continu getest. Na distillatie wordt de geconcentreerde gin verdund met gefilterd en gedemineraliseerd water, tot
een sterkte van ten minste 37,5%. De kwaliteit van het water is van groot belang voor de uiteindelijke smaak van de gin. Van oudsher liggen veel distilleerderijen in delen van Londen waar het
water erg zuiver was. Na het verdunnen wordt de gin gebotteld en is deze klaar voor de
verkoop.
De mix-spirit
Gin versloeg jenever wereldwijd definitief eind 19e eeuw omdat de mening en de
smaak van de Amerikanen (de eerste cocktaildrinkers) gin verkoos boven jenever. De
mixbaarheid van gin gaf en geeft hierin de doorslag. Gin was voor het wodkatijdperk
dé mixbare cocktailspirit. Gin heeft in de 20e eeuw geleden door de opkomende populariteit van de neutrale spirit wodka vanaf de jaren ‘60. Sinds de jaren ’80 werkt gin aan
een comeback, lichtere stijl gin’s weten de wodkadrinker te bekeren naar gincocktails. In
deze nieuwe eeuw is gin pas echt opgekomen, en schieten de nieuwe, kwalitatieve gin’s
als paddenstoelen uit de grond. Dit is de glorietijd van gin…
Volgende keer meer over gin...
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De mooiste wijndorpen van de Bourgognestreek.

Deel 5

POMMARD
De vierkante klokketoren van Pommard was de vervanger
van de antieke tempel die opgedragen was aan Pomone,
godin van vruchten en tuinen. Het gebouw lijkt het dorp
te beschermen, net zoals vroeger het kasteel van Pommard. Vanaf de hellende straten van het dorp ziet men de
wijngaarden met zijn vuurrode bodem, dit door de aanwezigheid van ijzeroxide. Deze terroir brengt de sterkere
wijnen van Bourgogne voort met aroma’s van zwarte bessen en pruimen. De wijnen zijn wereldwijd geroemd, dit
vooral om hun mooie rode kleur, de volle openheid en de
eer die door Victor Hugo en Lodewijk XV werden toegedicht. Hun faam dankt het aan enkele Premiers Crus,
sommige gelegen naar het Noorden zoals Clos des
Epenots of Les Avelots, anderen naar het Zuiden gericht zoals deze van Les Rugiens of Les Fremiers.

VOLNAY
Net na Pommard stijgt de weg en van op de heuvel heeft
men een panoramisch uitzicht op de wijngaarden. De
wijnen van deze gemeente zijn speciaal met nobele en
delicate karakteristieken, dit als gevolg van de kalkrijke
gronden identiek aan deze van de Côte de Nuits. Toch
kan je hier geen Grand Cru vinden maar wel enkele beroemde Premiers Crus zoals Caillerets, Santenots en
Champans die als muziek klinken in de oren van wijnliefhebbers. Het zuidelijk gedeelte sluit aan bij Meursault
dat nog meer kalkrijke gronden heeft. Dichter bij
Monthelie (met Clos des Chênes en Taillepieds) zijn de
wijnen meer gestructureerd. Krachtige wijnen kan je
dichter bij Pommard vinden (zoals Mitans). Het dorp is
charmant met gezellige straatjes met suggestieve namen zoals de straat van de liefde en deze van de drinker.

