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Maaslandse
Wijnvrienden
Nieuwsbrief
IN DIT NUMMER
Beste wijnliefhebbers van de
MAASLANDSE WIJNVRIENDEN.
Ik ben blij deel te mogen uitmaken van
onze Toffe wijnvereniging want dat is het
en dat mag gezegd worden.
In een eerder voorwoord las ik dat er
niets mooiers was dan 6 wijnen te proeven. Daar ben ik het niet mee eens!
Jean, wat dacht je van 10 mooie wijnen
te proeven en zonder in verlegenheid te
raken je mening daar over te mogen geven en gelukkig ook te horen wat de anderen ervan vinden want dat levert nieuwe inzichten. Een mens is immers nooit te oud om te leren.
Het is gebruikelijk in dit voorwoord te vertellen hoe je aan de wijn geraakt
bent. Ik zou zeggen hoe kom ik er weer vanaf? Waarschijnlijk niet dus ; laat ik
vertellen hoe de “verslaving” is ontstaan.
Een voormalig collega uit Thull (zoek maar op waar dat ligt) had letterlijk en
figuurlijk een mooie wijnkelder en als we ’s avonds wat te bespreken hadden
dan kwam uit die kelder een lekker flesje op tafel.
Als hij bij ons thuis kwam, kon ik daar niet mee dienen dus vroeg ik Peter telkens als hij wijn kocht ook voor mij een doosje mee te bestellen. Zo raakte
mijn kruipruimte redelijk vol want ik kocht meer dan ik dronk. Ik had namelijk
begrepen dat het bewaarwijnen waren en die zouden alleen maar beter worden. Ze hadden ook bijna allemaal dat plakkerige droge gevoel en ze zouden
met de tijd alleen maar beter en lekkerder worden.
In diezelfde periode kwam ik via de kookclub waar ik mijn kookkunsten probeerde te verbeteren in Hulsberg op een cursusavond over wijn terecht en
daar werd mijn interesse voor de wijn gewekt. Ik ben toen maar ook direct lid
geworden van die wijnclub en heb sindsdien daar maar ook elders al heel wat
wijnen mogen proeven.
Ook de jonge krachtige tanninerijke wijnen kon ik steeds meer waarderen en
dat terwijl ik onder de kamervloer al een aantal jaren wijn bewaarde.
Wie me wil komen helpen die op te drinken is te laat. Het is namelijk allemaal
alweer zo’n drie decennia geleden.
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AGENDA 2017-2018

zaterdag
16 juni 2018 vanaf 16u
Zomeractiviteit
Terhills Cable Park

Prettige
Vakantie
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Vervolg voorwoord Math de Weerdt
Iets recenter, in 2007 zijn we in Lanklaar komen wonen en dan koop je in Rotem
zo nu en dan wijn en zo heb ik via onze Paul kennis gemaakt met de Maaslandse
wijnvrienden.Ik mocht een keer aanschuiven in Maaseik om te kijken of het me
aanstond en in de eerste regel van dit voorwoord staat mijn mening al.
Als je me vraagt welke activiteit ik het leukste vind? Dan kan ik alleen zeggen
datgene dat het eerste op de agenda staat! Of dat nu een proefavond is in de
Beurs, de Proeverij bij Paul waar we ook als club aanwezig zijn, de wijnreis (ik
heb er pas eentje meegemaakt) een examen enz. enne Jean……., op zo’n examenavond proeven we er meer dan de 3 wijnen waarop we beoordeeld worden. En deze laatste regels gelden dus ook als een woord van dank aan ons
bestuur
dat telkens succesvol al die activiteiten organiseert.
Op naar de volgende proeverij of wordt dat het zomerevent? We zullen het
ongetwijfeld in deze nieuwsbrief lezen.
Met vriendelijke wijngroeten,
Math de Weerdt

Saffraan, het Spaanse goud!

Deel 2

De Spaanse topchef Maria José Roman, van het gelauwerde
restaurant Monastrell te Allicante, heeft al vele studies gedaan
rond saffraan, dit in samenstelling met de universiteit van Castilla la Mancha.
Ook deze topchef staat versteld bij het feit dat één van de fijnste producten van Spanje zo weinig is ingeburgerd in de algemene Spaanse keuken. Maria denkt dat de reden zowel cultureel als historisch is: het zou dateren uit de Spaanse burgeroorlog (1 936-1 939) en de naoorlogse periode waar saffraan een
luxeproduct werd en de cultuur ervan verloren ging. Hierdoor
werd het kruid nadien niet meer oordeelkundig gebruikt of in
verkeerde hoeveelheden. Zo predikt Maria dat het zeker binnen
het jaar zou moeten gebruikt worden om de complexe florale
toetsen niet verloren te laten gaan
Wil je het toch bewaren dan kan je het beter invriezen. Volgens
haar zijn gerechten die melding maken van “enkele draadjes”
een probleem omdat niet iedereen oordeelkundig weet de hoeveelheid in te schatten.

