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Merlot en Syrah 
Welke druif is moeilijk, wispelturig, eigenzinnig, veeleisend, controversieel … 

… maar wanneer ‘alles’ goed zit ook betoverend, geniaal, authentiek, 

bedwelmend en absoluut groots in haar wijn? 

 

Merlot vs Syrah: wat zijn de belangrijkste verschillen? 

Wijnen zijn er in verschillende kleuren, smaken, aroma's en variëteiten. Maar de meest 

populaire keuze is rode wijn. 

Rode wijnen zullen altijd op het wijnrek van elke echte oenofiel te vinden zijn, en dit is 

allemaal te danken aan de geweldige rode en sappige druiven die in verschillende regio's over 

de hele wereld worden verbouwd. 

Rode wijn is ook duidelijk zwaarder dan zijn tegenhanger, de witte wijn. Dit betekent echter 

niet dat de eerste meer alcohol bevat dan de laatste. En twee rode wijnen die we graag zouden 

vergelijken, zijn Merlot versus Syrah, dus laten we beginnen. 

Belangrijkste verschillen tussen Merlot en Syrah 

De belangrijkste verschillen tussen Merlot en Syrah zijn: 

Merlot is een rode wijn met een medium body die meer geschikt is voor nieuwere 

smaakpapillen, terwijl Syrah een robuustere wijn is die geschikt is voor meer verfijnde 

smaakpapillen. 

Merlot is niet suikerzoet, ook al hebben ze een zoete, fruitige smaak (fruitsmaken), terwijl 

Syrah voller en intenser is 

Het alcoholgehalte van merlot varieert van 13,5 procent tot 14,5 procent, terwijl Syrah een 

groter bereik heeft, van 10 tot 14 procent. 

Een beetje meer over het kiezen van rode kleuren 



Rode wijn is, mits met mate ingenomen, voedzaam en over het algemeen goed voor uw 

algehele gezondheid. Een natuurlijk bestanddeel dat in de meeste rode wijnen voorkomt - 

bekend als resveratrol, een antioxidant die voorkomt in rode druivenschillen - draagt 

aanzienlijk bij aan de volledige vermindering van de risico's op kanker, hartaandoeningen en 

andere aandoeningen. Dit is waarschijnlijk een van de redenen waarom wijnliefhebbers 

drinken "voor iemands gezondheid". 

Het "rood" dat de meest overheersende kleur is in rode wijn, is afkomstig van rode of paarse 

druiven. Maar weet u dat er ook rode wijn gemaakt kan worden van witte druiven? Dat is 

misschien een beetje verrassend, maar het is waar. 

Rode wijnen bevatten veel tannines die vooral verantwoordelijk zijn voor de kenmerkende 

bittere smaak. Hoe meer tannines een bepaalde rode wijn heeft, hoe bitterder hij is. Tannines 

zijn natuurlijke conserveermiddelen en spelen vrijwel zeker een rol bij het uitzonderlijk goed 

rijpen van rode wijnen. 

Er zijn verschillende merken rode wijnen. Maar in deze bijeenkomst gaan we dieper in op 

Merlot en Syrah, twee van de meest geliefde - en bekende - druivensoorten in Frankrijk, 

Australië e.v.a. in het bijzonder en het wijnuniversum in het algemeen. Zowel Syrah als 

Merlot zijn druiven met een donkere schil die smaakvolle en duidelijk verschillende wijnen 

produceren met opvallende kenmerken en karakters. 

Maar wat maakt deze wijnen anders? Wat zijn hun individuele kenmerken waardoor de een 

van de ander verschilt? De opmerkelijke verschillen tussen deze twee sappige en levendige 

druivensoorten zijn wat u zult leren. 

Laten we er meteen in duiken! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Merlot 

Steeds onthouden: kersen, frambozen, bramen, pruimen 

(in verse en soms meer gekonfijte vorm). Andere aroma’s 

zijn die van viooltjes, zoete specerijen en, met ouderen, 

leer en truffel. 

Volgens de overlevering is er in 1783 voor het eerst sprake van merlot, niet toevallig in 

Libourne, bij Bordeaux. Dat is relatief laat, vergeleken bij andere bekende druivenrassen als 

chardonnay, riesling en pinot noir, die al in de late Middeleeuwen goed beschreven waren. 

Zijn werkelijke oorsprong is niet helemaal duidelijk, maar door diverse ampelografen 

(waaronder Guy Lavignac) nemen aan dat Merlot voortkomt uit de oude biturica druif, die al 

door Plinius maior en Columella werd beschreven als dé druif van Galia Aquitania –de 

Romeinse provincie die meer dan het hele zuidwesten van Frankrijk besloeg- en goed door de 

Romeinen zou kunnen zijn meegebracht. Door natuurlijke kruisingen met wilde druiven en 

andere, later geïmporteerde rassen heeft zich de familie van de Carmenets gevormd, waartoe 

naast merlot ook o.a. cabernet sauvginon en cabernet franc behoren. Uiteindelijk werd pas in 

2009, als resultaat van DNA-onderzoek van UC Davis (University of California, Davis) en het 

INRA (Institut National de la recherche agronomique) in Montpellier, wetenschappelijk 

aangetoond wie de genetische ouders zijn van merlot: cabernet franc en magdeleine noire des 

Charentes. Die laatste is een zeer obscure druif met oorsprong in de Charente. 

