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De nieuwe wijngids herfst 2019
Drie vondsten in Piemonte + Côtes-du-Jura Blanc 

Anne & Jean-François Ganevat 2016 + Nieuwe  

avonturen op Corsica + De Germain collectie 2017 + 

Het Sicilië van De Bartoli + Volnay van velours



Verklaring symbolen

Witte wijn/ rosé
 bloemig/kruidig, met fruit
 droog, rond en rijk
 droog en krachtig
 van niet helemaal droog  

 tot zoet

Rode wijn
 elegant op het fruit
 vol en rijk
 stevig en krachtig

 biologisch gecertificeerd
 Vin Nature 

                                prijs per fles

05218  nu-2020  € 8,50
                      bewaaradvies

            aantal flessen per doos
bestelcode

Bewaaradvies
Nota bene: bewaaradvies is een 
schatting. Wijn is een levend pro
duct, zijn evolutie valt niet exact te 
voorspellen. Volg de wijn ook zelf, 
daarbij: smaken verschillen. Lees de 
omschrijving in gids of op site, een 
wijn laat zich niet in een symbool 
vangen.

Vinoblesse per fles
Sommige wijnen worden ook per 
fles in een aantal winkels verkocht. 
Meer informatie op vinoblesse.nl.

Bestellen via internet
www.vinoblesse.nl  
Kantoor
Beukenlaan 18
Correspondentie:  
Postbus 319
3740 ah baarn

Tel: 035 54 26 260 
info@vinoblesse.nl
Triodos: nl79 trio 03797 06 377
Rabobank: nl66 rabo 03047 01 572

Op wijnpad september 2019 
Warm, warm, was het deze zomer, extreem soms, vooral eind 
juli. Niet alleen hier tijdens het schrijven van deze catalogus 
(zucht, puf, puf), nee overal in Europa tikte het kwik de veertig 
aan. Druiven liepen zelfs brandschade op. Gelukkig konden 
tweede week augustus in veel wijnstreken, zoals de Elzas en 
Bourgogne, regendansjes van vreugde worden gemaakt, voor-
alsnog ziet het er goed uit voor oogst 2019. Daarvoor hadden we 
al de nodige inspirerende, altijd leerzame wijnreizen gemaakt. 
Na Vinitaly en drie alternatieve kleine beurzen daar in de buurt 
half april (alwaar twee leuke vondsten), was in mei de Langue-
doc aan de beurt, bizar koud en nat daar de eerste dag. Het 
klimaat verandert, dat is zeker. Begin juni de jaarlijkse grand 
tour met Chablis, de Bourgogne, een hele proefweek Corsica, de 
Mâconnais, wéér la Bourgogne en tot slot de Jura bij fenomeen 
Ganevat op het programma. Daarna moest Tjitske nog even 
naar Piemonte om de twee op Vinitaly ontdekte wijnboeren te 
bezoeken. Uitgebreide reisverslagen met illustratieve foto’s 
vindt u op vinoblesse.nl. Hier in deze wijngids no 91 (de zeven-
enzestigste van onze hand) het resultaat van alle ontdekkings-
tochten, het proeven, proeven en praten…. Rest ons nog u uit  
te nodigen voor de proeverij zondag 6 oktober in Amsterdam. 
Er valt een hoop moois te proeven. Hopelijk tot dan.

       Marc Collard & Tjitske Brouwer

overzichtsproeverij  
Zondag 6 oktober: 13.00–17.00 (twee sessies)

Locatie: Polderzaal van Café Restaurant De Polder,  

Science Park 201 | 1098 XH Amsterdam | 020 463 43 03 

www.cafe-restaurantpolder.nl

Makkelijk te bereiken met auto en OV.

Op de proeftafels: een greep uit assortiment herfst 2019; 
Jura wit a & jf Ganevat; Bourgogne; Languedoc; Sicilië;  

Corsica; vondsten Piemonte. 

Bijdrage in de kosten: € 12,50 te voldoen bij entree.
Reserveren noodzakelijk: info@vinoblesse.nl of 035-5426260

Op de proeverij gaarne zuinig met parfum.

www.vinoblesse.nl
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De geschiedenis
Op een gure novemberavond bijna 45 
jaar geleden, komen ten huize van 
Jan van der Doef, zeven vrienden 
bijeen. Allen notoire vinofielen. Bij 
het knapperend haardvuur, het 
vioolconcert van Beethoven op de 
achtergrond, klinken zij het glas. Een 
Clos Vougeot 1962. De Kring van 
Ware Wijnvrienden is geboren. De 
Kring groeit en wordt een bloeiende 
club. In 1986 wordt deze met de 

komst van Tjitske Brouwer en Marc 
Collard een officiële wijnkoperij: 
Vinoblesse. De gedeelde passie blijft: 
genieten van bijzondere wijnen. In 
1994 roept Hubrecht Duijker hen uit 
tot ‘Wijnkopers van het jaar’. In 2006 
René van Heusden in Perswijn, 
Vinoblesse tot ‘Wijnhandel van het 
jaar’. In 2007 wordt Tjitske Magister 
Vini,  in 2010 ontvangt zij de Mérite 
Agricole. 2016: jubileum 30 jaar 
Ware Wijn, Vinoblesse oblige…. 

Colofon
© Vinoblesse bv 2019 (tekst en beeld) 
Wijnselectie, tekst & foto’s:  
Marc Collard & Tjitske Brouwer. 
Vormgeving en opmaak:  
Werkplaats Amsterdam. 
Een uitgave van Vinoblesse bv 2019.  
Op al onze transacties zijn onze  
leveringsvoorwaarden van toepas
sing, gedeponeerd bij de KvK te 
Amersfoort nr 31037570. Afschrift  
bij ons verkrijgbaar.

