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Onze proefavond stond dit keer in het teken van speciale ”kelderwijnen” die een aantal 
“Chinese vrijwilligers” hadden geselecteerd. 

Tot onze grote vreugde werd deze avond een groot succes! 

We zijn hiervoor veel dank verschuldigd aan onze geselecteerde leden… je steekt toch 
maar je nek uit bij zo’n project, wetende dat smaken en geuren verschillen. 

Gelukkig zijn we al zo ver gevorderd dat over smaken, kleuren en geuren niet 
gediscussieerd wordt! 

Het was zeker voor ons medelid Eric Langie een uitdaging om enkele van zijn eigen 
producties op de proeftafel te plaatsen.  Eric slaagde met glans voor deze proef! 

Een eerste verrassing bleek de “Aspergewijn”: een mix 
van appels en echte asperges.  Zowel geur als smaak 
waren een uitdaging en kwamen nergens overeen met 
bekende wijngeuren en smaken. Oorzaak was dus de 
samenstelling van gegist asperge-sap met gegiste 
appelwijn.  De echte technische uitleg zou ons hier  te ver 
voeren… 

Je stelt je misschien de vraag: “waarom appelwijn?”. De 
reden is zeer simpel en aannemelijk: zijn wijnproductie is 
heel laag, en hij moet dus zijn toevlucht zoeken in de 
appelen. De technische uitleg die Eric ons na het 
proefproces gaf was boeiend en gaf ons een kijk op “hoe 
gaat het er werkelijk aan toe bij het produceren, maken en 
selecteren van wijnstalen” om te komen tot een product 
waar je kan achter staan.  Dat chemie een belangrijke rol 
speelt wisten we al. Andere factoren blijken eveneens van 
groot belang en de back-up die hij van ons kreeg zal zeker 
bijdragen tot nog betere resultaten in de toekomst. Hoe 
breder de waaier van proefnotities, hoe beter hij de ultieme 
smaak kan aanpassen.   

Deze “wijn” mag alvast behoren tot de categorie ECHTE “Aspergewijn(en)”, iets wat de 
producenten van gewone wijn zal doen nadenken wanneer zij enkel het etiket van hun 
flessen vervangen door één dat “Aspergewijn” vermeld, doch waarvan de inhoud enkel 
naast de bakjes asperges gelegen heeft. 

We waren het er roerend over eens dat de zuren nog prominenter aanwezig mochten zijn,  
waarschijnlijk heeft dit te maken met de keuze van de appelsoort. 12% volume alcohol, 
aangenaam in geur en smaak doch zoals reeds gezegd: ongewoon en met niets in de 
wijnwereld te vergelijken. Volgens Eric geen terraswijn (dit is ook niet de bedoeling), maar 
een echte begeleider van asperges, ham, ei en boter  – de Vlaamse klassieker – of 
bijvoorbeeld gerookte zalm of ham. 
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De tweede verrassing van de avond kwam uit dezelfde hoek. 

Hier koos Eric voor een kruising van de druivensoorten Bachus en Seyve-Villard 12-375, 
een speciaal ontwikkelde wijnstok die ook onder de benaming “Vitis Vinifera 'Phoenix' “ 
gekend is.  

De Phoenix is een kruising gekweekt op het 
proefstation van Geilweilerhof in Siebeldingen, 
Duitsland. De druiven hebben een dunne schil, 
waardoor ze wat kwetsbaar zijn. Met name voor 
regenachtig weer in de herfst. Middelgrote, licht 
geschouderde dichte trossen. De druiven zijn 
geelgroen, groot en zijn enigszins langwerpig. 
De opbrengsten zijn hoog. De opbrengsten 
moeten voor een goede kwaliteit van de druiven 
worden beperkt door kort terugsnoeien en 
uitdunnen van de trossen. Door zijn dunne schil 
is de druif ook geschikt als tafeldruif. Aan het 
verkleuren van de druivenpitten kun je zien dat 
deze rijp en klaar voor de pluk is. De 
druivenplant is goed resistent tegen 
schimmelziekten en heeft een rechtopgaande 
groeiwijze. Door deze resistentie is het mogelijk 
de druiven te verbouwen met minimale 
(biologische) bestrijdings-middelen. Wel zeer 
gevoelig voor Botrytis. Verder wordt een 
resistentie tegen chlorosis genoemd. 
Alhoewel deze druivensoort niet perse beschut hoeft te staan komt de ligging van de 
wijngaard de vruchtafzetting wel ten goede. Door het matig hoge suikergehalte (voor de 
kenner ca. 70 -80 Oechsle) kan in een goede zomer een normaal alcohol percentage 
worden bereikt. Met een zuurgehalte van ca. 7-8 g/l (pH 3.2) zorgt de frisse druif voor een 
excellente smaak en uitstekende tannines. De druif is bij een normale zomer in oktober rijp 
voor de pluk. 
 

Wortelstok: 
.  
De druiven zijn zeer geschikt voor het Nederlandse en Belgische klimaat. De Phoenix 
geeft dan ook een frisse wijn met een karaktervol muskaat aroma, wat uniek is voor ons 
klimaat. De wijn is vol van smaak en licht geel van kleur met aroma’s van citrus.  

In Duitsland is de stok sinds 1996 goedgekeurd voor het maken van kwaliteitswijnen en 
wordt hij vanaf die tijd ook zeer veel aangeplant. 

Wijn: 

De smaak komt overeen met wijnen van de Bacchus druif: zwakke zuren en vaak relatief 
hoge suiker niveaus, zodat deze vaak tot een zoete wijn worden gevinifieerd. 

 



  Pagina 3 
 

De geproduceerde wijn is gemaakt van de Phoenix-druif 
(50%), en een mengsel van appelen (Goudrenet en 
Jonagold) 50%. 

Hier ook weer hetzelfde verhaal: niet voldoende opbrengst 
van de druiven (alhoewel slechts 2 oudere stokken die als 
“terrasoverdekking” aangeplant werden waardoor er een 
echte koepel ontstaat waar ontelbare trossen aan rijpen).   

Zeer fris en intens geurpallet van citrusvruchten-
limoen/citroen, ananas en rijpe cavaillon dat lang aanhoudt. 
Licht geel van kleur en zuiver in het glas. 11% volume 
alcohol met iets te zoete korte afdronk. Ook hier komt geur 
en smaak niet tot een perfecte balans: iets meer zuren in de 
smaak zou de kwaliteit perfect maken (ook hier weer de 
bemerking: smaken verschillen) en er zullen zeker 
liefhebbers zijn die een voorkeur hebben voor het iets 
zoetere type zoals dit. 