Voor de volledigheid, er bestaat ook een druif die merlot blanc heet en die is voortgekomen 

uit een spontane kruising van merlot en folle blanche. En nog een weetje: merlot bianco, een 

specialiteit uit het Zwitserse Ticino, wordt niet van merlot blanc gemaakt, maar is een witte 

tot rosé kleurige wijn van ‘normale’ merlot.  

Hoe interessant de geschiedenis van een druif ook is, met de raskenmerken van Merlot komen 

we bij wat werkelijk belangrijk is. Zoals iedere druif heeft Merlot een aantal eigenschappen, 

die zeer bepalend zijn voor zijn teelt.  

Het is een druif die relatief vroeg uitloopt, waardoor hij kwetsbaar is voor voorjaarsvorst en 

coulure. Anderzijds is hij ook relatief vroeg rijp, in Bordeaux zo’n twee weken eerder dan 

cabernet sauvignon. Volrijpe Merlot heeft behoorlijk grote vruchten, met een vrij dunne schil; 



hij heeft meer suiker (en dus potentiële alcohol), een lager zurengehalte en minder tannine dan 

cabernet sauvignon. Bovendien is hij door die dunne schil gevoelig voor rotting. Een en ander 

maakt dat het oogstmoment bij Merlot zeer nauw luistert; een paar dagen te laat oogsten kan 

dramatische gevolgen hebben voor de balans tussen de belangrijke inhoudsstoffen van de 

druif, met als resultaat teveel suiker en te weinig zuren. Denis Durantou, wijnmaker op het 

beroemde Pomeroldomein l’Église-Clinet, over het verschil tussen merlot en cabernet 

sauvignon: “le merlot, c’est pour les lève-tôt et le cabernet pour les couche-tard…”( merlot is 

voor vroege vogels en cabernet voor nachtbrakkers) 

Merlot is gevoelig voor waterstress en heeft dus een voorkeur voor relatief koude bodems, die 

voldoende water vast houden, zoals de klei- en kalksteenbodems van Pomerol en Saint-

Émilion respectievelijk. In de Médoc staat Merlot zelden op de plekken met de beste 

drainage, zoals bovenop de croûpes; die zijn voorbehouden aan cabernet sauvignon. Enige 

nuance is hier wel gepast. Bodems die zelfs op het hoogtepunt van de zomer nog een beetje 

waterreserve hebben, zijn ideaal voor merlot, omdat deze bodems de van nature flinke 

groeikracht van Merlot voldoende beperken, maar tegelijkertijd zorgen voor een niet te vroege 

rijping. Indien in de wijngaard alles klopt en op het juiste moment wordt geoogst, geeft 

Merlot op dat soort bodems druiven met meer dan voldoende suiker, maar ook voldoende 

zuren, veel aromapotentieel en rijpe tannine. 

 

Ondanks zijn wereldwijde succes, is het aantal klonen van merlot nog relatief beperkt. 

Bekende zijn de topkloon van Bordeaux, 181 –ook gewild in de nieuwe wijnlanden-, en 

andere Franse kwaliteitsklonen als 343, 346 en 347. Californië heeft een aantal eigen klonen, 

dankzij UC Davis. Ook onderstokken zijn natuurlijk van belang. Zij moeten passen bij de 

bodem waarop de merlot staat en –qua groeikracht- bij het type wijn dat de producent wil 

maken. In het algemeen zijn voor kwaliteitswijnen van kleibodems onderstokken als Riparia 

Gloire de Montpellier, 3309C en 101-14 populair. Fercal en 41B zijn zeer geschikt voor sterk 

kalkhoudende bodems, vanwege hun hoge resistentie tegen calciumcarbonaat. 

In het begin werden Merlot-druiven expliciet gebruikt om druiven te mengen met de later 

rijpende, strengere Cabernet Sauvignon - die een hoog tanninegehalte heeft - vanwege hun 

zachtheid. Wijnexperts in Californië begonnen echter te experimenteren en wijnen te 

produceren die puur uit Merlot-druiven waren samengesteld. Dit was ergens in de 19e eeuw. 

Wijnen die worden geproduceerd met behulp van de Merlot druiven zijn niet alleen 

gemakkelijk drinkbare, lichte en sappige wijnen, maar ook vol plezier en heel anders dan 

Cabernet Sauvignon. Dit komt door de volledige afwezigheid van tannine-bitterheid. Merlot-

druiven zijn relatief gemakkelijk te kweken in warme, koude en gemiddelde klimaten - wat 

waarschijnlijk verantwoordelijk is voor zijn wilde populariteit - waardoor het aanzienlijk 

minder kieskeurig is dan Pinot Noir. Merlot gedijt ook uitzonderlijk goed in Bordeaux, waar 

het natuurlijk de meest wild aangeplante niet-citrusvrucht is. 

