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Beste wijnvrienden en –vriendinnen,
De eer is dit keer aan mij om het
woord tot jullie te richten.
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Mijn liefde voor wijn is reeds heel
lang geleden ontstaan uit de tijd
dat er “wel eens” een glaasje wijn
werd gedronken bij speciale gelegenheden. Die speciale gelegenheden deden zich alsmaar vaker
voor en op de duur was een lekker
glaasje wijn niet meer weg te denken bij een lekkere maaltijd of zomaar om te genieten na een lange
werkdag. Het is in die tijd dat mijn zus
Relind me voorstelde om bij Paul van
Dinter een wijncursus te gaan volgen. En met
succes… Ik kwam tot de ontdekking dat je wijn niet zomaar moet drinken maar wel degelijk proeven. Het rondwalsen van de wijn in het glas,
het leren ruiken en smaken is een waar festijn geworden.
Na de wijncursus hebben we enkele malen deelgenomen aan de bijeenkomsten van de Maaslandse wijnvrienden als proef. Toen hebben we de
stap gezet om lid te worden. In het begin was ik wat onwennig en bang
om een stommiteit te zeggen. Maar al vlug bleek dat er hier geen onderscheid wordt gemaakt en dat ieders mening en smaak gerespecteerd
wordt.
Het Kapitteldiner, dit jaar in restaurant Mardaga, was een voltreffer.
Een verfijnde keuken en Paul zorgde voor “de parel op de kroon” met
heerlijke wijnen.
Ik voel me thuis in de wijnclub en probeer dan ook om nagenoeg geen
enkele bijeenkomst te missen.
En het mooie aan deze bijeenkomsten is dat we er goede vriendschappen aan overhouden.
Eén ding is zeker, we zijn goed bezig met de Maaslandse Wijnvrienden!
Marleen
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We wensen jullie een versterkend
verlof met veel zon, lekkere wijn en
gezelligheid en zien elkaar terug op
23 september.
Inmiddels mag je ook al je lidgeld
(110 €) voor seizoen 2017-2018
voldoen op ons rekeningnummer

AGENDA 2017-2018

22 september 2017
De Loire vallei in beeld
27 oktober 2017
Verticale proeverij van
Bordeaux wijnen
Let op: andere locatie !
1 december 2017
Zoek de fout
Technische proeverij
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Om in het oog te houden : Castilla y Léon

Vervolg van Lente 2017

Cigales
Vrij onbekend maar nog meer dan vorige twee D.O. een parel voor de
toekomst met een potentieel om de meest kwalitatieve streek van
Spanje te worden.
De D.O. Cigales ligt ten noorden van Rueda en de rivier de Duero.
Doorheen de streek vloeit de Pisuerga.
Heeft eveneens een continentaal klimaat met maritieme invloeden,
hete zomers en koude winters. De wijnvelden liggen op een gemiddelde hoogte van 750 meter en bestrijken een oppervlakte tussen
Valladolid in het zuiden en Duenas in het noorden. Het zijn vooral
lichte gronden op een basis van kalksteen.
Als rode cépages zijn er de Tinta del Pais (Tempranillo), Garnacha en Garnacha Gris; voor wit zijn er
Verdejo en Albillo. Hier moet de grote ontwikkeling nog beginnen want het wijnoppervlak en het
aantaal wijnhuizen zijn er de laatste 1 0 jaar slechts lichtjes gestegen. Reden hiervoor was de bekendheid als roségebied wat de interesse van nieuwe investeerders beperkte. Ook de oudere leeftijd
van sommige wijnbouwers was een oorzaak. Recent echter werd het roer omgegooid en op 2 jaar
tijd daalde het percentage rosé van 80% naar 50%. Wat deze regio echter ontbreekt is een leidend
wijnhuis dat als referentie kan gelden voor de streek, want de wijnen zijn er voortreffelijk. De toekomst is dan ook afhankelijk van de komst van huizen uit andere regio’s.
Een belangrijke boost zou wel eens de classificatie als D.O.C. kunnen zijn, een klassering die momenteel enkel Rioja en Priorat mogen dragen. Eens die classificatie er is stromen vast en zeker de kapitalen binnen. Van de bestaande huizen is César Principe het meest bekende. Ook Finca Museum geld
als een kwaliteitsvol huis. Een klein familiaal en eerder onbekend wijnhuis met voortreffelijke wijnen
is Santa Rufina. Hun organische benadering, hun subtiel gebruik
van eiken vaten en hun zeer oude wijnranken staan borg voor topwijnen. Zij investeren momenteel
volop in de aankoop van oude percelen in de regio, alsook in de modernisering van hun installaties.
De rosé wijnen uit dit
gebied behoren, alhoewel hun verminderde
productie, nog steeds
bij de top in Spanje. De
Verdejo levert fruitige,
licht kruidige en gemakkelijk te drinken wijntjes.

