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Voorwoord Danny Beuten
De Maaslandse wijnvrienden,
reeds vele jaren zijn de bijeenkomsten een vast gegeven in
mijn agenda. Iedere keer weten
jullie iets anders te bieden, komen jullie verrassend uit de
hoek, leer ik weer iets bij, proef
ik weer iets nieuws!!
Hoe ben ik bij jullie terecht gekomen? Wel iemand heeft me naar
de wijncursus gestuurd. Maar dit is
wel een verhaal apart!
In 2006 kwam er goed nieuws, mijn zus was zwanger!! Wat het
zou worden wisten we niet, maar ik werd gevraagd om “peter” te
worden. “Ja, met plezier”. Omdat ik graag een lekker glaasje wijn
drink, kreeg ik er een “goei fles” bij. Dus in ’t weekend kraakten we
het flesje, amaai … wat een geur! BRRR, …Dat was echt niet ok!
Eens naar de kleur gekeken, … en een bedenkelijk gezicht getrokken. Dus kurk er weer op en de dag erna naar Paul, de wijn kwam
immers van daar! Toen we van Paul te horen kregen dat de wijn
top was, en hij gewoon tijd nodig had, … Ja, best beschamend.
Daarop opperde Anita dat ik naar de cursus zou gaan, … Dus zo
gezegd zo gedaan. Paul stelde hier de Maaslandse Wijnvrienden
voor. Kort erna was ik lid, en nu nog steeds een enthousiaste deelnemer van de bijeenkomsten. Het voorbije feestjaar was echt de
moeite waard, een bijzonder Kapitteldiner, de wijnen uit Californië, de introductie van de Spaanse wijn van Paul, … Voor het volgende “seizoen” liggen er zeker “smakelijke plannen” op tafel. Ik
kijk er naar uit!!

Agenda 2016-2017……………….…. 1
Planning 2016-2017................... 2
Palais Cobourg ......................... 3
Palais Cobourg (2) .................... 4
Palais Cobourg (3) .................... 5
Wijnwereld ...............................

5

Herfst… dus paddestoelen...... 6-7
Wijnreis Rioja ............................

8

Wijncartoon ................................ 8
Spreuk van deze herfst .............. 8
Onze coördinaten ..................... 8

AGENDA 2016-2017

23 september 2016 :
- Algemene vergadering.
(19.30u)
- Proeverij “Back to basic”
28 oktober 2016 :
- Spaanse toppers

25 november 2016 :
- Technische proeverij :
“Maak zelf je wijn”
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Agenda 2016—2017
We hopen natuurlijk dat iedereen een fijne, zonnige en welverdiende vakantie achter de rug heeft ;
voor de gepensioneerden onder ons, jullie moeten er misschien nog aan beginnen ?
Na een succesvol jubileumjaar en een aderlating van de kas (Marc slaapt nog altijd slecht… maar ik ben
niet zeker of dit aan de kastoestand ligt) moeten we terug de handen uit de mouwen steken en met
frisse moed het nieuwe werkingsjaar op gang schieten.
We hebben als bestuur gedurende de vakantiemaanden niet stilgezeten: diverse mails deden de ronde
tussen de bestuursleden, een drietal dringende vergaderingen werden intussen al gehouden met - jullie verwachten niets anders - toch weer een aantal verrassende items op de agenda.
Volgende data en onderwerpen werden vastgelegd voor 2016—2017 :
23 september 2016 : Algemene vergadering. (19.30u)
Proeverij “Back to basic” – wijnen uit de zuidelijke regio Frankrijk
28 oktober 2016 :

Spaanse toppers op de proeftafel!

25 november 2016 : Technische proeverij : “Maak zelf je wijn”
13 januari 2017 :

Nieuwjaarsreceptie
Wijn uit eigen kelder
De kandidaat-leden / Chinese vrijwilligers worden persoonlijk hierover
aangesproken door onze voorzitter !

24 februari 2017 :

Oost-Europa in de kijker

31 maart 2017 :

26ste Kapitteldiner

28 april 2017 :

Limburgse wijnen… een succesverhaal ???

24-25-26-27 mei 2017 :

Wijnreis Rioja

(*) 23 juni 2017 :
Zomeractiviteit (bijkomend voor de liefhebbers en extra te betalen aan
kostprijs ) : GIN tasting ?