Merlot-wijnen zijn niet suikerzoet, hoewel ze over het algemeen zoeter van stijl zijn. De 

zoetheid komt echter van de vrucht zelf. Het zijn ook donkerrood gekleurde rassenwijnen met 

fruitige, maar toch delicate elementen die van binnen drijven, samen met een medium-bodied 

smaak. Zware tonen van ceder-, bes-, pruim-, chocolade- en bessensmaken zijn vaak 

kenmerken die deze gefermenteerde drank met een laag tanninegehalte in je mond achterlaat. 



Andere plantaardige tonen die met merlot worden geassocieerd, zijn onder meer kolanoot, 

groene olijven, venkel, rabarber, hummus en tabak. Sommige bloemige tonen - bijv. Munt, 

rozemarijn, oregano, sarsaparilla, tijm, dennen, zwarte en groene thee en salie - worden 

meestal ook geassocieerd met merlot. 

Het fluweelzachte, zachte, zachte en soepele mondgevoel maakt Merlot-wijnen tot een 

drankje voor onervaren mensen om hun eerste slok - en duik - in het wijnuniversum te nemen. 

Ook de zuurgraad van deze droge, rode wijn blijft te allen tijde onder controle. 

Hoewel de relatief gedurfde aard van Cabernet de voorkeur heeft van veel wijnliefhebbers, 

glijden droge Merlot-wijnen soepel langs het gehemelte. Sommige druiven zijn ook 

ongelooflijk goed om te blenden - bijv. Cabernet Franc, enz. - en worden zelden gebruikt als 

100% rassenwijnen. Maar dit is niet het geval met Merlot, omdat het een druif is die niet 

alleen als blended wijn wordt gebruikt in de meeste Bordeaux-wijnen, maar die ook 

geweldige cava-wijnen kan maken. Wanneer Merlot wordt gemengd met Franse en Cabernet-

wijnen, zijn de eindproducten zachte wijnmengsels. Californië heeft echter verschillende niet-

gemengde Merlot-wijnen, en deze worden bijna dagelijks populair. 

 

Merlot-mengsels en variëteiten kunnen uitstekend worden gecombineerd met bijna alle 

soorten voedsel, zoals pizza, chocolade, tonijn, kipgerechten, biefstuk en spaghetti met 

bolognesesaus. Zachter en fruitiger Merlots - die een hoge zuurgraad vertonen uit 

uitzonderlijk koudere klimaatregio's zoals Noordoost-Italië en de staat Washington - passen 

opmerkelijk goed bij zalm, snijbiet, radicchio en paddenstoelen, terwijl de lichtgewicht of 

luchtige variant briljante combinaties vormt met garnalen en spek, prosciutto en sint-

jakobsschelpen. 

Merlot past niet goed bij blauwaderkaas - en ook andere sterke kazen - omdat ze de 

fruitwijnaroma's van deze alcoholische drank kunnen verzachten. Bovendien kan de 



capsaïcine die in de meeste gekruide gerechten aanwezig is, de perceptie van alcohol in deze 

droge, rode wijn benadrukken, waardoor het smaakt alsof het meer tannines bevat dan 

normaal en beslist bitter. 

Merlot is ook vergelijkbaar met variëteit in uitstekende wijnen zoals Château Pétrus en elke 

andere significante groei van Pomerol. St-Émilion, een buurman van Pomerol die op de 

rechteroever van Bordeaux ligt, gebruikt Merlot - tot 90 procent - in zijn wijnen. Een ander 

kasteel - dat wil zeggen Cheval Blanc en Premiers Crus Ausone - gebruikt ook minstens de 

helft van Merlot in hun wijnen. 

Rode Merlot-wijnen bevatten meestal iets van 13,5 procent tot 14,5 procent alcohol, hoewel 

dit vooral afhangt van waar de druiven worden verbouwd. En zoals eerder vermeld, maakt het 

lage tanninegehalte het een van de rode wijnen met een verwaarloosbare bittere smaak. 

Minder tannines - wat Merlot steevast ongeschikt maakt voor langdurige veroudering - 

impliceert dat het eerder kan worden geoogst en gedronken dan andere wijnen in dezelfde 

klasse. 

Voorbeelden uitgelicht: 

Bij het kiezen van concrete voorbeelden, ligt het voor de hand om voor het ‘archetype merlot’ 

naar Pomerol te kijken. En dan naar twee wijnen die van een vergelijkbaar terroir stammen, 

met stenige kleibodems op dieper gelegen ijzerhoudende zandsteen (crasse de fer).  