Valladolid, voornaamste stad in de Cigales.

2

Om in het oog te houden : Castilla y Léon

Vervolg van pag. 2

Ribera del Duero
In 1982 werd deze regio officieel D.O., wijnbouw was er 2000 jaar geleden reeds door de
Romeinen binnengebracht. Later in de middeleeuwen waren het de Cisterciënzer monniken
die in de 12e eeuw, in navolging van de Benedictijnen uit Cluncy, zich toelegden op de wijnbouw rond het klooster in Valbuena de Duero.
Ze bouwden in de dorpen ondergrondse kelders om de wijn te beschermen tegen de
schommelingen van de temperatuur. Zo werd
de wijnindustrie economisch en cultureel belangrijk voor de plaatselijke bevolking. Regels
voor uitvoer naar andere streken werden hier
als eerste opgemaakt, en dit bracht de regio welstand en aanzien in de 17de en 18de eeuw. In het
jaar 1864 was de stichting van Bodega Vega Sicilia de volgende mijlpaal. Dit wijngebied is gelegen
op een plateau en bestrijkt vier provincies in Castilla y Léon: Burgos, Segovia, Soria en Valladolid.
Ribera betekent ‘oeverkant’ en hier volgt de streek gedurende 150 kilometer de Duero. De hoofdplaatsen zijn Aranda del Duero, Burgos, Peñafiel, Roa, Esteban de Gormaz, Segovia en Valladolid.
Een ideaal klimaat voor de wijnbouw, speciaal voor rode wijnen, want Ribera kent extremen. Zo is
de gemiddelde hoogte (850 meter) het grootste van alle Europese wijngebieden, kent
de streek hete zomers en koude winters, beperkte regenval en diverse terroirs.
De combinatie hiervan levert uitzonderlijke wijnen.
In de zomer schommelen de temperaturen van 12 graden ’s nachts tot 38 graden overdag, hierdoor
rijpt de druif snel, en door de koele nachten blijven de aroma’s en aciditeit in balans.
De bodem is optimaal voor wijnbouw met een range van verschillende bodems: naast de rivier alluviale bodems met klei en rood zand. Hogerop eerder verschillende lagen kalk en kalksteen.