Marc en Jean-François 
Ganevat (Jura), juni 2019 
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eregasten uit  
faugères 
Hoog bezoek dit voorjaar: de achten-
zeventigjarige(!) Michel Abbal en eega 
Marie-Louise reden even de 1250 kilo-
meter van Domaine Valambelle in 
Faugères naar Baarn. Onderweg een 
proeverij in Parijs en op de thuisreis na 
bezoek aan de bollenvelden en Amster-
dam, nog twee in Brussel. Zelf vindt  
het krasse wijnpaar het niet meer dan 
normaal. Wij werken sinds 2007 met hun 
ambachtelijke, familiale, biologische 
wijnen. In hun Faugères louter leisteen 
in de bodem: schiste. Dat proef je. 2017 
Millepeyres (grenache, carignan, cinsault, 
syrah, mourvèdre) loopt over van het  
fruit dat fijner is dan voorheen. Smaak: 
fluwelig warm. Perswijn (over 2016):  
‘geweldig veel wijn voor onder een tientje.‘ 
De Volkskrant: ‘vloeibaar comfort’.

echte cava  
brut nature
Cava maken van eigen biologische  
druiven, dat is wat la família Suriol in 
Alt Penedès, 50km ten zuidwesten van 
Barcelona al 28 jaar doet in zeshuizig  
gehucht Gabruac. Daarvoor werden alle 
druiven verkocht aan grote bodega’s.  
De jonge Assis Suriol, een pientere  
ingenieur, eigenwijze Catalaan in hart 
en nieren, maakt precieze, natuurlijke 
wijnen onder naam Azimut. Ster is 
Cava ‘Brut Nature’: stoer, puur, fris, 
droog, op het fruit, en gelukkig zonder 
dosage, dus zoals Catalanen zelf  hem  
altijd drinken. Menig champagne is  
niet beter. 

calabrese  
vriendenwijn 
In 2017 zakten we helemaal af naar ver, 
ruig Calabria, de knoflookteen van de 
Italiaanse laars voor een bezoek aan 
Cantina de Luca van Vincenzo de Luca. 
Hier bij Cirò – niet ver van de Ionische 
zee – 100% zongarantie en bergen (tot 
2000m) plus zee die verkoelen. Druiven 
gaglioppo (rood) en greco bianco (wit) 
staan er al 2000 jaar en zijn aangepast 
aan de lichte, vruchtbare bodem met 
kalk; de temperatuurschommelingen  
en de soms maandenlange droogte.  
Bianco 2018 is puur, ongebolsterd vol-
fris, sappig, kan aardig wat aan. De  
baksteenrode Rosso 2017 is echt een 
vriendenwijn: pittig maar niet zwaar, 
raspend rood fruit, vleug rode peper, 
best vol ook. Schenken maar.

niet alledaags, maar…
Voor alledag maar allesbehalve alle-
daags: wit, rood én zalige natuurlijke 
frizzante Monte dei Roari van rond  
het Gardameer. Alles rond een tientje. 
Super. Kijk op pagina 27.

voordelig restpakket 
Twee keer per jaar gaat de bezem door  
de loods om van aangebroken dozen 
(breuk, proeverijen), losse flessen en 
restanten verrassingsdozen te maken. 
We hebben geen winkel, àlles zelf op-
drinken lukt niet. Pretpakketten voor  
€ 99,–, een prix d’ami. Waarde € 115,–  
à € 135,– Minstens. Per doos (12fl.)  
minstens zeven verschillende wijnen.

bonjour de lastours 
Al sinds 1985 komen we op het aan de 
traag stromende Tarn gelegen 17e-eeuw-
se Château Lastours. Je waant je daar in 
een ander époque. Kijk op chateau-lastours.
com en leer l’histoire van la famille de  
Faramond, oude landadel (comte van  
vader op zoon), intelligent, belezen, hof-

felijk, filosofisch met humor. Toen was 
het (o)pa Jean die ons van het dommelen-
de stationnetje haalde, hij is niet meer 
onder ons, zoon Pierric evenmin. Oudste 
Hubert, de man op de tractor, is net met 
retraite. Zijn zoon Louis - terug van  
werelds leven – is nu de kasteelheer, voor 
ons de derde generatie de Faramond. Hij 

doet u de groeten: un grand bonjour de 
Lastours. De mooi droge 2018 Gaillac 
Blanc (sémillon, sauvignon, l’en de l’el, 
muscadelle, mauzac) is fris, aromatisch 
en sappig. De aardse 2016 Gaillac Rouge 
van braucol, duras, syrah, cabernet- 
sauvignon, merlot won goud in Parijs. 
Paart het stoere van een bordeaux aan 
het zachte van een bourgogne.

lekkers uit de hoogte
Vooruitdenkende Bourguignons Chris-
tian Collovray en Jean-Luc Terrier  
investeerden in 1997 in het zuidelijkste, 
hoogste deel van Limoux, 30 km onder 
Carcassonne. De kalk- en fossielrijke  
bodem en hoogte rond Château d’An-
tugnac verbinden de zuidelijke rijkdom 
en energieke fraîcheur. De beste basis 
als Pays d’Oc in drie kleuren: Blanc 
2018 (mauzac en chardonnay) is volfris, 
zacht met wat toast. De Rosé 2018 is  
van het type vierseizoenen: fris, op het 
(echte) fruit, altijd inzetbaar. Rouge 
2016 (veel merlot) is een aimabele alle-
mansvriend. Op pagina 20 de grote 
broers.

een goed begin…
Bij Emile et Rose een nieuwe eigenaar: 
waterbouwkundig ingenieur Marc 
Royo. Goedzak Marcel Gisclard vond 
het na vijftig jaar veldwerk wel mooi  
zo, is blij nu een opvolger te hebben. 
Deze debuteert goed: 2018 Coteaux  
de Béziers Rouge Les 5 Seaux (vijf em-
mers) van oude cinsault met wat syrah, 
marselan, merlot, is monter, friszacht, 
met rijpe kers, kruiden, iets aards toe. 

de wijnzin van alledag  
Sinds jaar en dag ons visitekaartje: de selectie voor alledag met energieke, 
zuivere wijnen, getypeerd, natuurlijk, duurzaam gemaakt en relatief 
weinig – veelal vér beneden de norm - sulfiet bevattend. Alleen wijnen uit 
klassiek Europa, die bevallen ons nou eenmaal het best. Geen grands crus 
– verre van dat - maar wel met zoveel smaak, karakter en leven dat ze niet 
gauw vervelen (sommige voeren we al twintig, dertig jaar) en fris opstaan 
de volgende dag niet in de weg staan. Geen flauwe prosecco maar  échte 
bubbels in de vorm van stoere cava ‘brut nature’. Proost.