 

Een wijn als La Fleur-Pétrus 2001 is geen heel grote wijn –daarvoor was het jaar sowieso niet 

goed genoeg- maar wel een wijn die een bepaalde stijl merlot en zeker Pomerol typeert. Het is 

een behoorlijk ontwikkelde, aardse wijn, met pruimenfruit, wat grafiet- en truffeltonen, 

voldoende geconcentreerd maar zeker niet dik. Hoe anders wordt het als Le Bon Pasteur 2001 

er naast komt te staan. Hoewel dit mooie domein op steenworp afstand ligt van La Fleur-

Pétrus, is de stijl totaal anders.  

 

Dit is dé wijn van Michel Rolland, kind van Pomerol maar allang wereldwijd beroemd (en 

soms beschimpt) als consultant. Rolland weet alles van merlot en heeft zijn eigen visie; merlot 

moet optimaal rijp zijn en kan zonder probleem gevinifieerd worden in nieuwe barriques. 



Resultaat is een dijk van een wijn, bijna ondoorzichtig van kleur, met jamachtig zwart fruit, 

kruidige en geroosterde houttonen (munt en koffie) en een wat drogende finale waarin wat 

bittere chocolade te proeven is. 

 

De stijl van Rolland doet hoe dan ook –zonder enige diskwalificatie- wat meer aan de 

duurdere merlotwijnen uit de Nieuwe Wijnwereld denken. Ook die worden veelal getypeerd 

door zwoele kracht. In veel warmere klimaten dan dat van Pomerol wordt merlot al snel zeer 

rijp, waardoor de wijnen (nog) meer alcohol hebben en minder zuren. Feitelijk is merlot 

daarom ook daar vaak minder geschikt voor zeer hoogwaardige mono-cépagewijnen.  

Uitzonderingen zijn er natuurlijk wel, zoals in het Cabernet Kingdom Napa Valley in de VS 

bijvoorbeeld, waar Duckhorn Vineyards al sinds eind ‘70er jaren een voorvechter is van 

merlot. Hun ‘Estate Grown’ Merlot en Three Palms Vineyard Merlot zijn cultwijnen. Die 

laatste komt van een goed drainerende, zeer warme en stenige bodem die zo arm is, dat de 

merlotdruiven er klein en compact blijven, waardoor de wijnen toch een goede balans hebben. 

Om van de optimale smaak van Merlot te genieten, moet u ervoor zorgen dat het wordt 

geserveerd op 18°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Syrah 

Steeds onthouden: Bosbessen, pruimen, chocolade tabak, 

groene peper, leder 

Na meer dan een eeuw allerlei verhalen, het ene al gestoorder dan het andere, kent Syrah 

eindelijk zijn ouders. Gedaan met de fabeltjes dat hij in Perzië zou geboren zijn, in de stad 

Chiraz, en ze hem daarom zo noemden. Of in het Italiaanse Syracuse. Of op het eiland Syros 

in de noordelijke Cycladen, waar de haven Syra heet. Vandaag hebben we DNA-onderzoek en 

is er dus geen enkele twijfel meer mogelijk omtrent zijn ouders of geboorteplaats. Shiraz is 

een donkere, volle smaak en rijpe druif met een dikke schil die wordt gebruikt om intense, 

volle en gewaagde wijnen te produceren die op eiken zijn gerijpt. Na het oogsten ondergaan 

deze druiven een proces dat bekend staat als "koud weken", waarbij ze gedurende enkele 

dagen of weken worden ondergedompeld in ijskoud water, afhankelijk van de 

wijnproducenten en hun geplande resultaten. 

De ouders van de Syrah 

Ze moeten elkaar enkele eeuwen geleden ontmoet hebben op een perceel ergens tussen de 

Ardêche en de Savoie. Maar terwijl iedereen ze kende, had niemand gedacht dat ze een zoon 

hadden die Syrah heette. En die laatste moet blijkbaar ook de identiteit van zijn ouders 

vergeten zijn. Om dat te weten moet er gewacht worden tot 1998! Een gezamenlijke studie 

van de universiteit van Davis en het INRA bracht eindelijk de waarheid aan het licht: Syrah is 

het resultaat van een (natuurlijke) kruising tussen mondeuse blanche van de Savoie en 

Dureza, een oude druivensoort van de Ardêche. Maar dat is nog niet alles! Volgens de 

Zwitserse ampelograaf José Vouillamoz zijn deze twee laatste druivenrassen geboren uit 

ouders die onbekend zijn, maar zouden het wel kleinkinderen van Pinot Noir zijn. Ze zouden 

overigens ook teroldego op de wereld gezet hebben, een druif die we in het Italiaanse Tirol 

tegenkomen. Simpel toch? Maar er ontbreekt echter nog een schakel, want we zijn niet zeker 

wie er nu ouder of kind was. Zo zou Mondeuse Blanche de dochter kunnen geweest zijn van 

Mondeuse Noire en de moeder van Viognier. Of omgekeerd. Of de moeder van de twee. Wat 

een familie! Maar wat met de pinot, waar komt die vandaan? We weten dat hij relaties had 

met gouais blanc en dat ze samen een hele resem druivenrassen voortbrachten. 