17 maart 2017 :

WIJNPROEVEN voor de kandidaten

Een mooi programma voor beginneling als voor gevorderde wijnliefhebber. Het werkingsjaar zal dit
keer wat vroeger eindigen, dit in verband met de geplande wijnreis naar de Rioja.
(*) enkel indien er voldoende kandidaten zijn.
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Palais Coburg Grand Cru

Wenen staat gekend om zijn luxueuze hotels maar het meest imposante vijfsterrenhotel is toch
wel het Palais Coburg, je slaapt er immers boven de grootste privéwijnkelder ter wereld. We
schrijven 1 839 als de toenmalige Habsburgse vorst Ferdinand George August van Saksen-Coburg
opdracht gaf aan de Weense architect Karl Schleps om een paleis te bouwen in Wenen.
Vijf jaar lang werd er gebouwd aan het monumentale stadspaleis dat gelegen is op de toen zeshonderd jaar oude fundamenten van de stadswallen. Hierdoor konden een deel van het labyrint
aan gangen, bedoeld om de toenmalige stad te beschermen tegen Turkse bezetters, heringericht
worden zodat ze nu dienst kunnen doen als partykelders of opslagplaats voor wijnen. Door de zuilen in de voorgevel kreeg het paleis al snel de bijnaam "aspergeburcht".
August zelf, en zijn vrouw Clementine d'Orleans, waren zelf de eerste bewoners maar het in stand
houden kostte de verwanten van het Belgische koningshuis handenvol geld. Men ging dan ook
naarstig op zoek naar kapitaalkrachtige huurders. In 1 978 verkochten de Saksen-Coburgs hun paleis aan een vastgoedmakelaar. Ook de nieuwe eigenaar geraakte in geldnood, en het inmiddels
vervallen paleis kwam in handen van een bank, die het op hun beurt verkocht voor 1 0 miljoen €
aan Peter Pühringer, een succesvol Weens zakenman. Hij renoveerde het paleis met de intentie er
een luxehotel van te maken. In 2003 opende het hotel zijn deuren en al vrij snel overtrof het de stoutste verwachtingen, de
investering van liefst 90 miljoen had gerendeerd.
Het zou oneerbiedwaardig zijn om van "kamers" te spreken
want "residenties" zou een correctere benaming zijn. City suites kosten rond de 500 € per nacht en de imperiale suite (165
m2 groot) kan je boeken voor een slordige 2200€. In dit laatste
bedrag heb je een terras met uitzicht over Wenen, een eigen
sauna en een whirlpool inbegrepen.
Vervolg zie pag.4
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Palais Coburg Grand Cru

Vervolg van pag. 3

Alle suites hebben een apart salon, kleine keuken, badkamer met vergulde kranen, twee toiletten en alle moderne
computeraansluitingen.
Op de bovenste verdieping kan je een zwembad vinden, een
sauna en een spa.
Met de komst van Palais Coburg was de hiërarchie van de
vijfsterrenhotels op zijn kop gezet want het ganse bouwwerk, salons en zalen straalden grandeur van het keizerrijk
uit. Nu bijna 1 0 jaar later heeft het hotel zijn voorsprong
nog uitgebouwd. Chef-kok Silvio Nickol runt het twee Michelinsterren restaurant, en zijn keukenbrigade serveren lunches in het gezellige Gartenpavillon met zicht op de romantische binnentuin.
Het hotel heeft een kleine 100 medewerkers in dienst, allen jonge vakmensen met internationale
ervaring en talenkennis. De bezetting bedraagt gemiddeld 40% want het hotel wil bewust geen
promoties, liever een halfvol hotel aan hoge prijzen dan reducties toestaan. De klanten zijn rijke
mensen uit alle werelddelen, vooral uit het Midden-Oosten en Rusland. Een mix van grootindustriëlen en gefortuneerde echtparen; er zijn zelfs gasten die er vrijwel het hele jaar verblijven en vanuit de hotelsuite zakendoen. Geen voorkeursbehandeling voor sommige gasten met grillen, deze
worden naar andere hotels doorverwezen. Hierdoor blijft het hotel ook uit de schijnwerpers van de
schandaalpers en paperazzi van populaire magazines want de frivole jetset verblijft hier niet. Er
worden wel sociaal-culturele evenementen gehouden en exclusieve wijnproeverijen.
Hiermee komen we bij het hart van het hotel: de grootste privéwijnkelder ter wereld met 6 sommeliers in vaste
dienst die wekelijks op donderdag een blindproeverij
houden van de nieuw toegekomen wijnen. Chef Sommelier is Thomas Breitwieser en hij bezoekt 4 à 5 weken per
jaar wijnboeren over de gehele wereld want ook hier
hebben de traditionele wijnlanden Frankrijk en Italië
sterk concurrentie gekregen uit de Vs, Spanje en Zuid
Afrika. In de drie
wijnkelders met
een gezamenlijke oppervlakte van 750 m2 liggen 60.000
flessen topwijnen uit de hele wereld.
Eén kelder is gereserveerd voor Duitse en Oostenrijkse wijnen die alsmaar hogere scores halen op blindproeverijen.
In de historische kelders rusten peperdure rariteiten zoals
bijvoorbeeld de oudste drinkbare wijn ter wereld, de Rüdesheimer Apostelwein uit 1727, of een Château d'Yquem van
1811 , een Lafitte-Rotschild uit 1865 of een Château Margaux uit 1900. Meest indrukwekkend is de verzameling van
100 jaargangen van Château d'Yquem.