Beide wijnen die ons zeker aangenaam verrast hebben  zijn 
zeker een dikke PROFICIAT waard en we hopen dat Eric 
ons nog dikwijls wil verrassen met eigen geproduceerde 
wijnen.  

 

 

De derde wijn was een keuze van Danny en Daniëlle Luys-Houben, die deze wijn 
ontdekten op één van hun vele Moezel bezoeken.  Ontelbare wijnboeren trachten ons te 
verleiden met tientallen wijnen. Hiertussen de juweeltjes ontdekken vereist een zekere 
kennis en we mogen nu wel stellen dat het produceren van de iets zoetere Moezelwijnen 
wellicht  tot het verleden behoort – al kan je bij elke wijnboer een reeks halfzoete tot zoete 
exemplaren proeven en kopen onder de benamingen Feinherb  of Halbtrocken.  De 
“betere” wijnboer heeft het al lang begrepen: iets zuurdere (frisse) wijnen doen het goed in 
de export, vooral naar België en Nederland. 

 

Het dorpje Zeltinger, even ten noorden van Bernkastel. 



  Pagina 4 
 

 
 

Vloeibaar kristal 

Magnifieke Moselrieslings van Selbach-Oster 

Author: René van Heusden 

Duitse Rieslings zijn beter dan ooit. Hun voornaamste troeven zijn elegantie en typiciteit. Nieuw in 
het assortiment van Oud Reuchlin & Boelen zijn vijf Rieslings van een topbedrijf in de Moezel, dat 
zich al drieënhalve eeuw met wijnbouw bezighoudt: Selbach-Oster in Zeltingen. Met het fantastische 
jaar 2007 geeft dat een visitekaartje af om u tegen te zeggen. Riesling in zijn puurste vorm! 
 
Wat een adembenemend wijnlandschap, dat Moezeldal! De rivier slingert zich tussen Trier en Koblenz in 
spectaculaire lussen door een nauwe vallei, met steile hellingen die direct uit het water lijken op te rijzen. Alle 
werk hier is handwerk. Toch zijn die Steilhänge, zoals men ze in het Duits noemt, bedekt met wijnstokken, 
zover het oog reikt. Met hun leisteenbodems en beschutte ligging bieden ze namelijk de ideale 
groeiomstandigheden voor de edelste van alle witte druivenrassen, de riesling. Diezelfde riesling 
weerspiegelt de kleinste nuances in terroir onmiddellijk in de wijn. Je proeft zodoende altijd de specifieke 
herkomst terug in de wijn, te meer omdat deze druif uitsluitend naturel gevinifieerd kan worden. Zonder 
houtaroma, zonder malolactische gisting, zonder assemblage met andere druiven. Veeleisend en lastig, 
maar onvergelijkelijk fraai in expressie.  
 
Ieder straaltje zon 
Van Bernkastel tot aan Zeltingen strekt zich het grootste aaneengesloten Rieslingterroir ter wereld van 
topkwaliteit uit. Dit is letterlijk en figuurlijk het hart van de Moezel, dé referentie voor klassieke Moezelwijnen.  
Of de wijngaarden op de linker- of rechteroever liggen, maakt geen verschil, zolang de hellingen maar naar 
het zuiden gericht zijn. Ieder straaltje zon is van het grootste belang. Al even smaakbepalend is de 
leisteenbodem: Schiefer. Hij kent diverse kleuren, is arm, warmt makkelijk op, is waterdoorlatend en altijd 
nadrukkelijk terug te proeven in de wijnen. De leisteen is dan ook hét smaakbepalende element in 
Moezelrieslings.  
 
Uiterste precisie 
Wat Moezelrieslings onderscheidt van Rieslings uit andere Duitse en buitenlandse gebieden is hun 
uitzonderlijke finesse en levendigheid. Ze dansen als het ware in het glas. De Duitsers gebruiken hiervoor 
graag termen als filigran en Spiel. De wijnen danken deze eigenschappen aan hun ragfijne zuren, de 
enigszins ‘hartige’ mineraliteit van de overwegend grijsblauwe leisteen (Devonschiefer) en een subtiele 
fruitigheid. Zinderend, tintelend, sappig. In combinatie met een relatief laag alcoholgehalte maakt dat de 
wijnen buitengewoon drink- en verteerbaar.  
Vanwege hun zuren worden Moezelwijnen van oudsher gebotteld met wat restsuiker om voor balans te 
zorgen zonder de smaak al te zeer te beïnvloeden. Mits met zorg gedoseerd speelt het zoet dan een eerder 
discrete rol. Daardoor kan de wijn gemakkelijk aan tafel geschonken worden zonder dat er per se Aziatisch 
bij gekookt moet worden.  
Een sleutelfactor voor kwaliteit is een vinificatie met uiterste precisie. Zuiverheid is namelijk van het grootste 
belang, omdat Riesling heel gevoelig is en de minste of geringste fout onverbiddelijk afstraft.  
 
De maker 
Verantwoordelijk voor de verbluffend hoge kwaliteit van de wijnen uit de kelder van het in 1661 gestichte 
Weingut Selbach-Oster is Johannes Selbach. In toonaangevende Duitse wijngidsen als GaultMillau en 
Eichelmann krijgt hij lovende kritieken en zeer hoge waarderingen voor de elegantie en zuiverheid van zijn 
wijnen. Ook in Amerika loopt men met hem weg.  
Selbach beschikt over zeventien hectare wijngaard, verspreid over eersteklas Lagen in Zeltingen, Wehlen, 
Graach en Bernkastel, met een bodem van grijsblauwe leisteen uit het Devoon en oude, wortelechte 
stokken. Meer kan een producent zich niet wensen. Maar al is Selbach nog zo verknocht aan de Moezel, 
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een jaar of wat geleden liet hij zich door zijn Amerikaanse collega Randall Grahm toch verleiden tot een 
aardigheidje: de twee produceerden samen een intercontinentale Riesling!  
 
Selbach brengt behalve wijnen uit zijn eigen wijngaarden ook enkele merkwijnen op de markt, die worden 
aangekocht van boeren in de streek – soms al generaties lang. Dat gebeurt onder de naam van het 
handelshuis Selbach. Ook die wijnen, die je oneerbiedig ‘instapwijnen’ zou kunnen noemen, vallen op door 
hun onberispelijke kwaliteit en frisse, eigentijdse aankleding. Selbach staat daarmee symbool voor 
Moezelwijn van de 21

e
 eeuw. 