 

Bosbessen, pruimen, chocolade, Tabak, Groene Peper, leder   

Het koudweekproces versterkt de zoete bessentonen van wijndruiven op gepaste wijze, terwijl 

de effecten van de harde tannines aanzienlijk worden getemperd. De methode helpt ook om de 

verbluffende donkere magenta kleur van Syrah te minimaliseren, evenals de opmerkelijke 

ondoorzichtige gieting. 

Syrah likes a view’, zeggen de wijnboeren. Verder heeft deze stoere druif niet veel eisen. De 

druiven groeien het best in een droog en warm klimaat, op arme grond. De druiven groeien 

snel en ontwikkelen een dikke schil, waardoor ze tegen veel ziektes in de wijngaard 

beschermd zijn. Ze houden van zon en groeien uitbundig. Het is daarom belangrijk om als 

wijnboer op tijd te gaan snoeien. Veel fruit aan de wijnstok klinkt leuk, maar in theorie wordt 

de smaak er niet beter op. Een deel van de druiven worden dus vroegtijdig geplukt. Dat noemt 

men ‘de groene oogst’. 

Dit druifje maakt wijnen met superveel kleur, zelfs meer nog dan cabernet sauvignon. Deze 

intense en dieppaarse kleur komt van de dikke schil, die ook zorgt voor de stevige tannines.  

In de 18e eeuw werd er zelfs Syrah toegevoegd aan beroemde Bordeaux wijnen – Lafite en 

Latour om precies te zijn – om de wijnen een beetje pit en kleur te geven. Nu is dat 

ondenkbaar en worden Bordeaux wijnen enkel gemaakt van cabernet sauvignon, merlot en 

cabernet franc. 

De druif wordt nog steeds graag gebruikt in blends. Zijn eigenschappen kleur & tannine, 

worden wereldwijd graag toegevoegd aan cabernet sauvignon voor stevige krachtpatser-

wijnen. In de Franse regionen wordt vaak gekozen voor mourvèdre en grenache, ook wel 

bekend als de ‘GSM’ blend.  Maar ook als mono-cepage is de Syrah al tijden bezig aan een 

opmars. 

 



Deze antioxidant rijke wijnen worden vaak op hout gerijpt om de tannines ronder te maken. 

De druif kan door zijn stevige tannines goed ouderen. Sommige wijnen kunnen net zo goed 

(én duur) zijn als mening topchateau uit de Bordeaux. De ouderen en betere wijnen 

ontwikkelen spannende aroma’s als tabak, leer en olijven. Syrah kan nogal wat verschillende 

smaken en aroma’s ontwikkelen. Een greep uit het assortiment: anjers,viooltjes, chocolade, 

peper,zwarte, kersen, bessen, kaneel, mint, vanille, anijs, aardbeien, bramen, pruimen, 

eucalyptus, gerookt vlees, kruidnagel, olijven, rozemarijn, bacon 

Syrah & Spijs 

Klassieke combinaties zijn die met lamvlees. En het klopt, die twee zijn voor elkaar gemaakt. 

Maar er kan een heleboel meer. Uiteraard hoort bij deze stevige wijn een stevige maaltijd, 

met wat vet, kruiden en wat pit. Een beetje zoals de wijn zelf dus. 

Paddenstoelen, aubergine, varken, rund, tomaten, blauwe kaas en kruiden uit de Provence, 

het kan allemaal. Maar chorizo, paprika en gerookte smaken, zoals hier, doen het extra goed!  

Uitleg door een niet de minste wijnboer uit Zuid-Afrika 

Wat is het verschil tussen Shiraz en Syrah? 

In mijn ogen is het een stilistisch verschil. Syrah is de naam die in Frankrijk aan de druif wordt gegeven. Zeer 

zelden zie je de variëteit op het etiket, maar de regionale stijl produceert een geparfumeerde wijn met viooltjes, 

gemalen kruiden en zwart fruit. In de producerende landen van de Nieuwe Wereld is Shiraz de naam die aan 

dezelfde druif wordt gegeven en het wordt meestal gebruikt om wijnen te maken die diep, donker en rijk 

geparfumeerd zijn met eikenhout en zoet fruit. 

Beide stijlen hebben hun plaats en het komt neer op de stijl die je wilt of kunt produceren. Ik ben op zoek geweest 

naar een meer delicate maar complexe, geparfumeerde maar niet zoete, gestructureerde maar niet alcoholische 

stijl voor onze wijn. Deze verschuiving begon in 2013. We fermenteren de druiven 100% met inheemse gisten, 

voegen ongeveer 30% hele tros toe om fruitgeur en textuur te brengen en laten de wijn nog een paar weken 

langer in contact met de schil nadat de fermentatie is afgelopen. 