CHÂTEAU LASTOURS
2018 Gaillac Blanc ‘Les Graviers’
De überhuiswijn (Hamersma).
01118  nu-2020  € 7,50

2016 Gaillac Rouge 
Al 33 jaar bij Vinoblesse.  
Médaille d’Or à Paris. 
01016  nu-2021  € 7,95

DOMAINE D’ANTUGNAC
2018 Pays d’Oc Blanc ‘Pilotis’
Betaalbare klasse uit Limoux, volfris,  
zacht met wat toast.
26818 12  nu-2021  € 7,25

2018 Pays d’Oc Rosé ‘Pilotis’
Vierseizoenen-rosé. Stijlvol met écht fruit.
26918 12  nu-2020  € 7,15

2016 Pays d’Oc Rouge ‘Pilotis’
Zwoelzachte allemansvriend. 
00116 12  nu-2021  € 7,10

DOMAINE EMILE ET ROSE
2018 Coteaux de Béziers Les 5 Seaux
Monter, friszacht met kers,  
kruiden, iets aards toe. 
05218  nu-2021   € 8,50

?

DOMAINE VALAMBELLE
2017 Faugères ‘Millepeyres’
Fluwelig warm, loopt over van fruit.
38717  nu-2021   € 8,95

BODEGAS DE CAN SURIOL
Cava Brut Nature ‘Azimut’
Menig champagne is niet beter. Echt.
37400  nu-2020   € 9,95

CANTINA DI LUCA
2018 Cirò Bianco ‘Gocce di Marinella’.
Ongebolsterde bianco van greco,  
uit teen van de laars.
44418  nu-2020   € 7,95

2017 Cirò Rosso ‘Nettare di Abramo’
Warmfrisse rosso.  
‘Vriendenwijn’ Nicolaas Klei.
44717  nu-2021   € 7,95

Restpakket, € 99,00 voor 12 flessen
Pretpakket voor een prix d’ami.  
Waarde € 115–135.
11019 12  gem. prijs p/fl € 8,25 
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WEINGUT JANSON-BERNARD
2018 Pfalz Silvaner Trocken
Kruidig, zachtzilt, rustig, droog. 
17118  deze zomer-2021   € 10,70

2017 Pfalz Riesling Trocken ‘Kalkfels’ 
Innemend, verstild, zacht maar droog.
17917  nu-2022   € 11,50

2017 Riesling/Gewürztaminer Trocken 
‘Zeller Schwarzer Herrgott‘
Uit 60-jarige huwelijk gewurz/riesling. 
Joviaal, würzig, limoen, bloemen.
34917  nu-2021   € 12,75

WEINGUT HEINER SAUER
2018 Pfalz Trocken ‘Cana’ 
Geurige, olijke, malse Pfalz van 
grauburgunder, riesling, sauvignon.
39118  nu-2020   € € 8,95

2018 Pfalz Weißburgunder Trocken
Fijn fris, volslank, met al wat toast.
29118  nu-2021   € 10,40

2018 Pfalz Grauburgunder Trocken 
Rijker, steviger, energiek, kruidigheid toe.
34418  nu-2021   € 10,40

2018 Pfalz Riesling Trocken ‘Gleisweiler 
Buntsandstein‘
Limoen, hooi, grapefruit, honingmeloen.
29518  nu-2021   € 10,70
Idem halve fles
29555 12 x 0,375L  nu-2021   € 6,50

2018 Pflalz Rotwein Spätburgunder 
Reuze populair, fris, volzacht.  
Kan van alles aan.
18118  nu-2021   € 10,70
Idem halve fles
51318 12 x 0,375L  nu-2021   € 6,50

MARC TEMPÉ
2016 Vin d’Alsace ‘Alliance’
Haute couture uit de Alsace.
01716  nu-2021   € 14,95

2017 Pinot Blanc ‘Zellenberg’
Rijk, zacht, energieke zuren, toast, 
hazelnoot.
14017  eind 2019–2022   € 17,25

2017 Riesling ‘Zellenberg’
Citrus, slanke zuren, witte peper.
16517  eind 2019-2023   € 19,95

2016 Pinot Gris ‘Zellenberg’
Favoriet Tempé zelf: rijk, doch opwekkend.
16616  eind 2019-2023   € 21,=

2016 Vin d’Alsace ‘Rodelsberg’
Wonderwit van oude gewurz en pinot gris.
35616  eind 2019-2025   € 27,75

DONAUWINZER
2018 Grüner Veltliner ‘Donauwinzer‘
Erg fraai, met subtiel witte peper, appeltjes, 
grapefruit, meloen.
40118  nu-2021   € 10,40

uit het hof van tine 
Een hof van Eden het door warm, intel-
ligent, humorrijk koppel Tine Bern-
hard en Bernd Pflüger met zachte, bio-
dynamische hand bestierde Weingut 
Janson-Bernhard. Groot deel beslaat 
de kalkrijke Zeller Schwarzer Herr-
gott, Pfalz’ oudste (700 n.C.) wijngaard, 
als Grosses Gewächs geclassificeerd. Al-
leen mogen zij de wijnen niet als zodanig 
verkopen, want geen lid van snobclub 
vdp. Ach so.. Stijl wijnen: fijn, elegant, 
mineralig, vriendelijk. Silvaner Troc-
ken Harxheimer Herrgottblick heeft 
volume in zonnig 2018, kruidig, zacht-
zilt, rustig, voldroog, logischerwijs 
alom (Mangiare, Volkskrant, nrc) ge-
prezen. In de Riesling Trocken ‘Kalk-
fels’ 2017 ruik je de zachte kalk: inne-
mend, verstild, tedere zuren, zacht 
maar droog. Voor wie riesling gauw te 
zuur en/of zoet wordt. Reuzespannend 
en origineel de Gemischter Satz Zeller 
Schwarzer Herrgott 2017 uit 60-jarig 
droomhuwelijk Riesling und Gewürztra-
miner. Joviaal würzig, limoen, bloemen, 
fris in finale, ook vaak bij 3-sterren De 
Leest op tafel.