 
De wijnen 
 
Selbach Riesling Trocken 2007 
Dit kan alleen maar Moezelriesling zijn. Kristalhelder met wat fijne koolzuur. Uitnodigende geur van bloesem, 
rijp wit fruit, citrus en een licht minerale toets. Fris-fruitige aanzet, lichtvoetig en levendig, lekker sappig en 
soepel dankzij zachte zuren, beetje leisteen, fruit van begin tot eind. En wat een doorschenkfactor!  
 
Selbach Riesling Kabinett 2007 
Heldere, bleke tint met wat koolzuur. Typische Moezelneus, tropisch fruit, appel en een nadrukkelijk accent 
van leisteen. Deze elementen komen ook voor in de smaak, met uitermate discreet zoet. Mooie spanning en 
tinteling door fijne zuren en de hartigheid van de minerale ondertoon. Het klassieke type Moezel ten voeten 
uit. 
 
Zeltinger Himmelreich Riesling Kabinett trocken 2007 
Kristalhelder. Uitnodigende geur met zowel fruit (witte perzik, citrusvruchten) als leisteen. Superverleidelijke 
smaak, heerlijk sap van wit fruit, subtiele mineraliteit, elegant dankzij laag alcoholpercentage, licht spritzig, 
perfecte balans. Onweerstaanbaar lekker. 
 
Zeltinger Himmelreich Riesling Kabinett halbtrocken 2007 
Briljant aanzien, nog wat koolzuur. Heel zuiver en typisch in de neus. Mild-fruitige aanzet, sappig vers fruit, 
gele perzik, passievrucht, subliem restzoet, lichtvoetig met slechts 11% alcohol, delicate zuren. Wijn die als 
het ware danst in het glas. De essentie van riesling. Wat is dit mooi. En ook weer o zo Moezel…   
 
Zeltinger Sonnenuhr Riesling Spätlese 2007   
Jeugdig, bleekgeel met groene reflex. Open, expressief en intens in de neus. Pikante leisteen, grapefruit, 
tintelend. Verrukkelijke smaak, vloeibaar fruit, perzik, tropische vruchten, harmonieus restzoet. Zuiver, 
heerlijk speelse frisheid, complex in afdronk. Nu al onweerstaanbaar, over een paar jaar nog opwindender.  
 

Sonnenuhr 
Langs de Moezel liggen diverse wijngaarden met de naam Sonnenuhr, in het Nederlands ‘zonnewijzer’. 
Daarmee is in feite alles gezegd. Het gaat om wijngaarden met een optimale ligging en dus optimale 
zoninstraling. De bekendste en beste zijn Brauneberger Juffer-Sonnenuhr, Wehlener Sonnenuhr en 
Zeltinger Sonnenuhr. De laatste twee liggen in elkaars verlengde. Selbach bezit percelen in beide 
wijngaarden. Ook zijn andere Lagen mogen er zijn. Een naam als Himmelreich heeft natuurlijk geen uitleg 
nodig… 

 

Moezelriesling culinair 
Moezelriesling is een feest aan tafel, als maar rekening gehouden wordt met het verfijnde karakter van de 
wijnen. Een rijkelijk met zure dressing besprenkelde salade zal een Moezelriesling geen goed doen. 
Hetzelfde geldt voor gerechten met te sterke, uitgesproken smaken. Mildere smaken (van bijvoorbeeld 
groenten en peulvruchten) en veel verse kruiden slaan een brug tussen het gerecht en de wijn.  

 
Enkele voorbeelden: 

- Voorgerechten: zachte risotto met erwtjes, zeevruchten (krab, kreeft) 
- Salades: salade met groene appel en verse kruiden, kipsalades met een dressing van azijn, olie, 

eidooier en bouillon, linzensalade 
- Groenten: wortel, peultjes, venkel, ui, courgette, aardappels 
- Vis: heilbot met groentensaus, andere witvis met beurre blanc, gepocheerde zalm 
- Vlees: ham, kalfsvlees 
- Gevogelte: gepocheerde kip, kalkoen 
- Sauzen: zachte sauzen met gepureerde zoete groenten, of gepureerde kippenlever 
- Kaas: verse geitenkaas, zachte blauwe kazen (bij gerijpte Spätlese)  
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Danny en Daniëlle kozen voor de wijn: 

Zeltinger Sonnenuhr Riesling Kabinett  2011 Trocken - 
(9,5€) 

Bodem : Dunne laag van verweerde "Blue Devoon" schilfers 
op mineraalrijke leisteen grondslag 

Kwaliteit : Kabinett 

Druiven: 100% riesling met gemiddelde structuur en hinten 
van mineraal, perzik en toetsen van citrus. Het fruit is stevig 
verweven met de mineraliteit, fijne zuren en lange afdronk. 

Te gebruiken bij: visgerechten zonder zware sauzen, 
gerechten van allerlei aard met een zekere kruidigheid.  

Serveren bij 10-11°. 

Alcohol 12% vol/alc 

 

Website : http://www.selbach-oster.de/ 

 

De laatste en vierde witte wijn was een veelbelovend exemplaar van Jean Verlaak.  Hij 
verraste ons met een magnum Gavi di Gavi. 

Gavi di Gavi 2013 – Villa Sparina – 12% - € 30.- 

Villa Sparina eert al geruime tijd de meest karaktervolle witte druif uit Piemonte. Het 
domein lag mee aan de basis van het behalen van de felbegeerde DoCG Gavi. Het 
landgoed zelf ligt iets ten noorden van Gavi, een woord dat zowel staat voor de locatie als 
voor de cortese-druif, vandaar de naam Gavi di Gavi.  
 
De wijn kan volgens de wet in stille of in frizzante en spumante versie gemaakt worden. 
Villa Sparina maakt ze allemaal, maar de stille wijn kent internationaal de meeste bijval. in 
dit ‘bourgondisch’ getint klimaat weet men de wijn op gelijkaardige manier uit te bouwen, 
maar met een duidelijk accent naar het natuurlijke fruit, met accenten van perzik en 
abrikoos, te bewaren.  
 
De speciale monterotondo-selectie levert de nectar van wat in Gavi mogelijk is. Daarnaast 
is het huis ook bijzonder sterk in de omgang met dolcetto, in de appellatie Acqui, en 
barbera onder het Rivalta-label. een mix van de twee krijgt het monferrato Sampó-label 
mee.  
 