Het resultaat is een sterke stilistische verschuiving naar een meer Syrah-achtige wijn dan de Shiraz's uit ons 

verleden. De wijngaarden zijn volwassener, waardoor de rijping iets langzamer verloopt, waardoor er meer 

smaakontwikkeling ontstaat bij lagere alcoholgehaltes. Omdat de wijnstijl in de goede richting ging, besloten we 

om het een goede naam te geven om ervoor te zorgen dat we de aandacht van onze klanten trokken - vandaar dat 

“Dangerfield” aan de Syrah werd gegeven. Niet omdat de wijngaarden op enigerlei wijze gevaarlijk zijn. De 

wijngaarden liggen op kleirijke leisteenbodems waar de wind en het weer een rol spelen bij het temmen van de 

natuurlijke kracht. Nu vindt de diepe, donkere en gevaarlijk lekkere Syrah erkenning van Decanter Magazine. 

De laatste beoordeling is een verbluffend resultaat voor iets waar we hard voor hebben gewerkt. Ik hoop dat je 

geniet van de wijn! Syrah Syrah !! 

Sebastian Beaumont eigenaar van Estate Beaumont Bot River Walker Bay  

 

Veel proefgenot 

Paul 



Chili Estate Santa Ema - Merlot Reserva 

  

Beschrijving: 

Santa Ema heeft één van de fijnste reputaties in Chili. Pedro Pavone kwam in Chili in 1917 

aan, de zoon van Italiaanse wijnmakers van Piemonte. 20 jaar lang verkocht M. Pavone zijn 

druiven aan reeds lang gevestigde Chileense wijnmakerijen tot hij besliste om samen met zijn 

zoon Felix de nieuwe prestigieuze wijnmakerij van Santa Ema te vestigen.  

Dit is een vrij volledige en smaakvolle wijn. Hij heeft een heldere donkerrode kleur. Rijpe 

fruit-aroma’s (pruim, braambessen) met wenken van chocolade, koffie en vanille. De smaak is 

complex met hints van kers en vanille, de zachte tannines zorgen voor een goede structuur en 

evenwichtige wijn. De afdronk is lang en zacht.  

Serveertemperatuur: 16 à 18 °C 

 

Argentinië Bodegas Escorihuela, Candela 
Reserve 1884 “Syrah”  

 

Beschrijving: 

De Argentijnse wijnbouw is geconcentreerd aan de westzijde van dit grote land, in de 

provincies aan de voet van het besneeuwde Andesgebergte. Ongeveer 70% van alle 

Land van herkomst: Chili 

Classificatie: D.O. Maipo Valley       

Druivensoorten: 100% Merlot 

Alc.: 13,5% Vol. 

Houtlagering: 8 tot 10 maanden eiken vatlagering 

 

Provincie: Mendoza 
Huidige eigenaar: Nicolas Catena 
Aanplant druiven: 100% Syrah 
 
Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 30 jaar 
Terroir: zand, klei 
Houtlagering: 60% Franse eik, 40% Amerikaanse eik 
Alcohol: 12,5% Vol. 



wijngaarden bevindt zich in de provincie Mendoza. Er heerst een droog landklimaat 

(Mendoza heeft 350 dagen zon per jaar), waar wind vrijwel ontbreekt. Irrigatie is 

noodzakelijk. Het water komt van de Andes en wordt via een gigantisch netwerk van goten en 

putten over de doorgaans volstrekt vlakke wijngaarden geleid. Dankzij deze bevloeiing en het 

droge weertype bestaan planteziektes bijna niet en komen de druiven zeer gezond tot hun 

rijpheid. De bodem is doorgaans zandhoudend met wat klei.  

Deze wijn heeft een levendige en intens rode kleur met een paarse tint. Aroma's van rijp zwart 

fruit en specerijen. De eiken vatlagering geeft hints van vanille en chocolade. In de mond een 

elegante wijn met een rijke en ronde smaak en een prachtige structuur. Stevige tannine en een 

lange en complexe afdronk.   

Aan tafel geadviseerd bij gegrilde vleesgerechten, entrecôte en lamsvlees. 

Dit is een wijn die men gemakkelijk een zestal jaren kan laten rusten. 

 

Serveertemperatuur: 17 - 18°C 

Frankrijk Pomerol, Château de Sales 

  

Beschrijving: 

Pomerol is een relatief klein wijngebied op de rechteroever van de Dordogne, bij Libourne. 

De wijnregio ligt naast Saint-Emilion. De wijn is bekend vanwege zijn fluweelachtige en 

sensuele structuur. Château De Sales is een van de oudste domeinen in de Pomerol gebouwd 

op een oud Gallo-Romeins dorp uit de 4e eeuw, aan de westkant van Pomerol en bezit 46ha 

wijngaarden. 

Deze wijn heeft een donkere bordeauxrode kleur. Zeer aangename neus met iets van florale 

tonen, maar ook heerlijk fruit (aardbei, kers). Aards en wat kruidige accenten. In de smaak is 

deze wijn heel erg verleidelijk en zacht. Minerale ondertoon. Ondersteund door voldoende 

zuren. Heerlijk rond met een zijde zachte afdronk.   