sauer denkt verder
Op de zandsteenflanken rond het 
subtropische (2000 zonuren/jaar) Bad 
Gleisweiler werkt eigenheimer Heiner 
Sauer (1957) al sinds 1987 biologisch en 
nu grotendeels ook biodynamisch. Hij 
gelooft in biodiversiteit van bodem en 
gezonde, rijpe druiven. Terroir weiter ge-
dacht, noemt hij het. Nu 3 Trauben bij 
Gault/Millau: ‘überzeugte Biowinzer 
gleichbleibend gute Qualitäten ab die ange-

stellten Ortsweine überzeugen durch  
Trinkigkeit und gute Struktur zu sehr  
zivilen Preisen’. In de kelder weinig om-
haal, geen opvoeding vanaf de teken-
tafel. Zo: open, spontane, sappige  
wijnen, op het fruit, voor decente  
prijzen. Uit het mooie jaar 2018: basis 
Cana , een geurige, olijke, malse Pfalz 
van grauburgunder, riesling, sauvignon. De 
Weißburgunder is fijn fris, volslank, 
met al wat toast. Grauburgunder is  
rijker, steviger, energiek door mooie zu-
ren, kruidigheid toe. Steengoed in 2018 
Riesling Gleisweiler Buntsandstein 
met limoen, hooi, grapefruit, honing-
meloen. Gevuld, maar droog. Ook ge-
liefd: de (rode) Spätburgunder (pinot 
noir) : volzacht, fris, sappig, rondrijk, 
met pruim, dikke aardbeien. Net als 
Riesling, ook op dikbuikige halve  
flesjes. 

niet gek: marc tempé 
Bijna elke goede, zichzelf en natuur res-
pecterende Elzasboer werkt nu bio of 
biodynamisch. Dat was anders in 1997 
toen wij beer Marc Tempé (Zellenberg) 
aan u voorstelden. ‘Men verklaart hem 
voor gek’, schreven we. Biodynamisch wer-
ken; eigen gisten; wijn 2–3 jaar zonder sul-
fiet op zolder in houten vaten opvoeden? 
Argwaan alom! Met de kennis van nu, et 
cetera: toch niet zo gek, onze Marc. De 
wijnen, breed, energiek, oprecht en in-
trigerend, zijn van de buitencategorie. 
The Wine Advocate:’Tempé is one of the 
most fascinating wine personalities in 
Alsace, his wines are as unique as the man 
himself. From old to very old, biodynamic 
farmed and late harvested vines, fermented 
in old barrels… complex, expressive and po-
werful low-tech wines; rich and concentra-
ted with a firm, almost tannic structure and 

an intense perfume of ripe fruits but also 
f lowers, herbs and minerals’.
Guide Bettane et Desseauve 2019: vier 
sterren. Duur? Niet gezien de lage rende-
menten (kwart van gangbare…) en over-
weldigende kwaliteit. 
Instap 2016 Alliance van chasselas, syl-
vaner, plukje gewurz, pinot blanc is open, 

zwierig, kruidig, witte bloemen, goede 
zuren. De Pinot Blanc Zellenberg 2017 
is heel open, soepel, met energieke zu-
ren, peer, wat toast en hazelnoot. Ries-
ling Zellenberg 2017 heeft verfrissend 
maar rijp citrusfruit, slanke zuren, pe-
pertje. Breedte en lengte komt van kalk/
mergel-bodem. Fraai. 2016 Pinot Gris 
Zellenberg (favoriet Tempé in 2016) is 
minder heftig dan 2015, opwekkend, 
complex, verteerbaar, 90 pt. Wine Advo-
cate. 2016 Vin d’Alsace Rodelsberg: 
van 400m boven grand cru Mambourg 
(60% gewurz, 40% pinot gris) 60+ perceel. 
Koud daar, de bodem rood. Kruidig vol, 
fiere zuren. Peer, ananas, amandelspijs, 
rozen, lychee. Fascinerend glas: wow.

fraaie grüner 2018
Goede, betaalbare, duurzame, biologi-
sche veltliner maken, idee uit 2008 van 
wijnboer Rudi Hofmann en wijnprofes-
sor Ferdinand Mayr. Puik plan, de uit-
voering ook. De Grüner Veltliner Do-
nauwinzer is erg fraai in 2018. Met 
subtiel witte peper, appeltjes, grapefruit, 
meloen. Fijne zuren in volle maar mine-
ralige finale. Kan heel wat aan qua eten.

Riesling & meer…
De door geschiedenis uiteen gedreven buren Elzas en Pfalz hebben naast 
gelijkenissen ook wezenlijke verschillen: de Pfalz is warmer, droger, in  
de Elzas meer bodemvariatie en een vrijere, individuele traditie van  
wijn maken. Uit de Pfalz de zuidelijk sappige, op het fruit gefocuste 
zandsteenwijnen van vrijdenker Heiner Sauer, naast de introverte, 
mineralige van Tine Bernhard aan de noordgrens. Spektakel uit de Elzas 
komt van Marc Tempé met lang (twee-drie jaar…) en vrij opgevoede 
wijnen, breed, theatraal, en tegelijk zacht als beer Marc zelf. Uit Oosten-
rijk de malse, duurzame veltliner van Donauwinzer, erg goed in 2018.  

Elzas

OOSTENRIJK

Niederösterreich

Pfalz

DUITSLAND

Op weg naar Zellenberg,  
naar Marc Tempé...

Bestellen kan ook op: 
www.vinoblesse.nl
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door naar de savoie!
Nu zowat elk resto, iedere wijnbar (bio)
wijnen uit de Jura voert (met dank aan 
apostel Ganevat), goed om verder te kij-
ken dan de Jura lang: zuidwaarts om-
hoog, naar kwieke authentieke bergwij-
nen uit de Savoie. Bij broers Giachino 
(ster Guide rdvf) van flanken Mont 
Granier sprankelende natuurwijnen, 
zoals de 2018 Vin de Savoie Blanc 
Monfarina van 80% jacquère, 20% ver-
desse, zo van ‘t vat sur lie op fles. Licht, 
speels, pril, energiek, lychee, verse berg-
kaas, peper. Met het jaar (nog) lekker-
der! Nieuw Giac’Potes Rouge 2018, vro-
lijk makend en smakend bergrood van 
mondeuse en lokale variant gamay. Zwart 
fruit, heerlijk energiek, zachtfris, ver-
teerbaar. Zuiver, kostelijk glas, sneller 
leeg dan je lief is. 