Vervolg zie pag.5
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Palais Coburg Grand Cru

Vervolg van pag. 4

De duurste wijn kost 75000€, zal waarschijnlijk nooit meer gedronken worden, maar door de naambekendheid toch een goede investering voor het hotel. De totale kelderwaarde bedraagt ongeveer
22 miljoen €. De prijzen zijn afhankelijk van vraag
en aanbod. Het is in feite een uit de hand gelopen
hobby want niemand haalt het in zijn hoofd om
60.000 flessen op te slaan. De wijnen worden geschonken in het restaurant (de gemiddelde prijs
bedraagt 80€) maar dagelijks krijgt het hotel ook
aanvragen van klanten die de wijn ter plaatse
hebben leren kennen en dan een bestelling plaatsen. Er zijn er zelfs die hun privéjet sturen om enkele flessen van hun lievelingswijn op te halen.
De ijskelder van het paleis is ingericht als Champagnekelder met meer dan 1300 flessen Dom Pérignon waaronder kanjers van 15 liter.
Alle kelders zijn uitgerust met de modernste klimaatregeling en beveiliging. De flessen blijken
beter bewaakt dan de goudvoorraad van de nationale bank.

Eigenaardigheden uit de wijnwereld

De Britse sommelier Philip Osenton
verpletterde het wereldrecord van 39
glazen in 1 hand door er maar liefst
51 van te maken. De 43 jarige Brit
die momenteel in Beijing werkt, begon met het vasthouden van enkele
dozijnen glazen toen hij in de Londense Ritz werkte. "Om in korte tijd
een zaal met 140 couverts klaar te
zetten tussen ontbijt en lunch, met
twee glazen per couvert, nou, dan
voel je de druk wel!" aldus Osenton.
Zijn eerste poging bestond uit 45
glazen maar in de tweede poging wist hij er 51 van te maken. Het vorige record stond op
naam van een Filipijn
die in Barcelona in een restaurant werkte, hij hield 39 glazen in 1 hand.
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Het is herfst… tijd voor paddestoelen
In onze rubriek “Gastronomie” willen we een vervolg breien op de in vorig seizoen verschenen reeks
over wilde paddestoelen. Nu komen echter de gekweekte soorten aan bod.

Naast de in het bos frequent voorkomende soorten, bestaan er ook een aantal specifieke paddenstoelsoorten die gekweekt kunnen worden. De omstandigheden geschikt voor het kweken zijn echter
zeer moeilijk want paddenstoelen zijn veeleisend en brengen maar weinig amateurs in de verleiding
om het zelf te proberen.
De paddenstoel is immers een complex geheel van vaak onzichtbare schimmeldraden (zwamvlok)
met als zichtbaar resultaat een vlezige eetbare ‘vrucht’ die niet altijd even goed tot ontwikkeling
komt.
De ‘champignon de Paris’ is de eerste paddenstoel die op grote, bijna industriële schaal werd gekweekt, en aan het begin van de 20ste eeuw zijn echte doorbraak kende. De vele staatsmanèges
liggen aan de basis. ( paddestoelen gedijen immers zeer goed op gecomposteerde paardenvijgen),
grotten en steengroeven in het kalkgesteente in de regio van Parijs bleken een ideale voedingsbodem te zijn.
De cultuur beperkt zich echter niet tot de Champignons de Paris, en gaat ver terug in de tijd. In Europa kweekte men reeds in de oudheid op populieren groeiende bundelzwammen. Ook in Azië is het
kweekproces van de op hout levende ‘shiitake’, en de op groenafval (rijststro en wijnranken) gedijende beurszwam al zeer oud.
Het aantal gecultiveerde rassen is momenteel al zeer sterk toegenomen. Het is een uitdaging om de
snel vergankelijke schimmels om te turnen naar een duurzaam product. Men gebruikt hedendaagse
kennis van ecosystemen en symbiotische relaties om bedreigde rassen in stand te houden. Een
goed voorbeeld is de zwarte truffel, waar de gekweekte exemplaren identiek zijn aan deze in de
natuur. Spijtig genoeg is dit niet het geval voor de meerderheid van de industriële exemplaren die
aangepast worden aan de eisen van de markt. Zo is er het winterzwammetje of Enoki dat steeds
vaker opduikt in de traditionele gerechten in China, Japan, Korea en Provence, dit door zijn Unamikarakter (of vijfde smaak)
vervolg zie pag. 7
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Het is herfst… tijd voor paddestoelen