De belangrijkste cépage is de Tempranillo, ook gekend als Tinto Fino of Tinta del Pais. Deze druif
rijpt erg snel (temprano wil trouwens “vlug” zeggen in het Spaans). Ze brengt mooi gebalanceerde
rode wijnen voort, met goede aciditeit en een fris en fruitig boeket van zwart fruit, meer bepaald
zwarte pruimen, kersen en zoethout. De wijnen zijn een combinatie van kracht en elegantie en
hebben de Ribera del Duero internationale faam bezorgd; Verder is er ook een beperkte aanplant
van Cabernet Sauvignon 1% en Merlot, Grenache en Malbec, samen ook 1%. Voeg daar dan nog
voor wit Albillo aan toe (3%) en dan blijft er 95% over voor de Tempranillo.
Bodega Imperiales is een belangrijk speler in de Duero; andere toonaangevende wijnhuizen zijn natuurlijk Vega Sicilia maar ook Dominio de Pingus,
Mauro, Prado Rey, Aalto, Telmo Rodríguez en Bodega Vizcarra Ramos. In
totaal zijn er iets meer dan 250 wijndomeinen in deze area waarvan de totale oppervlakte 20.500 ha bedraagt.
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Bierzo
Een zeer mooie wijnregio met een wijnoppervlak van 4000 ha
en 55 wijnhuizen, wat een verdubbeling betekende in het
laatste decenia.
Gemiddelde temperatuur van 12° en de regenval bedraagt
een 700 mm per jaar. De bodem is er zeer typisch met in de
vlaktes alluviale afzettingen (vooral ijzer) en op de heuvels
bevat de grond leisteen zodat de wijnen uit deze regio veel
minerale accenten hebben. De belangrijkste cépage is de
Mencia en in mindere mate de Garnacha Tintorera. In wit zijn
het de Dona Blanca, Malvasia, Palomino en de Godello. Het
was trouwens Robert Parker die recent de Mencia druif een
mooie toekomst met een geweldig potentieel voorspelde. Een
wijnhuis dat er dadelijk uitspringt is Ricardo Palacios. Hij is de
neef van Alvaro Palacios, de man achter het sublieme wijnhuis L’Ermita in Priorat. Biodynamisme
is hun troef, het fruit domineert en de wijnen hebben een mooie balans in de zuren.
Een ander interessant wijndomein is Raúl Pérez. Hij lanceerde zijn eerste wijn in 2005 zonder ook
maar 1 euro te bezitten. In de volgende jaren bracht hij unieke gelimiteerde wijnen op de markt die
hem roem en lof van internationale wijnexperts (waaronder Robert Parker) brachten. Vandaag beschouwt men hem als de meest getalenteerde oenoloog in Bierzo. Zijn Ultreia is werkelijk schitterend en zijn Valtuille Cepas Centenarias is het icoon
van de streek. Verder zijn er nog Bodegas Casar de Burgia met vooral minerale en gerookte wijnen,
Bodegas Martín Codax, een grote coöperatieve uit Rias Baixas die recent een reeks lichte en fruitige
wijntjes op de markt brachten op basis van de Mencia, en als laatste de Franse wijnmaker Gregory
Pérez die met zijn biodynamisme kwalitatieve
toppers levert.
De nieuwe D.O.'s
In 2007 werden 4 nieuwe D.O.'s gepromoveerd
van status Vino de la Tierra naar D.O., namelijk
Arribes, Arlanza, Tierra de León en Tierra del
Viño de Zamora, allen samen goed voor 3300
ha. De aanplant van lokale cépages zoals de
Juan Garcia in Arribes of de Prieto Picudo in
Tierra de León maken de wijnen zeer interessant. De eerste geeft fruitige aroma’s van kersen en zwarte bessen, de tweede brengt donkere wijnen voort met vol vers fruit, een goede structuur en mooie tannines. De nieuwe D.O.'s hebben tijd nodig om te evolueren en de erkenning te verdienen, maar rode draad in alle gebieden is de
aanwezigheid van gepassioneerde jonge wijnmakers die geloven in hun kwaliteit en in het potentieel
van de streek. De economische crisis en het gebrek aan financiële middelen zijn de enige bedreigingen voor deze pas opgewaardeerde regio's.
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Wijn als medicijn ?
In het oude Egypte was de geneeskunde ver ontwikkeld. Honderden recepten met wijn als basis, voornamelijk ter
verlichting van inwendige maag, lever– en darmklachten. Uitwendig werd wijn dan weer gebruikt bij reumatische
klachten, zwellingen en wondbehandelmingen. Van de wijndroesem werd dan weer zalf gemaakt.
De artsen van het oude Griekenland waren de eersten die het gebruik van wijn in de geneeskunde voorzagen van
een wetenschappelijke basis. De leer van Hippocrates, grondlegger van de modern geneeskunde, gebruikte
medicijnen op basis van met water verdunde wijn om bijvoorbeeld hoofdpijn (koortswerend) en spijsverteringsproblemen te verhelpen. Andere Griekse artsen gebruikten dan weer wijn tegen hoofdpijn, hart– en vaatziekten,
oogaandoeningen en als kalmeringsmiddel.