anne & j.f. ganevat:
Rood 2017: op domein zelf bijna niets 
gemaakt door nachtvorst. Meeste komt 
van druiven die l’enfant terrible du Jura 
met zus Anne bij biogabbers in Jura,  
Elzas, Beaujolais, Bourgogne, Savoie  
uitzoekt en zelf vinifieert. Deze Vins  
de France dragen de signatuur genie 
Ganevat en zijn nu vrijwel op niveau  
van die van het domein. Met Poulprix 
(gamay, poulsard, savagin) zijn we bijna 
helemaal in de Jura. Krachtig, helder, 
kruidig, de savagnin (wit!) kwispelt lang 
na. Croix des Batailles, archetype gave 
vin nature, strelend zacht, vers rood 
fruit, komt van oude gamay op graniet, 

zonder enig ingrijpen in houten kuip 
van druif wijn geworden. J’en Veux  
Encore van pinot noir, pinot gris van  
amfora is om te zoenen: vermiljoen van 
kleur, het kruidig volfrisse van de gris, 
het subtiel zachte van de noir. 
Jura wit 2016: tweede jaar dat Ganevat 
van gepachte biopercelen in het noorden 
van de Jura een serie briljant wit maakt. 
Max één doos/klant. Arbois ‘La Fland-
re’ Chardonnay, bio 50+ stokken in cru 
Arbois: floraal, geel fruit, bergamot, 
breed, vibrerend. Côtes du Jura Blanc 
‘La Barraque‘ Chardonnay oude stok-
ken op marnes du lias. Twee jaar sulfiet-
loos gerijpt op oude barriques. Kruidig, 

boter, brioche, peer, witte peper, mo-
rieltjes, weelderig elegant, intens.  
Côtes du Jura Blanc ‘Le Champ Poids’ 
Chardonnay bio 60+ perceel roze/grijze 
mergel bij Arbois. Doet denken aan  
eigen Chalasses Vieilles Vignes: sappig, 
druivig nog, toast, zachte élégance, 
prachtzuren, diepgang. Arbois ‘Schis-
te’ Savagnin oerdruif savagnin van oude 
stokken op marnes bleues. Ouillé, dus 
non-oxidatief gerijpt. Fijn appeltjes, 
pruimpjes, rozen, begint zijdezacht, 
dan rustig crescendo uitwaaierend. Vol-
maakte balans yin en yang, zoals een 
journalist het verwoordde. Kelderschat.

JURA & SAVOIE
Onze inkoopreis eindigt 13 juni in wijnberucht gehucht Rotalier chez 
levende legende Jean-François Ganevat, in 2018 Frankrijks wijnboer van 
het jaar. Energiek weertje, strakblauw, windje, 25 graden, wég drukkende 
warmte. Fanfan en zus Anne staan ons buiten op te wachten, een harte-
lijk, intiem weerzien. Het wordt een triatlon waar we vijf uur over zullen 
doen… Van de honderdtwaalf (!) cuvées 2018 (eigen domein en handels-
wijnen) proeven we er zo’n vijfenveertig. Ook het hele gamma nog niet 
gebottelde domeinwijnen 2016 wit staat op het program. Hier in Jurassic 
Park, wordt alles zonder enige toevoeging gemaakt, zonder ook maar 
een milligram sulfiet, en opgevoed op amfora, cuve tronconique (grote 
kegelvormige houten vaten) of barriques. Geen klaring of filteren. Aldus 
de natuur en geniaal artiest, dirigent, poëet Ganevat in je glas. In deze 
gids van Anne & Jean-François: prachtig jura wit 2016 en onbeschoft 
lekker licht rood 2017. 

Jura & Savoie

DOMAINE GIACHINO
2018 Vin de Savoie Blanc ‘Monfarina’
Bergstroom, zo van ‘t vat sur lie op fles.
38618  nu-2021    € 13,25

2018 Vin de Savoie Rouge ‘Giac’ Potes’
Vrolijk makend bergrood van mondeuse  
en lokale variant gamay.
40518  nu-2022    € 13,95

ANNE & JEAN-FRANÇOIS GANEVAT
2017 Vin de France Rouge ‘Poulprix’
Gamay, poulsard en savagnin.
34717  nu–2021    € 23,00

2017 Vin de France Rouge  
‘La Croix des Batailles’
Glou glou van puur graniet uit de 
Beaujolais.
80617  nu–2021   € 23,50

2017 Vin de France Rouge ‘J’en Veux Encore’
Pinot noir en pinot gris op amfora: très fin.
31817  nu–2021   € 26,50

2016 Arbois ‘La Flandre’ Chardonnay
50+ stokken in cru Arbois.
80216  2020–2023+   € 29,95

2016 Côtes du Jura Blanc ‘La Barraque‘ 
Chardonnay
Kruidig, boter, brioche, peer, peper, 
morieltjes, weelderig elegant.
30216  2020–2023+   € 29,95

2016 Côtes du Jura Blanc  
‘Le Champ Poids’ Chardonnay
60+ perceel bij Arbois.  
Doet denken aan Chalasses VV.
47316  2020–2023+   € 29,95

2016 Arbois ‘Schiste’ Savagnin
Begint zijdezacht, dan rustig crescendo 
uitwaaierend. 
80516  2020–2028+    € 33,50

Wijngaard Sous la Roche van Ganevat, 
‘franc de pied’ (wortelecht) aangeplant.

Jean-François en (zus)  
Anne Ganevat
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uit achtertuin  
richard
Bij Domaine Henri Richard, historisch 
maar pas recent zelf bottelend domein in 
Gevrey-Chambertin wacht Guillaume 
Berthier ons op, de man van Sarah,  
achterkleindochter van oprichter Jean 
Richard. Hij doet het biodynamische 
veldwerk (nu gecertificeerd) en de vini-
ficatie. We proeven 2018 van het vat, 2017 
(net) op fles. Ook het wit bekoort: Aligo-
té (uit Morey) en Côte de Nuits-Villages 
Blanc (pinot blanc ), jammer, ze maken 
er weinig van. Stijl rood: stoer, puur  
(eigen gisten, weinig sulfiet, geen  
enzymen, ongefilterd) op het fruit door 
hele druif-vinificatie. Uit het zonrijke 
2015 Coteaux Bourguignons Rouge 
La Pointure van 55+ achtertuintje in 
Couchey met gamay noir, gamay teintu-
rier, pinot noir, césar, pinot tête de nègre, 
chardonnay en nog wat duistere soorten. 