Aan tafel heerlijk bij groot wild, zoals ree of een civet van hert. Gegrilde lamskoteletten. 

Hazenrug. Dikke entrecote van de grill. Oude, belegen Hollandse kazen.  

Serveertemperatuur: 15 à 17°C 

 

 
 

Classificatie: A.O.C. Pomerol 

Eigenaar: Fam.Lambert 

Aanplant druiven: 100% Merlot,  

Terroir: zware klei en klei zand. 

Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 50 jaar 

Houtlagering: 12 maanden op 40% nieuwe vaten 



Italië Sicilië, Az.Agric. Spadafora Siriki 

Syrah 
Classificatie: IGP Terre Siciliana 

Eigenaar: Fam. Spadafora 

Aanplant druiven: 100% Syrah,  

Terroir: Zanderige klei 

Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 20 jaar 

Houtlagering: geen houtlagering, cementvaten/stalen tanks 

 

Spadafora is een nobele Siciliaanse familie wiens eerste gecertificeerde sporen 

dateren uit 1230. Door de eeuwen heen had het huis dominantie over vijf 

vorstendommen, een hertogdom, twee markiezen, een graafschap en 

vijfentwintig baronieën. Sommige leden van de familie hebben leidende posities bekleed in 

het Koninkrijk Sicilië en in sommige Europese staten. 

De oprichter van de boerderij is don Pietro dei Principi van Spadafora, die het landgoed erft 

van zijn oom Michele De Stefani, een getalenteerde boer en fokker van renpaarden. 

Het landgoed lijdt enorme schade tijdens de aardbeving van 1968, maar Don Pietro is zowel 

betrokken bij de wederopbouw als bij de herontwikkeling van het bedrijf. Tevens her-

evaluatie van de autochtone wijngaarden van Sicilië bij de ontwikkeling van 

kwaliteitswijnen. De huidige eigenaar is Francesco Spadafora, zoon van Don Pietro, en zijn 

dochter Enrica Spadafora. Gisting: zonder toegevoegde sulfieten, spontane gisting, 

ongefilterd. 

Kleur: diep paarsrood. Boeket: omhuld met tonen van bessen. Smaak: rijk en scherp. Stevige 

en evenwichtige tannines. Serveertemperatuur: 15 à 17°C 

Frankrijk Limoux Domaine Astruc 
«Merlot Reserve» 

 

Beschrijving: 

In 1862 maakte Jean Astruc zijn droom waar om zelf een Domaine te bezitten. Hij kocht 12 

ha wijngaard in Malras nabij het stadje Limoux. Hiervoor was hij werkzaam als koetsier bij 

een verhuurbedrijf van paarden. In de jaren hierna werd het wijnbedrijf geleidelijk 

uitgebouwd mede ook door zijn zoon en kleinzoon Pierre. In 1977 na zijn studie, trad Jacques 

Classificatie: IGP Pays d’Oc 

Opbrengst: 50hl./ha. 

Aanplant druiven: 100% Merlot 

Houtlagering: gedeeltelijk op eik 



Astruc, zoon van Pierre, in de voetsporen van zijn grootvader en keerde terug naar Malras om 

het Domaine over te nemen, te vergroten en te moderniseren. In 2003 is het Domaine 

overgenomen door Jean-Claude en Michel Mas, eigenaren van het Domaine Paul Mas in 

Pézenas. Domaine Astruc bezit 50 ha wijngaard in het wijngebied Limoux, hiervan valt 11 ha 

onder de AC Limoux en 39 ha is geclassificeerd als Vin de Pays d’Oc. De wijngaarden zijn 

beplant met de witte druivensoorten: Chardonnay, Mauzac, Chenin Blanc, Viognier en 

Sauvignon Blanc en de rode druivensoorten: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir 

en Malbec. De bodem bestaat uit een kleiachtige, leisteenbodem vermengt met gravel. Het 

middellandse zeeklimaat zorgt voor perfecte rijping van de wijnen. De druiven worden deels 

handmatig en deels mechanisch geoogst tijdens de nacht om oxidatie te voorkomen. 

Opvoeding: 15% van de wijn rijpt in eikenhouten vaten van 1 tot 4 jaar oud gemaakt van 40% 

Frans eiken en 60% Amerikaans eiken, gedurende 6 maanden.  

Een wijn met een intense, rode kleur. Complexe wijn met indrukken van kruiden, zwarte 

bessen, rozijnen en vanille. Volle, rijke smaak met zachte tannines en een lange fruitige, 

kruidige afdronk. 

Gerechten: Deze wijn is een ideale begeleider bij rood vlees of allerlei gegrilde 

vleesgerechten. Serveertemperatuur: 16 – 18°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De gezondheidsvoordelen van rode wijn  

even op rij 

Rode wijn is het product van de fermentatie van druivenschillen en zaden, waardoor ze 

extreem veel plantaardige stoffen bevatten die een belangrijke rol spelen bij het bevorderen 

van uw algehele gezondheid. Deze druiven zijn rijk aan antioxidanten, waaronder resveratrol, 

flavonoïden, proanthocyanidines en epicatechine. 