De Romeinen volgden de Griekse kennis omtrent de wijn als medicijn en de soldaten kregen elke dag hun rantsoen
(ook al tegen de angst om te sneuvelen…). Omdat het ondoenlijk was om vaten wijn mee te nemen op de
veldtochten van het leger, nam men grote hoeveelheden wijnstokken mee om in de veroverde gebieden aan te
planten. Deze wijn was vooral voor de soldaten bedoeld en nu weten we dat de Romeinen de grondleggers waren
van de Europese wijnbouw.
De hoogste autoroteit was Claudius Galenus, een Grieks-Romeinse arts die de basis legde van de westerse
geneeskunde. Hij schreef meer dan 500 boeken en zijn geneeskundig system domineered de medische wetenschap
gedurende bijna 15 eeuwen. Hij combineerde kruiden met wijn en gezien er geen ander ontsmettingsmiddel voor
handen was gebruikte hij in wijn gedrenkte doeken en spoelde hij de handen met wijn.
De Middeleeuwen waren echter HET tijdperk van de wijn. Niet alleen als dorstlesser, mentaal gold wijn ook als
zorgenverdrijver en was het voor de zieken een versterkende en geneeskundige drank. Vooral de kloosters hadden
hun eigen wijngaarden en er werd veel onderzoek gedaan naar de heilzame werking van diverse soorten druiven. De
kloosters vergaarden zeer veel ervaring over wijn en vooral in tijden van epidemieën werd wijn aanbevolen als
geneesmiddel. De herbergen werden verplicht altijd voldoende wijn in voorraad te hebben. Dit was eveneens voor
de ziekenhuizen: de wijnkelder fungeerde als huisaoptheek!
Waar komt nu de geneeskracht van wijn vandaan ?
Dokter Maury, de grondlegger van de wijngeneeskunde, spreekt
van de “anatomie van de wijn”. Wijn is een levend organisme en een
belangrijke factor in de voedingswaarde van het druivensap is de
aanwezigheid van natuurlijke vitamines. Deze vitamines worden door
het menselijk lichaam volkomen verdragen. Zo vormen zij een
onontbeerlijk element voor de handhaving van het biologisch evenwicht. Een tekort of gebrek aan evenwicht is de bron van talrijke
kwalen.
Ook mineralen spelen een hoofdrol in de wijngeneeskunde. Het zijn
natuurlijke grondstoffen die door de wortels van de druivenstok onrechtstreeks aan het sap worden toegevoegd. Elke bodemsoort heeft
zijn eigen mineralen: ijzer, aluminiumsilicaten, kalium, fosfor enz.
Een ander fenomeen zijn de anthocyanen in rode wijn. De stof behoort tot de groep antioxidanten waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze het lichaam beschermen tegen schade door vrije radicalen, wat dan weer positief werkt op de gezondheid.
Wie meer over deze materie wenst te weten raden wij het boek “Soignez-vous par le vin” van Dr. Maury aan.
Een hoogst serieus werk over de ongekende geneeskrachtige kwaliteiten van wijn.
Enkele notities uit dit werk zijn bijvoorbeeld:
Vermoeidheid : rode wijn uit St.-Emilion - één glas voor EN één na de maaltijd
Allergie : rode wijn uit de Médoc - een half glas tijdens de maaltijd
Galstenen : witte wijn uit de Sancerre - één tot twee glazen na de maaltijd
Reuma : droge witte wijnen (en champagne) - rijk aan zwavel - twee glazen tijdens de maaltijd
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Olijfolie, goed voor lijf en leden...