Zwart fruit, pepertje, kloekfris, onge-
polijst, drinkt fijn weg. 2014 Gevrey- 
Chambertin Aux Corvées, perceel  
achter domein is gevrey in optima  
forma: stevig maar zacht, zwarte kers, 
kruiden, gevuld, niet zwaar (12.5%),  
bescheiden hout. De 2017 volgt later.

blij met (toch!) vigot
Dapper duo Fabrice en Christine Vigot 
raakt in 2017 lapjes Echézeaux, Colom-
bière en Lutenières kwijt als het pacht-
contract afloopt. Wég oude stokken, 
dertig jaar met liefde natuurlijk ver-
zorgd. Rest 2.3 ha perceeltjes van ouders 
Christine: drie in Vosne-Romanée; stuk 
Gevrey-Chambertin en wat rijtjes bij 
Chambolle-Musigny waarvan Bourgog-
ne Rouge Les Maladières 2017, gul, 
elegant, maar intens, drinkbaar zoals 
elke bourgogne dat zou moeten zijn. 
Vosne-Romanée 2017 van lieux-dits La 
Croix Blanche en (beetje) La Colombière 
is een vosne ten voeten uit: fijn, dis-
creet, vief met viooltjes, framboosjes, 
braam, Sichuanpeper toe. 

chez ludi ambroise
Altijd afwachten wie er met de pipet 
zwaait chez la famille Ambroise. Ludivine 
dus, die montere jonge dame die u nog 
kent van de jubileumproeverij. Pa Ber-
trand is elders, broer François dans les 
vignes. Meeproevers: overburen uit 
Baarn die niet ver van Chablis een huisje 
hebben. Leerzaam al die cru’s en terroirs 
te proeven, leuk ons eens live aan het 
werk te zien. Van de ruime oogst 2018 
fietsen we twintig cuvée’s af waarbij wit 
sterker lijkt dan rood. 
Voor nu: 2016 Bourgogne Blanc: ge-
rijpt op grote in plaats van kleine vaten. 
Bonne idée. Sappig, rijk, rijp fruit, toast, 
boter. Onno Kleyn in de Volkskrant: 
‘overdreven lekkere wijn… Perfecte balans 
tussen weelde, vet en frisheid’. 2017 Cote-
aux Bourguignons Rouge, 100% pinot 
noir 70+stokken is kloek, fris en prettig 
rustiek, mag best. 2017 Bourgogne 
Rouge van 50+-veldje, trés nuits: krui-
dig, zwart fruit, gerookte thee, soepel, 
sappig, snuf hout maakt het af, aanbe-
volen in Perswijn.

demeter in volnay: 
rossignol-février 
Fijn bezoek aan Domaine Frédéric Ros-
signol-Février in Volnay met 7.5 ha in 
Volnay, Pommard, Beaune, Meursault, 
biodynamisch (Demeter) gecertifi-
ceerd sinds 2012. Druiven worden spon-
taan vergist, volgt traditionele rijping 
op gebruikte houten vaten, en ongefil-
terd bottelen met weinig sulfiet. Stijl: 
fijn, verteerbaar, comfortabel, très bour-
guignonne. Onze keuze: 2017 Hautes Cô-
tes de Beaune Rouge van net boven 

Volnay: het smeuïg zachte van volnay, 
het verkwikkende van hoogte. Glas vol, 
glas leeg. 2017 Bourgogne Rouge Mai-
son Dieu: bij Pommard, wijn mocht tot 
1938 als pommard worden verkocht. Fijn 
fruit, floraal, rechte rug, niet streng, 
lengte. 2017 Volnay ‘Clos de la Cave’, 
ommuurde akker boven in het dorp. 
Twinkelend zwart fruit, superbe élégan-
ce en energie. Ultieme comfortwijn.

liever belles lies 
Bourgognes van Maison En Belles Lies 
(Saint-Aubin) voeren we vanaf eerste 
oogst 2009. Pierre Fénals (70 nu) gaf Pa-
rijse luxe, baan, huis, haard op voor ide-
alistisch - maar hard – nieuw leven in de 
Bourgogne. Zijn als een monnik (alles 
met de hand) biodynamisch en zonder 
sulfiet werken, vind je terug in de pure, 

zo verteerbare wijnen met sap. Na paar 
jaar rijpen maakt natuurlijke, bescher-
mende reductie plaats voor pracht, zoals 
ochtendmist oplost in eerste zonnestra-
len. Wie er voor valt, wil niet meer an-
ders. 2017 Bourgogne Aligoté mag ali-
goté zijn: knisperend rins, opwekkend, 
maar 11.5 ,̊ fijn. 2016 Bourgogne Blanc: 
de paar druiven uit Saint-Aubin, Mont-
helie, Meursault en Santenay in één 
wijn: volfris, geconcentreerd, fijne zu-
ren, toast, lengte. Een 9+ in dgh. 
2017 Hautes Côtes de Beaune Rouge 
dartelt van het fruit en levenslust, hel-
der en lessend. Uit 2015 L’Étrange Rou-
ge van 65+ gamay à petits grains en pinot 
fin. Peper, braam, kloek, fris, naturel. In 
2015 Maranges Rouge het serene en ro-
kerige van 60+-pinot fin. Griotjes, don-
ker bosfruit, stoer, puur. Mooi.

tour de bourgogne juni 2019
Zondagochtend 2 juni vertrekken we voor een proeftwaalfdaagse die ons 
via Chablis, Beaune, Lyon helemaal naar Corsica zal leiden, en dan weer 
via de Bourgogne en Jura retour. In de onderhand gebruikelijk hitte van 
begin juni proeven we in de Bourgogne naast het uitermate verleidelijke 
2017 op fles, overal de misschien iets te gulle oogst 2018. Bij iedereen moest 
wijn worden gedistilleerd vanwege overschrijden maximaal toegestane 
rendementen. Zonde zult u zeggen, vinden wij (en zij zelf) ook…. Regels 
zijn regels, toch wringt het ergens dat een en ander niet gecompenseerd, 
verrekend mag worden met bijvoorbeeld de rampzalig kleine oogst 2016. 
Het vreemde is ook dat de kwaliteit van weg te gooien wijn in theorie 
gelijk is aan wat wél op fles komt… Al zullen boeren vast niet (deel van de) 
premiers crus afstaan, dan maar de vaten laten communiceren… zodat 
alleen de eenvoudige bourgogne blanc en rouge de stookketel ingaan.  
Wat ook steekt: de prijzen dalen niet, er is nog steeds een tekort aan  
mooie bourgognes…. De fans zullen er mee moeten leven.