Wijnmaker Federico Curtaz profiteert van het koele klimaat om extra elegantie en 
fruitigheid in de wijnen mee te geven, waardoor ze perfect passen in de eigentijdse 
gastronomie die je kan ontdekken in ‘la Gallina’. Slapen doe je boven de wijnkelders in de 
luxueuze kamers van ‘l’ostelliere’. 

http://www.selbach-oster.de/
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 De Gavi di Gavi heeft een strogele kleur. In de neus 
domineert vooral de geur van witte steenvruchten 
zoals perzik. Droge smaak met fruitig karakter. Goede 
aciditeit en vettigheid. Aangenaam en zuivere afdronk. 

Serveren bij: aperitief / charcuterie / koud buffet van 
vis + salades / vegetarische schotels / deegwaren of 
risotto op basis van groenten of vis of roomsaus 

Oorsprong: Gemeente Gavi. Wijngaarden met een 
Zuidoostelijke zongericht op een hoogte van 250-
300m. De ondergrond is bevat klei en mergel. De 
gemiddelde leeftijd van de stokken is 25 jaar 

Oogst: eind september / begin oktober 

Vinificatie: De maceratie en fermentatie vinden plaats 
in inox onder gecontroleerde temperatuur en duren 3 
weken in totaal. Na de gedeeltelijke malolactische 
fermentatie rijpt de wijn in inox vaten en nog enige tijd 
in de fles 

Alcohol: 12% 

Bewaarpotentieel : eind 2017 – eerste productiejaar 
1974 

Productie: 150.000 van 750ml, 25.000 van 375ml e 
1.000 van 1500ml 

Wijnstokken en snoeiwijze: Guyot - 4200 stokken per 
hectare – 9500 kg /ha 

  

Website met meer info: http://www.villasparina.it/en/home.htm 

 

Ook deze wijn kon gesmaakt al gaf Jean aan dat de gewone 75cl flessen toch nog een 
iets andere geur en smaak hebben. Of dit te maken heeft met de magnum capaciteit of 
had de wijn nog eerder moeten geopend worden? 

De geur was gemiddeld (minder dan de gewone flessen) , kleur licht geel en helder. In het 
begin zelfs een licht “stinkertje”, fruitig-kruidig  met (voor mij althans) de geur van gemalen 
laurier. Smaak in balans, alhoewel na de afdronk het naar een licht bittertje begon over te 
hellen.   

 

 

http://www.villasparina.it/en/home.htm
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De vijfde en eerste rode wijn was een inzending van Bep en Fred Leenders. 

BOURGUEIL “Le Grand Clos” 2010 van Yannick Amirault - aankoop € 15 

Zij kozen voor een iets minder gekend gebied uit de Loire en het bleek al snel dat deze 
wijn “zijn mannetje staat”. Op dit moment staat de 2010 op € 30 genoteerd! 

Het gebied, Bourgueil is gelegen 
tussen de grote steden Tours en 
Angers en  ligt op het zuiden, 
met uitzicht op de Loire. In de 
omgeving liggen kleurrijke 
dorpjes met oude huizen die 
deze vriendelijke wijnstreek een 
uit-gesproken karakter geven en 
tot een ideale bestemming voor 
wijntoerisme maken. 
De wijngaarden van Bourgueil 
strekken zich uit over het 
grootste deel van de oude 
terrassen op de rechteroever 
van de Loire, op een hoogte van 
ongeveer 15 meter boven het 
wateroppervlakte van de Loire. 
Het gebied vormt een lint van 15 

kilometer lengte, dat naar het westen toe breder wordt. 

De appellation Bourgueil bestaat uit zeven gemeenten: Bourgueil, Benais, Chouzé sur 
Loire, Ingrandes de Touraine, La Chapelle sur Loire, Restigné en Saint-Patrice. 

Geschiedenis 

 De Benedictijner abdij van Bourgueil is naar alle waarschijnlijkheid bepalend voor de 
wijnbouw in en rond Bourgueil. Het is immers mogelijk dat bij deze abdij voor het eerst de 
Cabernet franc werd geplant. Dit zou gedaan zijn door de abt Baudry, rond 1100. Omdat 
de druif uit de Bordeauxstreek kwam en via de Bretonse haven Nantes werd aangevoerd, 
kreeg hij als bijnaam breton. In Chinon wordt echter beweerd dat de variëteit pas in 1631 
naar het Loiregebied werd gehaald door een intendant van Kardinaal Richelieu, een abt 
genaamd Breton. 

 Verder is de geschiedenis van Bourgueil is onlosmakelijk verbonden met deze van de 
AOC Saint-Nicolas de Bourgueil. Deze laatste kreeg de status van AOC in 1936, een jaar 
vroeger dan Bourgueil. De lokale wijnboeren drongen immers aan op een eigen 
herkomstbenaming omdat ze zich kwalitatief wensten te onderscheiden van Saint-Nicolas 
de Bourgueil.  In die dagen was een dergelijk kwaliteitsstreven geen vanzelfsprekendheid 
voor iedereen. 
Als geboren individualisten hadden de wijnboeren van dit dorpje zich een eeuw eerder 
trouwens al doen opmerken door midden in de wijngaarden hun eigen parochie te 
stichten. 
Tegenwoordig produceren tal van wijnbouwers overigens wijnen in allebei de appellations. 
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De wijnbouw 

De AOC Bourgueil heeft een aangeplante oppervlakte van 1300 ha, waarvan er een 30 ha 
bestemd zijn voor rosé. 
Het AOC decreet dateert van 1937 waarin dezelfde voorwaarden gelden voor rood en 
rosé. 
De AOC Bourgueil moet voor 90% bestaan uit Cabernet Franc, de enige andere 
toegestane druif is de Cabernet Sauvignon. 
Het maximum rendement mag de 55 hl/ha niet overschrijden. 
Het alcoholpercentage moet minstens 9,50% zijn en mag de 13% niet overschrijden. 

 De wijnen van de AOC Bourgueil zijn bijna uitsluitend gemaakt van de Cabernet Franc 
druif. De smaak is afhankelijk van het terroir, maar ook van wat de producent wil. 
De wijnen van de hoogst gelegen terroirs of tufbodems hebben vaak een krachtige 
structuur. Het zijn bewaarwijnen (tot 10 jaar) met een opmerkelijk potentieel. Vooral deze 
uit de grote jaren. 
De wijnen van minder hoog gelegen terroirs en de her en der voorkomende kiezelbodems 
zijn op hun beurt vriendelijker, eleganter maar wel met de nodige spanning. Zij hebben 
een maximale bewaarcapaciteit van 5 jaar. 