Sinds de pre-Romeinse tijd tot de 21 ste eeuw, en van
de traditionele keuken tot de meest avantgardistische heeft de Spaanse olijfolie steeds een rol
van betekenis gespeeld. Doorheen de geschiedenis is
de functie van olijfolie niet enkel voor gebruik in de
keuken geweest. Zo wordt olijfolie sinds eeuwen in de
medische wereld gebruikt. Zo waren er in 1126 al geschriften over de medische werking van het product.
Sinds de oudheid wordt olijfolie ook voor cosmetische
doeleinden gebruikt, denken we maar aan haar- en
huidverzorging, en als laatste toepassing was er natuurlijk de aanwending als grondstof voor het maken
van licht door middel van de olielampen.
Wat betreft de oorsprong denken we aan drie culturen: de oudste geschriften zijn terug te vinden in het
Midden Oosten waar bij archeologische sites resten
werden gevonden van verwerking van olijven, dit
6000 à 5000 jaar voor Christus. Volgende resten zijn
terug te vinden op Kreta waar tussen 3000 en 1450
voor Christus al grote plantages met olijfbomen bestonden en aan handel werd gedaan. Als laatste hadden we ook de Egyptenaren waar we de eerste sporen
vinden gedurende de 18de dynastie (1550-1296 voor
Christus). Eeuwen later begonnen ook andere culturen olijven te kweken en exporteerden zij de consumptie over het ganse Mediterrane bekken.

Het waren de Feniciërs, voor wie olie een essentieel
deel van hun dieet was, die dit landbouwproduct introduceerden in Spanje rond 1100 voor Christus. Hierna volgden de Grieken die de cultuur overbrachten
naar hun kolonies.
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Tijdens de Romeinse bezetting van Spanje, in 218
voor Christus tot de 5de eeuw erna, was er de grote
expansie op het Iberische schiereiland en werd op
grote schaal olijfolie gemaakt. De aanplant van bomen vooral in de Bética regio (centraal en zuid Spanje) was enorm en bedroeg ongeveer 62000 ha. De
meeste olie die in Rome verbruikt werd kwam trouwens vanuit Spanje, dit is af te leiden uit de gevonden
amforen met Spaanse inscripties. Toen al stonden op
de amforen aanduidingen als type, herkomst en bestemming!
Met de val van het Romeinse rijk en de komst van de
Goten kwam er voor Spanje een einde aan de productie van olijfolie en werden de gronden omgevormd
tot akkers en wijnvelden. Het duurde dan tot de inval
en het bewind van de Moren (711—1492) om de
olijfindustrie terug op gang te brengen. Zo werden in
de 11de eeuw agrarische scholen opgericht met als
doel de verschillende variëteiten te bestuderen en de
landbouwkundige technieken te verbeteren. Daarom
ook hebben vele olijfolie-termen een Arabische achtergrond. (bijvoorbeeld het Arabische Azzaytúna wat
in het Spaans aceituna werd). Het succes van olijfolie
is ook te verklaren door de aanwezigheid ervan in de
drie belangrijkste godsdiensten: voor de Joodse gemeenschap is het een symbool, voor de Islam en de
Katholieken heeft het een rituele en zuiverende functie. De achttiende en negentiende eeuw waren de
periode van de grote innovaties met nieuwe technieken en verbeteringen in de olijfboomgaarden. Ook
de uitbreiding met nieuwe transportmiddelen zorgde
voor een grotere consumptie en uitbreiding van de
export. De grote “boom” voor Spanje kwam er echter
in de 20ste eeuw. Spanje werd wereldleider wat betreft de productie en tweede grootste exporteur.
Olijfolie werd het vloeibaar goud van de Spaanse gastronomie.
De modernisering van
de olijfpersen en de
promotie van olie met
topkwaliteit
ging
hand in hand met de
invoering van het Dop
Label (Denominación
de Origen Protegida).
Ook de verpakkingseenheden evolueerden van metalen bussen tot stijlvolle designobjecten.