Bourgogne

HENRI RICHARD
2015 Coteaux Bourguignons Rouge  
‘La Pointure‘
Gamay noir en teinturier, pinot noir en tête 
de nègre, césar en chardonnay.
49915  nu-2021   € 17,50

2014 Gevrey-Chambertin Aux Corvées
Gevrey in optima forma: stevig maar zacht.
51014  nu-2024   € 43,=

FABRICE VIGOT
2017 Bourgogne Rouge ‘Les Maladières’
Drinkbaar zoals elke bourgogne dat zou 
moeten zijn.
03917  eind 2019-2022  € 19,50

2017 Vosne Romanée
Fijn, discreet, vief met viooltjes, framboosjes, 
braam, Sichuanpeper toe. 
04317  2021-2026  € 47,50

MAISON BERTRAND AMBROISE
2016 Bourgogne Blanc
Volkskrant: overdreven lekkere wijn. 
12016  nu-2023  € 15,95

2017 Coteaux Bourguignons Rouge ‘Lettre 
d’Eloïse’
Van 70+ stokken. Stevige Bourgogne voor 
habbekrats. 
06717  nu-2021  € 11,95

2017 Bourgogne Rouge 
Echt nuits: kruidig, zwarte kers, snufje hout. 
03017  2019-2023+  € 15,95

FREDERIC ROSSIGNOL-FÉVRIER
2017 Hautes Côtes de Beaune
Het smeuïg zachte van volnay, het 
verkwikkende van hoogte.
18917  eind 2019-2023   € 23,50

2017 Bourgogne Rouge Maison Dieu
Un petit pommard, maar niet streng. 
80717  nu-2023   € 25,=

2017 Volnay ‘Clos de la Cave’
Superbe élégance en energie. Ultieme 
comfortwijn. 
19117  eind 2020-2025   € 55,=

MAISON EN BELLES LIES
2017 Bourgogne Aligoté
Knisperend rins, opwekkend, maar 11.5 ,̊ fijn.
06117  nu-2022   € 18,95

2016 Bourgogne Blanc
Oogst uit Saint-Aubin, Monthelie, 
Meursault en Santenay samen.
07116  nu-2023   € 24,95

2017 Hautes Côtes de Beaune Rouge
Twinkelend fris, geparfumeerd, puur pinot. 
10817  nu-2022   € 23,50

2015 Vin de France Rouge ‘L’Étrange’
65+ gamay à petits grains en pinot fin. 
Kloek, fris, naturel 
10415  nu-2021+   € 22,50

2015 Maranges Rouge
Bewaar Belles Lies. Serene van oude 
stokken.
08515  2019-2023   € 25,00

Met Pierre Fénals (Belles Lies) in de Hautes-Côtes, waar hij zelfs geen koper gebruikt.

Doorkijkje bij Domaine Henri Richard  
in Gevrey-Chambertin
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vatendans bij germain
Als we 4 juni afdalen naar de (nu lek-
ker!) koude kelder van relaxt ogende 
Jean-François Germain, zien we – ze zijn 
bezig een kelder te graven- een dwars-
doorsnede van bodem in Meursault 
(vanwaar bourgogne blanc en rouge): 
grint boven, eronder laag compacte  
klei, dan bots je op kalkrots. Eerst va-
tendansen 2018. Chapeau Jean-François. 

Prachtwijnen. Rood is licht, in balans, 
zacht met niet te veel alcohol, fijne  
zuren. Wit is uitmuntend. 
Dan genereus 2017 op fles. Wit is opval-
lend open en krachtig. De Bourgogne 
Aligoté (70+ stokken!) is stevig en  
gevuld, mag nog 2-3 jaar kelder in. 
Bourgogne Côte d’Or Blanc (vieilles 

vignes in Meursault, niet in aop): rond-
rijk, toast, kruidigheid. Meursault van 
Pellans, Moulin au Judas, Clos du Cromin, 

Dressoles, Vireuils al erg fijn, volfris met 
eerste hazelnootjes. Chevalières, geraf-
fineerd, compact, steely als een puligny. 

Limozin (stokken 1938) is zijn eigen  
brede wijze zelf. De cru’s zijn terug-
houdender. Coup de coeur: Meursault 
Charmes, aristocratische élégance. 

Grote verleider is de wellustige Poruzot 
waar Chassagne-Montrachet Morgéot 
boerser, breder is. Officieuze grand cru 
Perrières onbuigzaam, intrigerend, 
enorme lengte.

Rood 2017 is plezier ten top: rijp maar 
fris fruit, amper tannines. Bourgogne 
Côte d’Or Rouge is delicaat met delici-
eus zacht fruit. Chassagne-Montrachet 

Rouge (perceel 1954) met zwarte bessen, 
thee, is soepel en energiek. Meursault 
Rouge Clos des Mouches lijkt licht 
maar is verfijnd, smeuïg, kabbelend, 

babbelend. Beaune Bressandes 1er 
Cru, de oude heer van stand, is hecht, 
recht, minzaam. Beau beaune…

chez jacques carrilon 
In Puligny-Montrachet langs Jacques 
Carillon, een van de beste witte wijn-
boeren van de Bourgogne, en een die met 
beide benen op de grond is blijven staan. 
Na alle 2017 op fles (fijn, open, stijl tus-
sen 15-16 in), 2018 van het vat. Vroege 
oogst, rijp fruit met weinig appelzuur, 
zuurgraad na malo (appelmelkzuurgis-
ting) is amper gedaald. Beperkt nog: 2017 
Puligny-Montrachet, kijk op onze site.

op en top chablis:
dauvisat & pico
Tour de Bourgogne begint 3 juni in warm 
Chablis bij maître Vincent Dauvissat 
(62) nu relaxt, praatgraag, blij met goede 
oogst 2018 op vat (hij vergelijkt het met 
1947, 1959) en gezonde gaarden in 2019. 
Via vinoblesse.nl misschien nog te koop 
Chablis 2017 max één doos/klant. Dan 
naar tegenpool Thomas Pico (38) de  
rebel van Pattes Loup die uitlegt (bijna 
niks in 2016, 30% minder in 2017, wijn 
2–3 jaar opvoeden, laagste opbrengsten 
van Chablis) waarom zijn wijnen hun 
prijs hebben. Ook vandaag blijkt dat 
waar zijn chablis extravert, gul, jong  
al té lekker zijn, de minimalistische,  
introverte van Vincent geduld, initiatie 
vergen. Komend voorjaar Dauvissat 2018 
en Pattes Loup 2017. 

