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Nieuws
flash! 

Beste wijnliefhebbers, 

 

Een nieuw jaar… dus beginnen we met een nieuwjaarsreceptie ! 

Jullie zijn natuurlijk van harte uitgenodigd vanaf 19.30u in ons ver-

trouwd lokaal “de Beurs” te Maaseik. 

Na deze gesmaakte receptie zal het op één na oudste lid een Itali-

aanse wijnstreek voorstellen waarbij we ons nu al de vraag stellen: 

“Friuli… una grande sorpresa?” 

Wat mogen we verwachten ????????? 

Jos lost (waarschijnlijk) deze avond alle verwachtingen in en wil, als 

alles goed gaat , de beoogde medaille van meester-commandeur 

“met verve”  behalen.  Ook jullie jureren mee aan de hand van een 

formuliertje.  Paul zal als jury-voorzitter met deze vermeldingen 

zeker rekening houden en op het Kapitteldiner zal blijken of Jos… 

 

Aan– of afmelden kan zoals altijd via  paul@vandinter.be  per mail 

voor maandag  12 januari  2015.  
 

Afspraak op  vrijdag 16/01/2015 om 19.30u. 
Het bestuur 

Denk zeker aan je (INAO) proefglazen! 

Dagorde Nieuwjaarsreceptie & “Wijnstreek FRIULI “ 

19.30u  onze  traditionele   
 

NIEUWJAARSRECEPTIE  
 

(dit jaar al de 10de uitgave!)

met een hapje en een drankje, 

ons gul en vriendelijk aange-

boden door Wijnmeester Paul  

Van Dinter. 
 

20.15u 

Jos Thomassen verrast ons 

met  een reeks door hem ge-

selecteerde wijnen uit  
 

FRIULI 
 

en wil ons met dit mooie, 

doch weinig bekende wijnge-

bied, nader laten kennisma-

ken.   

Zet ‘m op Jos ! 

mailto:paul@vandinter.be


Op deze bijzondere proefavond, voorafgegaan door de gesmaakte nieuwjaarsreceptie 
2015, zou Jos Thomassen, tweede oudste lid van onze vereniging, de uitdaging aangaan 

om zich kandidaat Meester-Commandeur te stellen. Hiervoor moest hij een volledige 
avond vullen met een onderwerp naar keuze. 

Dat Jos, als Italië-kenner en liefhebber hierbij een Italiaanse wijnstreek zou uitkiezen 
was voor ons geen verrassing.  Wel was het onderwerp op zich een uitdaging: weinigen 

van ons kennen de streek en, wat achteraf zou blijken, het was een uitstekende keuze 
met meer dan verrassende wijnen. 

Jos koos 4 witte wijnen waarvan de drie eerste met diverse druivensoorten toch een 

uniforme en typische lijn neerzetten. De vierde wijn, toevallig(?) ook de duurste, was 
een echte topper. 

De beide rode wijnen als slot verrassend, diep rood en smaakvol: wijnen die je niet 

onmiddellijk zou associëren met deze wijnstreek. 

 

DE WIJNEN OP DE PROEFTAFEL 

 

A. PIERPAOLO PECORARI 

 

Website : www.pierpaolopecorari.it 

 

De oorsprong van het wijnmaken bij de familie Pecorari ligt in de vroege 18e eeuw. 

Landbouw was nog de voornaamste activiteit en wijnstokken werden vooral geplaatst 
aan de rand van de velden, als een soort grensmarkering. In de jaren ’70 van de vorige 
eeuw nam Pierpaolo Pecorari het roer over binnen het familiebedrijf en werd wijnbouw 

de hoofdactiviteit. Kwaliteit werd de belangrijkste doelstelling. En om die kwaliteit te 
bereiken zijn vele innovatieve projecten gestart en werd een bijna filosofische route 

gevolgd, een route die heden ten dage nog steeds wordt afgelegd nu zoon Alessandro 
(oenoloog) het bedrijf mee leidt. 

 

De basis voor de pure en eerlijke wijnen van Pecorari is de bodem. De wijngaarden, in 
de vlakten van de DOC Isonzo, zijn gesitueerd op een plek waar in de oudheid een 
gletsjer heeft gelegen. Hierdoor is er veel vergruisd gesteente op het terroir, hetgeen de 

bodem een rijke mineraliteit geeft. Dit wordt gecombineerd met een wijnbouwtechniek 
die uitgaat van weinig, maar kwalitatief uitstekende opbrengst van de wijnstokken.  De 

belangrijkste kenmerken van de wijn van Pierpaolo Pecorari zijn dan ook: frisheid, 
mineraliteit, complexiteit en elegantie. Frisheid door een goed klimaat, mineraliteit door 
het unieke terroir, complexiteit door de kunst van vinificatie en elegantie als 

uitgangspunt. 

