
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lokale wijnen 

 
De Beurs - Maaseik 

28 september 2007 
  



 

 

 

 

 

Maaseik, 12 september 2007. 

 

 

Beste wijnliefhebber, 

Eindelijk is het dan weer zover! 

Met ongeduld hebben we gewacht op de start van het nieuwe seizoen. 

 

Het bestuur heeft reeds enkele vergaderingen achter de rug en het  belooft weer een 

schitterend jaar te worden.  

Onze eerste clubavond van het nieuwe seizoen 2007-2008 houdt dan ook enkele 

verrassingen in petto. De aangekondigde titel “Lokale wijnen”  zet u waarschijnlijk op 

het verkeerde been. Nieuwsgierig geworden ? 

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit op vrijdag 28 september 2007 om 20u  in ons 

reeds vertrouwde lokaal De BEURS op de Markt te Maaseik (2de verdieping) 

Gelieve uw aanwezigheid te melden aan onze wijnmeester PAUL via de gekende kanalen 

:  tel  : 089-754695    fax : 089-753345  of  email aan paul@vandinter.be  en dit vóór 

dinsdag 25 september e.k. 

Vriendelijke groeten en tot dan, 

PS.    Vanaf nu kan je ook je lidgeld voor 2007-2008 vereffenen. (zie bijlage) 

 

  Wijnmeester  Paul Van Dinter   089 75 46 95 

Penningmeester Marc Smeets  089 35 35 20 

Schrijfmeester Peter Boonen  089 86 49 01  -  Langerenstraat 54 te 3680 Maaseik 

Leden   Jos Thomassen  089 76 77 89 

    John Golsteyn  089 56 57 58 

mailto:paul@vandinter.be


Indrinkwijn: Catarotta van Calatrasi – Terre di Ginestra: IGT bianco di 

Sicilia 

groen-gouden kleur met klassieke geurkarakteristieken van perzik en 

nectarines 
Zie ook http://www.calatrasi.it 

 

Verder stond er op de proeftafel : 
 

Italiaanse “lokale wijnen” 
 

Carmen Puthod 2005 van Teruzzi & 
Puthod een IGT Toscana bianco, 

gemaakt uit 100% sangiovese 
(blauwe druif) = Blanc de Noir . Diep 

gouden kleur  
Deze wijn mag enkel het label IGT 

dragen omdat hij in de streek van 
San Gimignano gemaakt is uit blauwe 

druiven, de sangiovese.  In de neus 
minerale toetsen, fruitig en een 

romige smaak in prima balans. Blind 

geproefd zeer moeilijk als een witte wijn te herkennen. 

 
 

 

Terre di Tufi 2006 van Terruzzi & Puthod een IGT Toscana 
bianco gemaakt van vernaccia, vermentino, malvasia en 

chardonnay.  
Zou normaal gezien het label Vernaccia di San Gimignano 

moeten dragen maar door de aanwezigheid van 
chardonnay, malvasia bianca en vermentino is dat niet 

mogelijk. 
 

 
 

 
 

 
 

Masianco 2006 van Masi bestaat uit 75% pinot grigio en 25% 

verduzzo. 
Producent Masi heeft jarenlange ervaring met de productie van 

wijnen op basis van de ‘appassimento-methode’. Dit wil 
zeggen dat de druiven worden ingedroogd. In deze wijn wordt 

de verduzzo gedurende drie weken licht ingedroogd op rieten 
matten alvorens te worden geperst waardoor hij zoals zijn 

voorgangers ‘slechts’ het label IGT mag dragen. 
 



Pigreco 2005 van Roberto Cipresso van Winecircus. DOC uit 

Toscane met 85% sangiovese en 15% cabernet sauvignon. 
Diep paarse kleur, floraal, frivool fruit zoethout, vanille, 

versmolten tannines en mooie balans.  

 
Vespro van Contrada Castelletta uit Marche (Italië). 

Montepulciano en Syrah op eik. Explosief fruit zoals vlier, 
zwarte bes, kruiden, espresso, zwarte truffel en getoast eik. 

Minerale tonen en ronde rijpe tannines zorgen samen met de 
zuren voor een perfecte structuur. 

 
Aan Franse zijde : 

 
Een Franse vin de table mag samengesteld zijn uit diverse 

wijnen uit verschillende Franse regio’s die dan worden 
gemengd om verkocht te worden in vrac of in fles.  

Een vin de pays is afkomstig uit één bepaalde regio en is 
onderworpen aan vijf criteria zoals de productiezone, 

toegelaten druivensoorten, maximum rendement, technische 

vereisten op scheikundig gebied en de procedure van 
erkenning. Men heeft regionale, departementale en zonale vins 

de pays. 
 

- Domaine Moulin de Ciffre, VDP des coteaux de Murveil, 
gemaakt van cabernet sauvignon en syrah. Gekenmerkt door 

stevige tannines, intense kleur met in de neus zwarte bessen, 
kersen, peper en zacht hout. 
  

 