 Terroir & Klimaat 

 Binnen de zeven gemeenten die deel uitmaken van de appellation Bourgueil komen 
uiteenlopende terroirs voor. Direct langs de oever van de Loire ligt een vlakke zone met 
een alluviale bodem, die vooral bestemd is voor groenteteelt. Uitzondering hierop vormen 
de diverse kiezelruggen die wel geschikt zijn voor wijnbouw. Wat hoger bevindt zich een 
terras met zand en grondbodems op een ondergrond van klei. Op het hoogste punt 
tenslotte is de tuffeau, alias tufbodem, te vinden met zijn krijtachtige ondergrond. Hierin 
zijn de nodige kelders uitgehakt die de trots van de lokale producenten vormen. 

De wijngaard van Bourgueil ligt pal naar het zuiden en geniet een goede bescherming 
tegen noordenwinden door een uitgestrekt bosgebied. Verder dragen Atlantische 
luchtstromingen, die door het Loiredal binnenstromen, in belangrijke mate bij tot een 
gematigd klimaat. 
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Druivensoorten 

Koning van de Bourgueil is alleszins de Cabernet Franc, plaatselijk ook wel Breton 
genaamd. 
Verder is er ook een klein percentage aangeplant met Cabernet Sauvignon. 

Bourgeuil produceert voornamelijk rode, 
stevige wijnen en heeft als voornaamste 
plaatselijke concurrenten Saint-Nicolas de 
Bourgeuil en Chinon. 

De voorgestelde wijn komt van een 2 ha 
groot gebied “Le Grand Clos” binnen een  
19 ha groot wijngebied op verschillende 
locaties. De gemiddelde leeftijd van de 
stokken is 50 jaar. Alcohol 13%. 

De bodemsoort bestaat hoofdzakelijk uit 
“Grind Alluviale”, slib aangevoerd door de 
Loire en “Tufteau Jaune”, een geelachtig 
gesteente gevormd door zand en maritieme 
fossielen van de vroegere zeebodem. 

De opbrengst wordt gereduceerd tot 30 hl / 
ha. 2010 was een geweldig jaar voor deze 
wijn. Aroma’s van rood fruit, zwarte bessen, 
bramen en frambozen springen uit het glas.  

 

Ook een pittige kruidigheid van eekhoorntjesbrood, grassige geuren, peper, tabak, grafiet, 
leer met een klein “stal” stinkertje dat echter niet stoort. Er gebeurt een houtlagering van 
10-12 maanden op Franse eik waardoor ook vanillegeuren de kop opsteken. 

Een lange sappige afdronk, met nog iets te pittige tannines, te wijten aan z’n jeugdigheid 
met mooi verwerkte elegante zuren vervolledigen de proefnotities. Gezien het 
bewaarpotentieel (tot 2023!) zeker een aanrader om lang in de kelder te bewaren. Deze 
lagering zal de wijn ook eleganter en ronder maken ten aanzien van de tannines.  

Deze wijn zal zeker scoren bij rood vlees, stoofschotels, klein wild. Parker gaf deze wijn 
92/100 dus zeker een topper voor deze ACP 

Website : http://yannickamirault.fr/ 

 

Bij een bezoek aan deze site zal u opmerken dat Inmiddels ook de etiketten gewijzigd zijn.  

       

 

http://yannickamirault.fr/
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Onze volgende kandidaat was een rode wijn van Danny Beuten.  Hij koos de 

VALPOLICELLA RIPASSO 2012 van Allegrini - € 13.50 

De bewering: 
Indien iemand kennis wil maken met Italië, is een Ripasso dé wijn om te proberen.  
Wordt het daarmee niks, dan kan de geadviseerde zijn geluk beter in een ander wijnland 
proberen… spreekt boekdelen.  
 
Dit is een “allemanswijn”  en dan bedoelen we voor iedereen toegankelijk. 
Wat is er dan zo speciaal aan deze wijn ? 

Ligging: Valpolicella vinden 
we in Noordoost Italië, ten 
oosten van het Gardameer, 
boven Verona.  
De verkoelende winden 
vanaf het Gardameer 
zorgen voor langzame 
rijping van de Corvina 
Veronese druiven (het 
kenmerkende druivenras 
van de Valpolicella) dus 
voor verfijnde aroma's. 

De Corvina is een lastige 
druif, want de eerste 3 à 4 
knoppen aan de ranken 
dragen geen fruit, waardoor 
het pergolasysteem om de 
ranken te geleiden nog steeds volop in gebruik is. Sinds enige jaren is een andere kloon 
ontdekt, de Corvina grosso. 

De druiven van Corvina Veronese kunnen na de oogst enige maanden op roosters worden 
ingedroogd zoals de foto hier beneden laat zien. 

Dit proces van Appassimento 
maakt het mogelijk een uitzonderlijk 
scala aan verschillende wijnen uit 
de Veronese te maken: 

1. de gewone Valpolicella (zonder 
ingedroogde druiven)  

2. Amarone (droge of zeer 
lichtzoete wijn uit ingedroogde 
druiven), 

3. Recioto (zoete wijn uit 
ingedroogde druiven) en  

4. Ripasso (wijn, die refermentatie 
op ingedroogde druiven heeft 
ondergaan). 
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Ripasso betekent letterlijk opnieuw laten passeren en staat voor het proces waarin een 
“Valpolicella normale” over de uitgeperste schillen van een Amarone of een Recioto wordt 
geleid.  In de schillen bevinden zich nog wat van de stoffen, met name glycerine en 
aromatische verbindingen, die Amarone zijn diepe geur en krachtige smaak geven.  Die 
komen zodoende in de Ripasso terecht.  
Bovendien zijn de schillen nog niet helemaal uitgegist, zodat er een refermentatie optreedt 
die wat extra alcohol aan de wijn toevoegt.  
Een goede Ripasso verenigt daardoor de drinkbaarheid van een normale Valpolicella met 
de diepgang en het zwoele karakter van een Amarone: best of two worlds! 

De Ripasso is dus een mengwijn van de corvina druif waarna de basiswijn opnieuw 
vermengd wordt met gedroogde druiven om een tweede gisting te bekomen. Hierbij krijgen 
we een soort “porto” – effect. 

Mondaine en plaatselijke druivenrassen vinden elkaar in Corte Giara, een project van de 
familie Allegrini.  
Valpolicella valt terug op de klassieke trilogie van corvina, rondinella en molinara. Deze 
2012 heeft 70% corvina, 30% rondinella. 

De Valpolicella Ripasso heeft een diepe kersenrode kleur. Het boeket is elegant en geurt 
naar bosfruitconfituur, vanille, tabak en walnoten. De aanzet is vol, met veel fruittannines, 
de structuur is medium en de afdronk soepel. 