 

 



1. Pecorari – Friulano IGP 2013 

 

Geen druif die voor zoveel ophef heeft gezorgd in Europa dan de 
Friulano. De druif werd vroeger ‘Tocai Friulano’ genoemd, maar 

aangezien de Hongaren met hun ‘Tocaji’wijn (van Furmint druiven) 
een beschermde herkomstbenaming hadden, werden de Italianen in 

2007 verplicht om de naam Tocai Friulano te veranderen. Sindsdien 
is de druif zijn chique dubbele naam kwijt en heet alleen nog 
Friulano. Qua elegantie heeft deze druif echter niks ingeboet! 

  

De Friulano van Pierpaolo Pecorari heeft licht strogele kleur. Een 

mooie elegante neus met aroma’s van vlierbloesem en hints van 
lychees. De smaak is fris, fruitig en elegant. De prettige afdronk 

houdt lang aan. 

  

De fermentatie van de druiven vindt plaats in roestvrijstalen vaten, 
waarna de wijn circa 7 maanden op zijn eigen droesem bewaard 

wordt. Hierbij wordt de droesem wekelijks ‘omgeroerd’ (battonage) 
om zoveel mogelijk smaak mee te geven aan de wijn. De wijn kan 4 
tot 7 jaar bewaard worden. 

  

De Friulano is lekker als aperitief en heerlijk bij San Daniele ham of risotto. 

 

2. Pecorari – Sauvignon IGP 2013  

 

Sauvignon is een wereldreiziger. Vanuit zijn Franse oorsprong heeft 
de druif overal ter wereld zijn weg gevonden. Toch zijn er maar 

weinig gebieden waar de expressie van deze druif volledig tot zijn 
recht komt. Friuli is echter zo’n gebied. Sauvignon houdt hier het 

midden tussen de varianten uit Nieuw-Zeeland en de Sancerre. 
  
De Sauvignon van Pierpaolo Pecorari heeft mooie goudgele kleur. Een 

duidelijke neus met aroma’s van kruisbessen, vlierbessen en citrus. 
Ook zijn er duidelijke vegetale en kruidige tonen te onderscheiden. 

De smaak is fruitig en elegant, enigszins romig, met mooie vegetale 
tonen en elegante zuren. De wijn heeft een mooie en lange afdronk 
met elegantie. 

  
De fermentatie vindt plaats in roestvrijstalen vaten, waarna de wijn 

circa 7 maanden op zijn eigen droesem bewaard wordt. Hierbij wordt 
de droesem wekelijks ‘omgeroerd’ (battonage) om zoveel mogelijk 
smaak mee te geven aan de wijn. De wijn kan 4 tot 6 jaar bewaard 

worden. 
  

De Sauvignon is lekker als aperitief of als begeleider van gegrilde 
visgerechten en frisse salades.  
 



 
3. Pecorari – Malvasia Istriana IGP 2012 

 

Malvasia wordt veel gebruikt voor de productie van zoete wijnen, 
zoals Madeira. Ook als droog gevinifieerd levert Malvasia prachtige 
wijnen op. 

  
De Malvasia Istriana van Pierpaolo Pecorari is strogeel van kleur. In 

de neus mooie aroma’s van witte bloemen, tropisch fruit en perzik. In 
de mond rijk en mineraal, fluwelig met een lange, ietwat ziltige 
afdronk. 

  
De fermentatie van de druiven vindt plaats in inox caten, waarna de 

wijn circa 7 maanden ‘sur lie’ bewaard wordt. Hierbij wordt de 
droesem wekelijks ‘omgeroerd’ (battonage) om zoveel mogelijk 
smaak mee te geven aan de wijn. De wijn kan 4 tot 7 jaar bewaard 

worden. 
  

De Malvasia is met zijn ietwat ziltige karakter heerlijk bij gegrilde 
zeevis. 

 

 

 

B. VIGNAI DA DULINE 

 

Website: www.vignaidaduline.com 

 

Het kleine wijnhuis Vignai da Duline is een topper. Eind jaren ’90 huurde Lorenzo 

Mocchutti de wijngaarden van zijn grootvader, met wie hij al enkele jaren zij aan zij had 
gewerkt. Deze wijngaarden lagen er zeer slecht bij, maar waren beplant met extreem 

oude wijnstokken en zeer natuurlijk bewerkt, aangezien zijn grootvader (bis nonno) 
geen geld had om bestrijdingsmiddelen te kopen. 

 Later verwerft hij nog de kleine wijngaard Ronco Pitotti, de oudste erkende organische 
wijngaard in Friuli. Dit is geen biologische wijngaard, maar een complete biohuishouding, 

zoals alleen kan ontstaan na tientallen jaren organische bewerking. 

 Lorenzo stopt met zijn studie geneeskunde en werpt zich op de wijnbouw. Samen met 
zijn vrouw Federica besluit hij om alleen organische en biodynamische wijnen te gaan 
produceren. Ze kiezen niet voor commerciële wijnen. De rendementen in de wijngaard 

zijn, ten behoeve van de kwaliteit, namelijk zo laag dat het financieel gezien nooit een 
vetpot zal worden. 