Teveel saffraan kan een gerecht hypothekeren. Momenteel vermengt ze de draadjes
met suiker zodat ze deze kan
verwerken in patisserie en
desserten.
Het gebruik als additief aan
boter, honing en olijfolie zijn
nieuwe toepassingen.
In 60% van haar gerechten
(reeds goed voor 200 recepten) gebruikt ze nu saffraan
en ze gaat daarmee terug
naar het middeleeuwse tijdperk. Enkele van haar gelauwerde schotels zijn Patatas
Bravas (gebakken aardappelen) met een safraansaus, een
look mayonaise met saffraan,
saffraan ravioli gevuld met
pompoen. Voor haar gamma
kreeg ze ondertussen haar
bijnaam ‘Koningin van de saffraan’.
Langzamerhand begint er ook
een “saffraan toerisme” op
gang te komen. Er is veel innovatie in de business, nieuwe machines vergemakkelijken het productieproces en
vooral het verwijderen van de
stamper blijft een hard labeur
en een kostenverhogende aktiviteit.
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SAFFRAAN

In de valleien waar de bloemen groeien kan je als toerist
in de lente de mooie velden
bezoeken. De restaurants in
de streek hebben zich ook al
toegelegd op de gastronomische kracht van het product.
Een route werd opgemaakt
waarlangs je de verschillende
kleine bedrijfjes kan bezoeken. Ter plaatse kan je zelfs al
saffraan kopen in de vorm van
een spray (merk Carmencita).
Bij Verdú Canto Saffron kan je
van een saffraan thee proeven.
Het echte succes ligt wel bij
de consument die echt moet
opteren voor het product met
de sticker van PDO La Mancha om zeker te zijn dat hij
een authentiek product heeft
en geen namaak uit de Oosterse landen.

Vervolg pag.2

Mendoza
Een belangrijke rol was weggelegd voor de Indianen die niet minder dan 440 km aan irrigatiekanalen hebben gegraven in de vlaktes
van Mendoza. Zonder deze irrigatie door het water uit het immense
reservoir van de cordillera zou het een immense dorre vlakte zijn,
ongeschikt voor wijnbouw. Kijken we naar het klimaat dan is de invloed van de Andes bepalend. Toch zijn de wijnboeren verplicht om
hun wijnstokken te beschermen tegen de vrij regelmatige hagelbuien, dit door beschermingsnetten. Door de aanplant op grote hoogte
koelen de druiven 's nachts zodat ze langzaam rijpen en dus mooie
aroma's bewaren. De uren zonneschijn gedurende de dag zorgen
voor kruidige accenten.
Vervolg zie pag.4
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De Mendoza Vallei…
Argentinië staat bekend om
zijn monocépages dus zijn
kennis van de druivenrassen,
snoeiwijze, oogstmoment en
plaats van aanplant belangrijk. De oudste en belangrijkste autochtone cépages zijn
de Criollla en de Cereza
maar deze worden enkel gebruikt voor de productie van
gewone tafelwijnen (vooral
rosé) en zijn niet bestemd
voor de export.
Sinds het begin van de jaren
'90 zijn de Argentijnen begonnen met de aanplant van edelere rassen.
Uit Cahors kwam de Malbec
die ter plaatse een nog betere
terroir terugvond dan in zijn
geboortestreek. Uit NoordItalië kwam de Bonarda, die
lang in de schaduw bleef van
de Malbec, maar nu langzamerhand plaats wint. Verder
zijn er natuurlijk ook hier de
internationale rassen zoals de
Cabernet Sauvignon die hier
veelal in monocépages gebruikt wordt, de Syrah met
zijn geparfumeerde wijnen en
de Merlot die zowel in monocépage als assemblage
wordt gebruikt.In mindere mate zijn ook Pinot Noir, Petit
Verdot, Cabernet Franc, Tempranillo, Sangiovese, Barbera, Carignan en Tannat aanwezig
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Voor de witte wijnen gebruikt
men vooral de Torrontes die
bijna overal geteeld wordt
maar de leukste wijnen geeft
in het noorden van Mendoza.
De druif is zeer aromatisch
en past zich zeer goed aan
op grote hoogtes. Chardonnay maakt momenteel een
steile opgang want naast stille wijnen is er ook zijn verwerking in sprankelende wijnen. Muscat d'Alexandrie en
Sauvignon Blanc zijn de andere frequente cépages. Als
laatste zijn er beperkte aanplantingen van Chenin Blanc,
Sémillon, Riesling, Gewurztraminer, Sauvignon Vert en
Petit Manseng.
De regio van Mendoza heeft
een veeleisend klimaat en de
wijnbouw moet dus aangepast gebeuren, dit door systeem van geleiding op
"Parrals", een soort pergola
die de druiven moet beschermen tegen grote hitte.