Verschillende wijngaarden in de Valpolicella-regio en 
veelal klei en kalk in de ondergrond.  Eerste oogst 
handmatige oogst half september voor de druiven die 
gedroogd worden en tweede handmatige oogst half 
oktober voor de druiven die onmiddellijk gevinifieerd 
worden.   

Eerste fermentatie aan een temperatuur variërend 
tussen 24°- 32°C, tweede fermentatie (18 dagen) door 
toevoeging van gedroogde druiven, temperatuur 
tussen 14°-21°C, Malolactische fermentatie heeft eind 
maart plaats waarna de wijn overgeheveld wordt in 
tonnen van Slavische eik waar de wijn 12 maanden in 
verblijft.  

Alcohol: 13,50% vol. Hiervan worden ongeveer 
50.000 flessen geproduceerd. 

Bewaarpotentieel : 2020 

Een zeer sappige wijn met aangenaam karakter. Voor 
iedereen een voltreffer van formaat.  

 

 

Website :  http://www.cortegiara.com/en/index.php   en ook   http://www.allegrini.it/    

http://www.cortegiara.com/en/index.php
http://www.allegrini.it/
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Rob Gommans kwam dan weer met een sappige en originele wijn uit het Franse 
Corbières / Languedoc gebied: 

Château De L’HORTE 2006 – Grande Reserve – 14% vol/alc - € 15,- 

De Corbières is een AOC behorende tot het grootste wijngebied van Frankrijk: de 
Languedoc en komt ongeveer overeen met de regio Languedoc-Roussillon. Het strekt zich 
uit langs de zuidoostkust van de Rhône tot aan de Spaanse grens. Het gebied met schrale 
hellingen, een droog klimaat en veel zon biedt in principe de ideale natuurlijke 
omstandigheden die nodig zijn voor het maken van mooie wijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wijncultuur in Frankrijk is hier zo'n 2000 jaar geleden begonnen in de buurt van 
Narbonne. Het hoogtepunt van de wijnbouw kende dit gebied onder de Romeinen toen 
wijn uit dit gebied al bekendheid genoot in Rome en werd geëxporteerd naar Duitsland. 
Met de val van het Romeinse Rijk verloor het gebied ook zijn bekendheid. In periode erna 
werd er nog voornamelijk wijn geproduceerd voor regionale consumptie. In de 13e eeuw 
werden voor het eerst Vin Doux Naturel gemaakt in Perpignan. In de 17e eeuw, toen het 
gebied meer werd ontsloten, kreeg de wijnbouw opnieuw een impuls. Een groot deel van 
de productie werd echter gedestilleerd tot eau-de-vie. In de 19e eeuw kwam er met de 
industrialisatie ook een toenemende vraag naar wijn. Het gebied werd toen het grootste 
wijngebied ter wereld, maar de kwaliteit was over het algemeen niet goed. Het ging meer 
om kwantiteit dan kwaliteit en in de loopt van de tijd was er zelfs sprake van overproductie. 
Pas in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw ging men zich in toenemende mate 
toeleggen op het maken van kwalitatief betere wijnen. In 1987 verenigden een aantal 
wijnboeren zich en creëerden de Vin de Pays d'Oc met opmerkelijk succes. Daarnaast 
waren er in dezelfde tijd een aantal individuele wijnboeren die zich gingen toeleggen op 
het produceren van topwijnen. 
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De streek kenmerkt zich door min of meer traditionele terroir wijnen die veelal rood zijn. 
Van deze wijnen was die uit Fitou in 1948 de eerste met een Appellation d'origine 
contrôlée - AOC - in de tachtiger jaren volgden Faugères, St-Chinian, Minervois, Corbières 
en Coteaux du Languedoc die sinds 2007 Languedoc heet. Languedoc is met 50.000 ha 
en 121 gemeenten de grootste appellation. Een aantal gemeenten mogen hun naam aan 
de appellation toevoegen. Corbières is 15.000 ha groot en het district Fitou ligt hier 
middenin. Ten noorden hiervan ligt de Minervois (5000 ha) en oostelijk hiervan de kleinere 
gebieden St-Chinian en Faugères. Naast deze terroir wijnen en de eerder genoemde Vin 
de Pays d'Oc worden er in het gebied ook mousserende wijnen gemaakt zoals de 
Blanquette en de Crémant de Limoux. Natuurlijk zoete wijnen zijn de Vin Doux Naturel 
(VDN): Muscat de Frontignan en de kleinere AOC's Lunel, Mireval en Saint-Jean de 
Minervois. 

De AOC-AOP’s van de Languedoc: 

Appellation d'Origine Contrôlée (vaak afgekort tot AOC of soms tot AC) is een Franse 

kwaliteitscontrole op landbouwproducten. 

Sinds 1992 is daar het Europese 

Appellation d'Origine Protégée (AOP) 

bijgekomen. Een AOP is een vorm van een 

beschermde oorsprongsbenaming. Ook 

Zwitserland kent een gelijknamige 

kwaliteitscontrole. 

Deze producten moeten voldoen aan de 

productievoorwaarden die zijn vastgesteld 

door het INAO Deze bepalingen zijn zeer 

streng, en gelden voor een aantal 

producten zoals: wijn, kaas, olijfolie, 

olijven, honing, noten. 
 

 Cabardès (1999) 
 Clairette du Languedoc (1948) 
 Corbières (1985) 
 Corbières-Boutenac (2005) 
 Faugères (1982 rood en rosé, 2005 wit) 
 Fitou (1948) 
 Languedoc (1982 rood en rosé, 2005 wit) 
 Limoux (1938 Blanquette en Méthode Ancestrale, 1959 wit stil, 1990 Crémant, 2004 

rood stil) 
 Malepère (2006) 
 Minervois (1985) 
 Minervois la Livinière (1999) 
 Muscat de Frontignan (1936) 
 Muscat de Lunel (1943) 
 Muscat de Mireval (1959) 
 Muscat Saint Jean de Minvervois (1948) 
 Picpoul de Pinet (2013) 
 Saint-Chinian (1982 rood en rosé, 2005 wit) 

Aanvankelijk behoorde de AOC-AOP Costières de Nîmes ook tot die van de Languedoc, 
maar sinds 2004 wordt hij eigenlijk bij de Rhône ingedeeld. 
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Terug naar onze wijn: 

Château de l’Horte wordt geleid door een Frans-Nederlands koppel: Jean-Pierre Biard en 
Johanna van der Spek en is gelegen te Montbrun. 