VOSNE-ROMANÉE
Wieg van de mythische Romanée-Conti wijngaard in
Vosne. Hier worden rode wijnen van verbluffende finesse en elegantie geproduceerd.
Het is heerlijk wandelen langs de Grande Rue, La Tache,
Richebourg en terug via Grand Echezeaux en Echezeaux,
op het wandelpad slingerend tussen al de grote percelen
op de heuvel met hun diepe kalkrijke gronden. Epicurist
Lodewijk XIV had een zwak voor de wijnen van Romanée
en Madame de Pompadour probeerde de wijngaard te
verwerven maar het was de prins van Conti die het kocht
in 1 760. Zonder enige twijfel de parel van de Côte de
Nuits. De wijngaard koestert zich in de zon en zijn weergallloze fluweligheid staat bekend bij elke liefhebber
van finesse.
Wordt vervolgd
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Hoe stuur je een fles terug op restaurant ?
Je zit in een goed restaurant en je hebt een fles wijn besteld. Hoe beoordeel je deze, en hoe kom je er,
indien nodig, vanaf?
Regel 1 :
Het is absoluut niet beschamend om de sommelier te vragen de wijn te beoordelen, al hangt dat natuurlijk wel af van het soort restaurant waar je bent. Je kunt in elk geval altijd zelf bedenken: wijn moet
altijd ruiken en smaken naar fruit. Als het dat niet doet is de kans groot dat er iets niet goed is met de
wijn. Een bekende sommelier schreef in zijn boek: "Een goede wijn wil je proeven nadat je hem geroken hebt; de wijn zelf maakt dat je hem niet kunt weerstaan. Je zult gaan kwijlen totdat je de wijn eindelijk in je mond hebt." Dit zijn woorden “to live and dine by”.
Regel 2 :
Neem de tijd om de wijn te beoordelen. Verzeker jezelf ervan dat het glas niet stinkt naar stof of afwasmiddel, als het wel ruikt vraag dan om een nieuw glas. Wals de wijn, ruik eraan, wals nog een keer
en ruik nogmaals, als je dan nog twijfelt: proeven. Als de wijn je niet uitnodigt tot nog een slok, dan is
er waarschijnlijk iets mis mee, kurk, te warm geweest, teveel zuurstof gehad, etc.
Regel 3 :
Als je de fles terug moet sturen, doe dat dan op een beleefde manier. Het is je goed recht, maar de
bediende/ober/sommelier heeft ook het recht om beleefd behandeld en aangesproken te worden.
Goede manieren zijn overigens altijd de beste weg naar positieve ervaringen.

Wat is er mis met CAVA ?
Volgens Josep Albet van het cavahuis Albet y Noya en wijnpresident van Penedes
willen vele wijnproducenten af van het minder goede imago van Cava.
De Spaanse schuimwijn is slachtoffer van zijn eigen succes. Door het goedkope
marktsegment is het voor de betere huizen zeer moeilijk om goede prijzen te vragen voor het betere werk.
In de Spaanse supermarkten kan je al Cava kopen voor minder dan 2€, en ook zij
hebben recht op de naam. Een kleine twintigtal van de serieuze wijnboeren willen
nu uit de DO Cava stappen.
95% van de Cava komt uit Penedes maar in totaal 8 andere wijnregio's mogen
ook deze naam gebruiken voor hun sprankelende wijnen.
De vraag van de federatie is dus al duidelijk: beperk de appelatie van Cava tot
een gebied dat goed kan gecontroleerd worden en voor de kenners een betere herkomstbenaming kan aanduiden. Ook binnen Catalonië zou er onderscheid moeten gemaakt worden.
De wijnhuizen die de naam Cava niet meer willen gebruiken zetten nu de vermelding "Spanish Sparkling Wine" op de flessen.
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Vergeten cepages van de champagne…

deel 3

Le Pinot Gris (Fromenteau)
De Pinot Gris of ook Fromenteau genoemd (oude
benaming) is een mutatie van de Pinot Noir. Oorspronkelijk afkomstig uit Bourgogne is ook deze
cépage vandaag vooral terug te vinden in de Elzas waar ze 1 4% uitmaakt van de volledige wijnoppervlak en toegelaten druivenras is voor de
Aoc Alsae Grand Cru.

In Champagne is ze echter de minst voorkomende cépage. Ze onderscheidt zich van de Pinot Noir
door haar kleine druiven met kleine pitten, en
ook door de grijs-roze kleur. Qua bladeren is er
niet veel verschil: beide hebben grote blinkende
exemplaren.
Net zoals voor de Pinot Blanc vormt de lentevorst niet dadelijk een bedreiging want de niet bevrozen
knoppen zijn vruchtdragend.
Het rendement ligt vrij hoog, de opbrengst van deze cépage is volumineus. De druif rijpt zeer snel en
is dus de antipode van de Arbane en Petit Meslier. De bessen zijn rijk aan vruchtvlees en bevatten
veel suiker.
Deze druif is de enige waar geen monocépage van gemaakt wordt, en dus enkel verwerkt in blends
De wijnboeren die Pinot Gris aangeplant hebben zijn
Aubry (50 are) - Jerôme Prevost (5 are) - Janisson-Baradon et Fils (3 are) - Laherte Frères (2,8 are)
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De hommel van januaar

voorspelt een goed
wijnjaar.
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