Deze methode die in de helft
van de wijngaarden wordt gebruikt neemt geleidelijk af, en
wordt momenteel vervangen
door de klassieke techniek
van enkelvoudige of dubbele
guyot. Een tweede maatregel
zijn de gegraven reservoirs
die voor druppelirrigatie zorgen naast de 440 km irrigatiekanalen die zoals reeds eerder aangehaald door de
Huarpe en Mapuche indianen
werden gegraven.
Ook in de kelder wordt er gewerkt met temperatuurregeling; De technieken zijn traditioneel behalve het aanzuren
van de most dat steeds minder van toepassing is.
Argentinië is een grote klant
van de Franse en Amerikaanse kuiperijen want ook voor
de gewonen wijnen zijn ze in
gebruik. Men speelt de troef
uit van de fruitexpressie en
vooral bij Malbec en Bonarda
probeert men dit effect te versterken.Voor de witte wijnen
kunnen we stellen dat ze bekoorlijk zijn als de zuren voldoende aanwezig zijn. De
Torrontes kan hier bovenop
nog een zeer verleidelijke
aromatische intensiteit toevoegen. Ook de natuurlijke
zuiverheid van de Sauvignon
is een Argentijnse troef.
Wat betreft knowhow hebben
ook de Argentijnen een flinke
stap voorwaarts gezet zoals
onderzoek en inzicht van hun
terroirs. Tevens is in de
streek van Mendoza een
'booming' wijntoerisme ontstaan en kennen de degustaties die gepaard gaan met
gastronomische hoogstandjes
van de streek een geweldig
succes.
Een trip over de oceaan
waard !

Privacyverklaring.
Algemeen
Deze overeenkomst is opgemaakt in overeenkomst met de Europese wetgeving inzake privacy (GDPR)
Identiteit van de organisatie:
Maaslandse Wijnvrienden VZW—Ondernemersnummer 0.830.695.924
Verloren Kost 86—3680 Maaseik
Identiteit van de contactpersoon : Golsteyn Jean
E-mail secretaris@wijnvrienden.be—telefoon +32 89 565758
Persoonsgegevens die bijgehouden worden
Naam, voornaam, adres-postcode-plaats, e-mailadres, lidmaatschap ingegaan op, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, telefoon
vast, telefoon mobiel
De leden worden op de hoogte gebracht van deze informatie door middel van de nieuwsbrief
Ieder lid kan steeds vragen via mail of telefoon aan de contactpersoon welke gegevens er over hem bewaard worden
Doel verwerking persoonsgegevens
om de lidgelden te kunnen innen—om de ledenlijst op te kunnen maken—om de trimestriële nieuwsbrief per mail te kunnen verzenden.
Toelichting legaliteit gegevensverzameling
Is een noodzakelijke voorwaarde om lid te kunnen worden
De verwerking van deze gegevens gebeurt met toestemming van het lid
Een kandidaat-lid dat deze gegevens niet wenst te verstrekken kan geen lid worden
Ontvangers van de verzamelde persoonsgegevens
De gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan een derde partij
Hoe lang worden de gegevens opgeslagen
Ze worden bewaard en verwerkt zolang de organisatie blijft bestaan.
Bij niet-betalingen (na herinnering) van het lidgeld worden de gegevens van de persoon geschrapt en is hij/zij niet langer lid van de vereniging. Bij overlijden worden ook deze gegevens verwijderd.
Wijze van het verkrijgen van de persoonsgegevens
De gegevens worden verstrekt door de betrokkene zelf met een inschrijfformulier dat via mail of post wordt verzonden naar de contactpersoon
Rechten van de leden
Elk lid kan steeds vragen om inzage te krijgen van zijn gegevens
Een lid kan ten allen tijde vragen om zijn gegevens te wissen, maar dan kan hij geen lid meer blijven van de organisatie
Klachten: een lid dat niet akkoord gaat kan steeds klacht indienen bij de privacy commissie: Tel 02 274 48 00 of
e-mail commission@privacycommission.be
Beheer en beveiliging
De secretaris beheert de gegevens op zijn PC (’s). De penningmeester bewaart een kopij op zijn PC
Alle PC’s worden beveiligd met beveiligingssoftware en wachtwoord.
Een back-up wordt bewaard in de cloud (Dropbox) en is ENKEL te raadplegen door de secretaris (contactpersoon) en de penningmeester.
Bij elke update of wijziging van deze privacyverklaring zal elk lid op de hoogte worden gebracht door middel van de trimestriële nieuwsbrief
die per post of email verstuurd wordt.
Website
De ledenlijst met de persoonsgegevens mag NIET gepubliceerd worden op de website
Enkel het emailadres van de webmaster mag gepubliceerd worden
Verslagen of foto’s van bijeenkomsten of andere activiteiten worden op de website gezet en deze zijn NIET beveiligd met een wachtwoord.
(Openbaar)
De leden geven bij aanvang van hun lidmaatschap uitdrukkelijk al-of niet de toestemming om foto’s te publiceren in het kader van clubactiviteiten. Zij hebben altijd het recht om verwijdering van foto’s te vragen die hen aanbelangen.
Bepaalde onderdelen van de website (Cursussen die onder copyright vallen van Wijnhandel Van Dinter en oefenvragen voor de wijnexamens) en zijn enkel toegankelijk voor de aangesloten leden. Deze onderdelen worden beveiligd met een individueel en persoonlijk wachtwoord.
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WIJN CARTOON