De geschiedenis die er aan voorafging: 

Montbrun des Corbières is een oud dorp met zeer oude huizen, door de eeuwen heen aan 
elkaar gebouwd. Buiten de dorpskern zijn veelal vrijstaande dan wel geschakelde huizen 
gebouwd. Het dorp is gebouwd tegen een grote rots, en kleine berg. In het begin stond er 
alleen een kasteel, waar de huizen tegenaan werden gebouwd. Dit kasteel is later door 
brand verwoest.  

De eerste vermeldingen over het dorpje Montbrun des Corbieres vinden we terug rondom 
1270. In deze woelige periode werd het Katharenvolk verdreven uit de streek en zelfs 
grotendeels uitgemoord door kruisridders die een "heilige kruistocht" tegen de 
"opstandige" Katharen voerden in opdracht van de Paus in Rome met medewerking van 
de Franse koning. Deze voor de Languedoc zo ingrijpende gebeurtenis wordt apart 
beschreven onder de noemer: Katharen.  

Château de l'Horte is gebouwd in 1755 door de Marquis de St. Felix. Deze Marquis 
bouwde l'Horte onder andere op van de restanten van het afgebrande kasteel in het dorp. 
De hoekstenen van Château de l’Horte zijn nog helemaal origineel.  

De Marquis de St. Felix had een grote botanische tuin rondom l’Horte, met vooral veel 
orchideen . Deze bloem kom je dan ook nog steeds tegen op verschillende etiketten van 
Château de l'Horte. De Marquis had diverse landerijen in zijn bezit, o.a. veel wijngaarden. 
In de loop van de jaren werd het eigendom van het Château verdeeld over diverse 
families. 

De Franse wijnmaker Jean Pierre Biard en de Nederlandse Johanna van de Spek hebben 
het voorste gedeelte van het Château en de wijngaarden in 1988 gekocht. De nieuwe 
wijnkelder werd in 1989 gebouwd en de eerste oogst van 1990 werd door wijnschrijver 
Robert Parker beoordeeld met maar liefst 87 punten. Verder won deze jaargang een 
gouden medaille op het prestigieuze Concours Agricole in Parijs.  

Vele medailles, Awards, en eervolle vermeldingen en andere prijzen zouden daarna nog 
volgen. Zoals een gouden medaille op de Asia Wine Style contest in Singapore en een 
gouden medaille op de Montreal Wine Selections in Canada, het grootste wijnconcours 
van Noord Amerika. Jean Pierre en Johanna kochten het voorste deel van l'Horte dus in 
1988, in de loop van de jaren hebben ze dit deel van onder tot boven geheel gerenoveerd. 
Enkele jaren gelden keek je vanaf de begane grond zo naar boven door het dak heen. Het 
renoveren ging erg snel en inmiddels is alles klaar. De afgelopen jaren werd het bedrijf 
vanuit dit gebouw en de productiecave gerund. De gasten werden hier ontvangen en hier 
werden ook de wijnproeverijen gedaan en de wijnen werden lokaal hier vandaan gekocht. 
Inmiddels wonen Jean Pierre en Johanna op Château de l’Horte samen met hun twee 
zonen. Het is nu hun privewonig, en het eigenlijke Château de l’Horte bestaat 
tegenwoordig uit de vernieuwde Cave en de vernieuwde productiekelder. 

Inmiddels is het wijngebeuren uitgebreid met Gastenkamers en zelfs een appartementje. 
Meer info via hun website (zie verder) 
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De wijnproductie is zeer uitgebreid van wit over rosé tot rood in diverse kwaliteiten en 
gemaakt van diverse druivensoorten, maar hier concentreren we ons op de voorgestelde 
wijn van Rob. 

"De Grande Reserve wordt getypeerd door 
rijp rood fruit zoals kersen, zwarte bessen, 
pruimen, tikje chocolade en vanille. Dankzij 
de ronde tannines een wijn met diepgang." 

Stevige rode wijn barstensvol rijp rood fruit. 
Bij voorkeur even decanteren ideaal bij een 
mooi stuk vlees want de wijn heeft een 
verraderlijke droesem ten gevolge het 
ontbreken van stevige filtering. Dit kan de 
wijn alleen maar in z’n voordeel uitspelen, 
maar bij het schenken toch even opletten. 

Geconcentreerd en krachtige wijn, met een 
harmonie en evenwicht voor de aroma's van 
vruchten zoals kersen, bramen, maar ook 
een notitie van geroosterde hout, vanille, 
kruidigheid (tijm-rozemarijn-laurier). 
Geselecteerd door de Guide Hachette, een 
gouden medaille bij de Azië wijn stijl wedstrijd 
van Singapore 2007, gouden medaille bij de 
selectie van wijnen van Montreal, Canada 
2007. De carignan wijnstokken gebruikt voor 
de productie van deze wijn zijn meer dan 100 
jaar oud. De andere variëteiten in deze wijn 
zijn Grenache, Syrah, Mourvèdre. Alle 
druiven zijn handgeplukt en gevinifieerd in 
maceratie pre gisting en temperatuurcontrole. 

De wijn heeft enkele maanden gerijpt in nieuwe vaten van Frans eiken. Dit proces is uniek 
omdat er vaten van verschillende grootte zijn: 225, 400 en 600 liter. De dezelfde wijn wordt 
geplaatst in deze verschillende vaten waarbij de invloed van deze verschillende formaten 
telkens een specifiek aroma ontwikkelt. De wijn rijpt 12 maanden en vervolgens worden 
alle wijnen geassembleerd tot één eindproduct. Bij elke oogst is de Grande Reserve dus 
iets anders, want hij is gemaakt volgens assemblage op smaak. Maar één ding is zeker… 
hier proef je de zon! 

Een zeer smaakvolle en aangename kennismaking met dit Zuid-Franse château. Volgens 
Rob een aan te bevelen bezoekje (eventueel met overnachting) waard. Ook de wijnkelders 
kunnen bezocht worden. Niet alle wijnen worden naar de Nederlandse distributieketens 
geëxporteerd. Ter plaatse kan je kennismaken met de andere “juweeltjes” van deze familie 
(en dan bedoel ik de wijnen…). 

Website :  http://www.chateaudelhorte.com/nl/index.htm   (Nederlands) 

   http://www.chateaudelhorte.com/fr/index.htm  (Frans) 

 

http://www.chateaudelhorte.com/nl/index.htm
http://www.chateaudelhorte.com/fr/index.htm
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De laatste wijn werd geselecteerd door Bert Trouwen. Hij had gekozen voor een uit Italië 
afkomstige Rosso di Montalcino DOC. 