Flavonoïden - vooral de anthocyaanverbinding - die deze wijnvariëteit zijn levendige, rode 

kleur geeft, bevorderen ook de algehele gezondheid. 

Hieronder volgen enkele gezondheidsvoordelen van het drinken van rode wijn 

Het helpt bij het stimuleren van een goed cholesterol 

Van rode wijn is bewezen dat het helpt bij het verhogen van de niveaus van goede high-

density lipoproteïne-cholesterol, die wordt geassocieerd met lage percentages hart- of 

hartgerelateerde ziekten. 

Volgens een kleine studie die onlangs is uitgevoerd, moesten volwassenen vier weken lang 

elke dag minimaal twee glazen rode wijn drinken. Een andere groep personen die ook deel 

uitmaakten van het onderzoek, kreeg in dezelfde periode gewoon water of water met 

druivenextract. 

Aan het einde van de testperiode werd waargenomen dat er een toename was van 11 tot 16 

procent van de niveaus van lipoproteïnen met hoge dichtheid in hun lichaam in vergelijking 

met de andere groep volwassenen die in diezelfde periode water dronken. 

Het bestrijdt depressie 

Onderzoek toont aan dat het drinken van minstens 2 tot 7 glazen rode wijn per week depressie 

kan verminderen. Dezelfde studie geeft ook aan dat als u deze limiet overschrijdt, dit kan 

leiden tot ernstige of chronische depressie. 

Omwille van de duidelijkheid wordt aangenomen dat het oké is om 5 tot 15 gram alcohol per 

dag te consumeren. En een klein glas rode wijn bevat ongeveer 9 gram alcohol. 

Rode wijn helpt bij het verminderen van het risico op hartziekten 

Er wordt algemeen aangenomen dat rode wijn het ontstaan van de Franse paradox heeft 

aangewakkerd en mogelijk de puzzel verklaart over de Fransen en hun hoge inname van 

voedingsmiddelen die doorgaans veel cholesterol en vet bevatten, maar toch een extreem lage 

incidentie van coronaire of andere hartgerelateerde ziekten. 

Het idee dat er in Frankrijk een verwaarloosbare frequentie van hartaandoeningen is, ondanks 

hun bekende traditie van het consumeren van diëten die vol zitten met verzadigde vetten 

vanwege de bekende voorliefde van Frans voor rode wijn, is volgens onderzoek waar. In feite 

is rode wijn in verband gebracht met een 30 procent lager risico om te overlijden aan een 

hartaandoening. 



Het is ontdekt dat het regelmatig drinken van rode wijn een super beschermend effect kan 

hebben op het cardiovasculaire systeem, dankzij de aanwezigheid van flavonoïden en andere 

ontstekingsremmende en antioxiderende stoffen in rode wijn. Al deze verbindingen - in 

combinatie met de manier waarop het darmmicrobioom beïnvloedt - werken samen om het 

risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk te verminderen. 

Het vertraagt de achteruitgang van het menselijk brein 

Volgens verschillende diepgaande studies kan regelmatig drinken van rode wijn helpen bij het 

vertragen van de ontwikkelings- of leeftijds gerelateerde achteruitgang van het menselijk 

brein. Dit komt deels door de activiteit van een ontstekingsremmende en antioxiderende stof 

die bekend staat als resveratrol. Deze verbinding is altijd aanwezig in rode wijn. 

Er wordt beweerd dat resveratrol lijkt bij te dragen aan het voorkomen van de vorming van 

eiwitdeeltjes die bekend staan als bèta-amyloïde. Deze deeltjes spelen een essentiële rol bij de 

ontwikkeling van plaques in het menselijk brein die kenmerkend zijn voor de ziekte van 

Alzheimer. 

Rode wijn bevat meer dan 13 keer meer resveratrol dan zijn witte tegenhanger, en dit komt 

vooral omdat rode wijn voor een veel langere periode fermenteert, samen met de 

druivenhuiden, zaden en stengels. Een van de belangrijkste oorzaken van ontsteking zijn 

pieken in de suikerspiegel in het menselijk lichaam na de maaltijd, en dit leidt meestal - vaker 

wel dan niet - tot diabetes. 

Als u bij het avondeten een glas rode wijn drinkt, zult u verrast zijn te ontdekken dat uw 

bloedsuikerspiegel ongeveer 30 procent lager is dan wanneer u uw avondmaal zonder een 

druppel rode wijn had gegeten. 

Resveratrol verbetert ook de algehele gezondheid door de volgende voordelen te bieden: 

Verbetering van diabetes: het verhoogt de gevoeligheid van insuline en wordt gezien om 

ernstige diabetische complicaties in dierstudies te voorkomen. 

Verlicht gewrichtspijn: deze verbinding helpt te voorkomen dat kraakbeen wordt aangetast. 