 De wijnen van Vignai da Duline zijn intens rijk en complex en hebben een enorm 

ouderingspotentieel. Ze zijn tegelijkertijd enorm zeldzaam, waardoor ze alleen op 
allocatie verkrijgbaar zijn. Lorenzo en Federica zijn namelijk ook kritisch op waar hun 
wijnen verkocht worden. 



 

4. Da Duline - Chardonnay C.O.F. 'Ronco 
Pitotti' DOC 2010 

 
Chardonnay is een wereldreiziger. In elk wijnland 

wordt ook Chardonnay verbouwd. Chardonnay is 
ook de basisdruif in de grote mousserende wijnen, 

zoals Champagne, en een gewilde druif voor 
nieuwe klonen en kruisingen. Door deze 
veelzijdigheid wordt Chardonnay door sommige 

wijndrinkers gemeden. De ene Chardonnay is 
echter de andere niet. Daarom moet elke wijn 

afzonderlijk beoordeeld worden. 
  
De Chardonnay van Vignai da Duline is een wel 

een bijzonder mooi exemplaar. 
Een intense expressie van fruit en mineralen in de 

neus, met in de tweede aanzet tonen van was, 
ceder en kruiden. Mondvullend en complex, maar 
met een mooie frisheid en balans, die doortrekt 

tot in de lange finale. 
  

De Chardonnaydruiven zijn afkomstig van 30 jaar oude stokken in de cultwijngaard 
Ronco Pitotti. De druiven worden medio september handmatig geoogst. De vergisting en 
malolactische fermentatie vindt plaats in barriques, waar de wijn nog circa 11 maanden 

‘sur lie’ rijpt. Daarna volgt nog 15 maanden flesrijping voordat de wijn op de markt 
komt. De wijn heeft een bewaarpotentieel van 5 tot 10 jaar. 

  
De Chardonnay van Vignai da Duline is breed culinair inzetbaar, maar heeft wel stevige 

gerechten nodig. 

 

C. GIOVANNI DRI IL RONCAT 

Website: www.drironcat.com 

 

De geschiedenis van Giovanni Dri startte ruim 40 jaar geleden met een klein stukje land 
dat hij erfde van zijn vader. De omstandigheden waren allesbehalve gunstig. Redelijk 
ontoegankelijke wijngaarden in een bergrijk gebied, een oude vervallen kelder en 

onvoorspelbare omstandigheden als de grote aardbeving van 1976, die zijn eerste 
project verwoestte. 

  
Het enige tegenwicht tegen deze uitdagingen waren de passie en het 

doorzettingsvermogen van Giovanni Dri. Hij werd de pionier van de zeldzame 
Ramandolo, een dessertwijn van gedroogde Verduzzo-druiven. In 1990 bouwde hij een 

nieuwe, moderne wijnkelder. Maar hij bleef de oude tradities trouw. Inmiddels is Il 
Roncat een van de meest gewaardeerde wijnhuizen van Friuli, met mooie wijnen, 
dessertwijnen en grappa’s. Grappa van de zeldzame Ramandolo. 



 
5. Giovanni Dri / Il Roncat -  Refosco dal Peduncles 

  
DOC Colli Orientali del Friuli 
 

Het is een officieel geclassificeerde rode wijn gemaakt van 
Refosco rode steeltjes druiven waarvan de wijngaarden volledig 

gelegen zijn in Ramandolo. 
 
Zijn kleur is levendig robijnrood met paarse reflecties.  

Het parfum is sterk en geurt naar de bloemblaadjes van de 
roos. De smaak is rijk en licht tanninerijk.  

Hij combineert uitermate goed met hoofdgerechten zoals 
hartige soepen, risotto’s, gerechten met rood vlees en gegrild 
vlees.  

 
  



6. Giovanni Dri / Il Roncat -  Il Roncat Rosso 
  

DOC Colli Orientali del Friuli 
 
Het is een Cru onder de officieel geclassificeerd rode wijnen. Het 

is fijn samengesteld uit Refosco, Schioppettino, Cabernet 
Sauvignon en Merlot druiven, geplukt op de heuvel van "Roncat" 

en werd opgevoed in barriques gedurende 18 maanden. 
 
Zijn kleur is levendig robijnrood met sterke paarse reflecties. 

Het geurpalet is sterk en ruikt naar toetsen van rijp fruit en 
vanille. De smaak is fluweelzacht. 

 
Het moet worden gekoppeld aan belangrijke cursussen zoals 
rood vlees of wild. 

 
 

Zoals Jos het omschreef:  
 
Woorden zijn niet voldoende om deze waanzinnig mooie wijnen 

te beschrijven….het is een spirituele ervaring! 
 

 
 
Het resultaat van deze uiteenzetting zal worden bekendgemaakt 

op ons jaarlijks Kapitteldiner 2015... 
 

Verslag: John Golsteyn 

 

 