ROSSO DI MONTALCINO DOC 2011 “Bellarina” – 14,5% vol/alc  -  € 13,30 

Montalcino is een stadje in Toscane. (bij nr 15) bekend om de klassieke topwijn: 
 
BRUNELLO DI MONTALCINO. 

 
 

De Brunello di Montalcino is de zeer bekende rode wijn die in 1967 de zevende wijn 
werd in Italië met de beschermde herkomstbenaming DOC. In 1980 realiseerde men de 
status van DOCG. De productiezone is beperkt tot Toscane, op het grondgebied van de 
gemeente Montalcino in het zuiden van de provincie Siena. De Brunello di Montalcino is 
(samen met Barolo, Barbaresco en Franciacorta) de meest gewaardeerde en 
duurstbetaalde Italiaanse wijn. Een fles van een goed jaar kan honderden euro's kosten. 

Een Brunello heeft een verplichte houtlagering van 3,5 jaar en een Brunello Riserva 5 jaar, 
en is gemiddeld na 10 jaar op dronk en is dan nog enkele jaren te bewaren. Dat kan zelfs 
enkele tientallen jaren zijn, maar dat is afhankelijk van factoren zoals lagering, jaargang en 
wijnhuis. 

Over het algemeen produceert ieder Brunello-huis een tweede, goedkopere wijn, de 
Rosso di Montalcino. Een Rosso wordt na één tot twee jaar op de markt gebracht en is 
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dan over het algemeen ook direct op dronk en kan ca. 5 jaar bewaard worden. Langer is 
mogelijk, maar niet echt de bedoeling. Ook de Rosso di Montalcino heeft de status van 
een DOC. 

De gebruikte druif bij zowel de Rosso- als de Brunello di Montalcino is de brunellodruif, 
een kloon van de in Italië (Chianti) veel gebruikte Sangiovesedruif. Bekende producenten 
van Brunello di Montalcino zijn onder meer Biondi Santi, Fuligni, Case Basse, Valdicava, 
Salvioni en Brunelli. 

Naast de Brunello en de Rosso worden in Montalcino ook een zoete Moscadello di 
Montalcino en de Sant'Antimo geproduceerd. Het laatstgenoemde type is een 
uitzondering, omdat deze zowel in rood als wit, maar ook met uitheemse druiven zoals 
Cabernet Sauvignon geproduceerd wordt. 

In 2012 werd ruim 60.000 liter Brunello di Montalcino van het huis Soldera door vandalen 
verspild door de tonnen in de kelders te laten leeglopen! Het zal zeven jaar duren eer de 
massa dure wijn terug op peil zou zijn voor de verkoop. 

Persbericht: 

ROME - Vandalen hebben bijna de gehele productie uit de jaren 2007-2012 van een van de meest 
begeerde wijnen van Italië, Soldera Brunello di Montalcino, verspild. Dat heeft de eigenaar van de 
Toscaanse wijngaard, Giuseppe Soldera, dinsdag gezegd.Vandalen braken in de nacht van 
zondag op maandag in de wijnboerderij in, zei Soldera. Ze trokken de stoppen uit de wijnvaten, 
lieten de inhoud wegstromen en gingen ervandoor. Er werd geen enkele fles buitgemaakt. 

Soldera schatte het verlies op ruim zestigduizend liter, oftewel enkele miljoenen euro's. De politie 
tast nog in het duister. 

 

Wijngoed Niccolai  is ontstaan 
met een eerste bedrijf dat 
overgenomen werd door 
commandant Kevin Niccolai, 
oprichter van het wijngoed mlet 
zijn naam. 
De moderne visie op 
wijnbereiding, kelders met een 
productiepotentieel van 5000 
hectoliter, een molen en 44 
hectare wijngaard beplant met 
Grenache, Chardonnay, 

Sauvignon, Vermentino, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah spelen een 
belangrijke rol in het wijngebeuren. 
 
In de "zetel" van wijngoed Niccolai volgt Sabrina Niccolai de commerciële organisatie van 
het bedrijf, terwijl haar echtgenoot Mario de werkzaamheden in de wijngaard en in de 
kelder, samen met oenoloog Gianfrancesco Paoletti, coördineert. 
 
Het bedrijf is gevestigd in een van de meest gewaardeerde tot de Rosso di Montalcino 
behorende wijngaarden. 
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De notoir aanwezige druif Sangiovese, zoekt hier de ideale omstandigheden om zijn 
maximale expressie - dankzij het levendige en gelukkige klimaat van Montalcino - te 
bereiken (dagen met overvloedig licht, eerder schaarse regenval, nevels, vrijwel frequente 
ventilatie, die de beste voorwaarden in de gezondheidstoestand van de druiven 
garandeert). 

 
Gebied van de productie: grondgebied van 
de gemeente Montalcino  
druivenras: Sangiovese met klonen van 
verschillende wijngaarden  
hoogte: 430-480 m bz 
soort grond: land vol van tufsteen met 
indringing van klei  
leidingssysteem: cordon op eerste draad  
aanplant dichtheid: van 4127 wijnstokken per 
hectare  
maximale productie per wijnstok: 1,5 kg 
 
Wijn: 
D.O.C. classificatie: Rosso di Montalcino 
Rosso di Montalcino DOC  
eerste jaar van de productie: 2002  
aantal flessen geproduceerd: ongeveer 14.000  
 
oogstmethode: handmatige in vakken; verdere 
selectie van druiven in de kelder  
wijnbereiding: ontstelen en verwijdering van 
slechte druiven gevolgd door gisting in roestvrij 
stalen tanks. Na 6 maanden in vaten van 10 -
20 hl 
 
duur verfijning in fles: 4 maanden  
minimumalcoholgehalte: 14% vol.  
bewaarcapaciteit: wijn om onmiddellijk te 
drinken of bewaren tot  5-7 jaar  
 
 

Zintuiglijke waarneming: 
kleur: briljant Ruby rood  
neus: florale hints van bessen tot krachtige licht fruit-basis en gerookte contrasterende 
tonen  
smaak: door dichte tannines en zuren sterke en frisse smaak. Progressie is van vitaal 
belang en nodig om tannines te verzachten. 
 
Serveren:  ideale temperatuur: 16-20° C  
Suggesties: Gebraad van hert en ander haarwild, gegrild vlees en stoofschotels. 
 
Website : http://www.palagetto.it/ 
 
 

 
          Verslag: John Golsteyn 

http://www.palagetto.it/