Uit DNA-onderzoek van de verschillende druivenrassen
is gebleken dat één van de grote factoren voor de verspreiding van druivensoorten de pelgrimsroute vanuit
Frankrijk naar Santiago de San Compostella was.
In de tijd vóór de phylloxera-besmetting werden druiven immers vermeerderd deels door zaaien. Zo plukten de pelgrims
op de route druiven die ze dan meenamen om in verdere streken op
velden uit te spuwen.
Ondertussen zijn we enkele eeuwen verder en is de functie van de
route wel wat veranderd. Nog steeds heeft ze veel succes bij de vele
wandelaars, maar nu kan de route ook te paard of met de fiets
worden afgelegd, zelfs met de auto voor zij die de inspanningen
schuwen. Ook het doel is niet langer religieus want een groot deel
van de deelnemers doen de route uit toeristisch oogpunt. Anderen
zien het eerder als vakantiebestemming, om een break te maken in
hun jachtige leven of om spirituele aspecten. Toeristisch zeker een
voltreffer gezien het prachtige natuurschoon, de mooie kathedralen
op de weg en de kleine middeleeuwse stadjes. Een bonus voor de
wijnliefhebbers onder hen is alvast de doortocht van enkele van de
beste Franse en Spaanse wijnstreken.
De pelgrimsroute naar Santiago de Compostella (ook wel Sint Jacobsroute of Jacobsweg genoemd) (Spaans: Camino de Santiago) is
de pelgrimsroute naar het graf van de apostel Jakobus in Santiago de
Compostella in Spanje. De belangrijkste route (hoofdroute) door
Spanje was de Camino Francés, die de voortzetting was van meerdere trajecten komend uit Frankrijk. De Camino Francés was de middeleeuwse verkeersas die in Noord-Spanje loopt van de Pyreneeën naar
het graf van Jakobus. Deze route loopt langs de steden Pamplona, Estella, Logroño, Burgos, León, Astorga en Ponferrada.
In dit artikel (zie vervolg in onze volgende nieuwsbrief) spitsen we
ons toe op het Spaanse gedeelte van de route, genaamd de Real
Camino Francés omdat ze afkomstig is vanuit Frankrijk. Er zijn immers ook routes vanuit Zuid Spanje. Op jullie Rioja reis maakten jullie
al kennis met de befaamde route bij het bezoek aan de stad Logroño.
De Real Camino Francés begint trouwens nog net over de grens op
het Franse gedeelte van het Baskenland.
Volg dit leuke toeristische wijntraject mee met ons!

Wordt vervolgd...
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WIJNSPREUK
VAN
DEZE
zomer

Ik ben alleen een
geheelonthouder
wat water betreft,
maar niet met
wijn.
ONZE COÖRDINATEN
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