Olijfolie

Vervolg van pag. 6

Het product:
De jonge olijfboom draagt vruchten vanaf zijn derde
jaar, toch duurt het tot zijn twintigste jaar vooraleer
hij als volwassen kan beschouwd worden. De grootste opbrengst en fijnste kwaliteit levert de boom vanaf zijn 35ste tot zijn 1 00ste levensjaar. In tegenstelling wat men zou denken dient men heel wat aandacht te schenken aan zijn levensloop.

Zo is snoeien één van de belangrijkste factoren om de
boom vorm te geven en in de juiste richting te laten
groeien. Tevens is het handig om het fruit eenvoudig

De Spaanse soorten

*Arbequina, vroegrijpe soort met milde olie en fruitige aroma’s
*Blanqueta, zeer productief met sterk aroma
*Cornicabra, kan een guurder klimaat aan, fruitig,
aromatisch en kruidig
*Empeltre, mild en fruitig,vroegrijpend,
en zacht
*Hojiblanca, laatrijpend, grassige aroma’s en licht kruidig
*Lechin, ideaal voor moeilijke ondergrond, licht
bitter
*Manzanilla, eetolijf, volle olie, medium bitter,
smaak van banaan
*Morisca, resistent aan grote droogte, fruitig en kruidig
*Morrut, laatrijpend met aroma’s van amandelen en
walnoot
*Picual, de meest verspreide olijf, afhankelijk van de
area bitter met houtsmaak of fris en mild
*Picudo, laatrijpend, mild en zoet met exotische
tint

te kunnen oogsten. Dit gebeurt gewoonlijk tussen januari en maart, na de winter. Vanaf juli tot september
vormt de vrucht zich en tussen de herfst en de winter
bereikt de olijf zijn volle rijpheid.
De oogst begint dus ook in september wanneer de
meeste olijven van kleur veranderen. Het tijdstip van
het plukken hangt af van de variëteit.
Er zijn drie methodes om de olijven te oogsten:
* Met mechanische vibratie waarbij een tractor met
armen de boom schudt zodat de rijpe vruchten op
het net op de grond vallen
* Door middel van het slaan met stokken op de takken zodat ook hier weer de olijven op het net vallen
* Door manuele pluk
Vervolg zie volgend nummer
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AGENDA 2017-2018

WIJN CARTOON

Data en programma :
22 september 2017

Statutaire vergadering
Vallei van de Loire

27 oktober 2017

Verticale proeverij Bordeaux

Wij moeten door omstandigheden uitwijken naar een
andere locatie dan de Beurs in Maaseik. Kijk op uitnodiging!

1 december 2017

Zoek de fout !

19 januari 2018

Nieuwjaarsreceptie
Wijn uit eigen kelder

2 maart 2018

Portugal of Australië

20 april 2018

27ste Kapitteldiner

9 of 16 juni 2018

Zomeractiviteit

SPREUK
VAN
DEZE
ZOMER
Gelezen in Duitsland:

Wenn Du einen Onkel hast
Und der hat gute Weine
So sorge dass er Dich nicht hasst
Sonst trinkt er sie Alleine...

16 maart 2018 Wijnproeven voor de kandidaten
Let op : data kunnen steeds wijzigen, maar jullie
worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
—————————————————————
Andere data te noteren:
20 oktober 2017 - 2de editie WINETEMPTATIONS
10-11-12 november 2017 - Golden Winedays
27-28-29 april 2018 - Lenteproeverij
——————————————————————
Opmerking : het lidgeld blijft op € 110 per jaar
Deelname per activiteit (enkel proeverijen) wordt
verhoogd naar € 20
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