Vervolg van pag. 6

Champignon de Paris of
Weidechampignon
In West-Europa de meest gekweekte paddenstoel, ook op industriële schaal. Voor
vele kinderen een verschrikking als ze platgekookt zijn en slijmerig, doch met zorg
bereid kunnen ze één van de lekkerste
paddenstoelen zijn: krokant, fruitig en
goed geparfumeerd. De champignon komt
in allerlei maten voor, soms als weidekringzwam, gesloten en soms zo groot als
een biljartbal, of als kastanje- en portobellochampignon die qua grootte een mensenhand kunnen worden. Schoonmaken is eenvoudig en beperkt zich tot het afsnijden van de onderkant van de droge steel.
In de bereiding niet zo eenvoudig omdat de champignons gemakkelijk water loslaten en zij dan
bleek en flets kunnen worden. Om dit te voorkomen kan je de champignons best in 4 snijden en niet
in plakjes. Hierdoor verdampt het water gemakkelijker en karameliseren ze sneller. Klaar te maken
in geklaarde boter of ganzenvet, en dit op een hoog vuur. Je kan ze ook droog klaarmaken en pas
vetten toevoegen als ze sissen. Ook heerlijk om te vullen met een persillade of met ham en kaas.
Oesterzwam
Deze paddenstoelenfamilie, die in bundels
op boomstronken groeit, komt in het wild
nog weinig voor.
Daarom worden ze op industriële schaal gekweekt. Elke oesterzwamsoort groeit op speciaal voor die variëteit samengestelde compostblokken van zaagsel. Volgende vijf
variëteiten zijn courant verkrijgbaar:
Grijze of trechtervorminge oesterzwam: dit
is de meest voorkomende, bezit een volle
smaak maar is wel kwetsbaar. Indien industriëel gekweekt hebben ze een eerder fletse smaak, artisanaal smaken ze verrukkelijk.
Gewone oesterzwam: Heeft een diepgrijze kleur. Ze zijn steviger en kennen een langere bereidingstijd,
zoals voor een persillade.
Komt in de natuur voor aan de voet van de blauwe distel in het Atlantische kustgebied. De kweek op
stro begint zich te ontwikkelen. De kruisdisteloesterzwam is compacter met een fluweelzachte bruine
kleur. Kwetsbaarder dan zijn soortgenoten. Elk deel is eetbaar en de smaak is zeer zacht en vleesachtig.
Wordt vervolgd
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WIJNREIS “RIOJA 2017” van 24 tem 27 mei

Bodega Marqués de Riscal

Onze vraag naar de leden toe was
(niettegenstaande de prijs) een
geweldig succes!
We kregen in totaal 54 geïnteresseerden waarvan een 38-tal effectieve leden en partners.
Een aantal sympathisanten die ons
ook op voorgaande wijnreizen vergezelden waren eveneens kandidaat.
We kunnen dus op dit moment
met zekerheid zeggen :

de reis gaat door !!!!
De vliegtickets en de hotelkamers zijn al vastgelegd...
Met de planning ter plaatse zijn we bezig : een aantal bestuursleden zullen Paul in september vergezellen om ter plaatse te gaan kijken welk programma doenbaar is.
Aangezien we al op woensdagavond 24 mei 2017 vertrekken, zijn we 2 volle dagen ter plaatse. Dit
moet ruim voldoende zijn om een mooi programma af te werken.
Het definitieve inschrijvingsformulier wordt jullie per mail toegestuurd.
We vragen dit dan ook zorgvuldig in te vullen : naam/voornaam - ZOALS OP IDENTITEITSKAART
STAAT GENOTEERD - is zeker nodig want deze gegevens komen op het vliegticket.
Het staat jullie vrij een bijkomende annulatie verzekering af te sluiten want deze is niet inbegrepen
in de reissom (aan te raden… je weet maar nooit).
Verdere info volgt zo snel mogelijk!

WIJN CARTOON

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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Geen geld is beter
besteed dan aan
goede wijn…
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