HENRI GERMAIN & FILS
2017 Bourgogne Aligoté
Bewaar-aligoté uit Chassagne-Montrachet. 
Stokken uit 1930.
16317  eind 2019-2022  € 17,95

2017 Bourgogne Côte d’Or Blanc
Mini-meursault. Rijk en kruidig, deels 
stokken 1962.
08317  eind 2019-2024  € 26,50

2017 Meursault 
Van Pellans, Moulin au Judas, Clos du 
Cromin, Dressoles, Vireuils.
08117  2020-2026+  € 45,00

2017 Meursault Chevalières
Geraffineerd, compact,  
steely als een puligny.
08717  2020-2026+  € 57,50 

2017 Meursault Limozin
Van stokken uit 1938, is zijn eigen  
brede wijze zelf.
07717  2020-2026+  € 57,50

2017 Meursault Poruzot 1er Cru
Stokken 55+ Porusots dessus.  
Riante rondeur, rijp fruit.
09717  2021-2026+  € 68,50

2017 Meursault Charmes 1er Cru
Aristocratische élégance.  
Fijn, genereus, complex. Lengte.
08617  2021-2026+  € 68,50

2017 Meursault Perrières 1er Cru
Le grand cru de Meursault,  
55+ stokken. Geduld... 
09017  2022-2026+  € 90,00

2017 Chassagne-Montrachet le Morgeot  
1er Cru Fairendes
Boers, rijk, breed. Kracht en volume. 
08817  2020-2026+  € 65,00

2017 Bourgogne Côte d’Or Rouge
Van 50+stokken: rijp bosfruit, zacht en 
opwekkend. 
08217  nu-2022  € 26,50

2017 Chassagne-Montrachet Rouge 
Van perceel uit 1954. Is soepel en energiek. 
07817  2020-2024+  € 33,50

2017 Meursault Rouge Clos des Mouches 
Grand charmeur: verfijnd, smeuïg, 
kabbelend.
08917  2020-2026+  € 51,00

2017 Beaune-Bressandes 1er Cru
Oude heer van stand, hecht, recht, 
minzaam. Beau beaune.
08017  2020-2026+  € 51,00

BOURGOGNE CÔTE - D'OR
Ap p e l l a t i o n  B o u r g o g n e  C o n t r ô l é e

2017

 

V I N  D E  B OU R G O G N E

Mis en bouteille au Domaine
H E N R I  G E R M A I N  E T  F I L S

Vi t i c u l t e u r s  à  Meu r s a u l t  (Cô t e  d 'Or )  F r a n c e

Alc.12% by vol. 750 ml 

La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse,
même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l'enfant.

Produce of France Contains sulfites
L179

Chablis 2 juni 2019: 34 graden 
en uitgestorven
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DOMAINE DU VISSOUX
2018 Beaujolais Origine Vieilles Vignes
Heerlijk fruit in 2018, mals, stoer maar 
soepel.
13518  nu-2021  € 12,50

2017 Fleurie ‘Les Garants’
Fijn parfum van viooltjes, iris, grafiet, 
zwarte kers. 
13817  nu-2023  € 18,95

DOMAINE DE LA BONNE TONNE
2017 Morgon ‘Les Charmes’
Rijk, veel fruit, koket, eigengereid in al haar 
charmes. 
17617  nu-2023   € 17,50

2016 Morgon ‘Côte du Py’
De grand cru Morgon op zijn mooist. 
18516  nu-2023   € 18,50

GUILLAUME CLUSEL
2018 Coteaux du Lyonnais Rouge 
‘Traboules’
Ladingen fruit: framboos, zwarte kers, 
pepertje.
42518  nu-2022   € 12,50

vissoux of chermette 
Nu ambitieuze dubbel gediplomeerde 
zoon Jean-Etienne na leerzame omzwer-
vingen (Nieuw Zeeland, Californië o.a) 
het domein is komen versterken hebben 
Pierre-Marie en Martine Chermette hun 
Domaine du Vissoux herdoopt in  
Domaines Chermette. Wij komen sinds 
1994 hier in de Zuid-Beaujolais, voor le-
venslustige, sulfietarme beaujolais van 

rijpe druiven van geploegde akkers. Ko-
ning prijs/plezier is Beaujolais Vieilles 
Vignes Origine van 35-85 jaar oude ga-
may op graniet. Heerlijk fruit in 2018, 
mals, stoer maar soepel, kruidig van 
oude stokken. Aanrader WineLife. 2017 
Fleurie Les Garants begint volstevig, 
dan gracieuze zwier, fijn parfum van  
viooltjes, iris, grafiet, zwarte kers. 93 pt 
Wine Advocate, 92pt Suckling. 

morgon bonne tonne
De morgons van La Bonne zijn verkwik-
kende, verfijnde, bijna bourgogne-achti-
ge beaujolais. Oude baas Marcel Grillet 
heeft domein nu overgedragen aan zoon 
Aurélien en schoonzoon Thomas Aga-
tensi die de wijnen overigens al sinds 
2015 maakten. De 6ha worden biodyna-
misch, deels ook met paard bewerkt.  
Natuurlijke vinificatie, sulfiet alleen bij 
bottelen, vrije opvoeding op oude hou-
ten vaten. 2017 Morgon Les Charmes 
(graniet) is voluptueuzer dan 2016: ko-

ket, rondborstig, heet dan ook les char-
mes, rijp kersenfruit. Ook een tijd bij de 
Librije geschonken. Uit 2016 (nog be-
perkt) Côte du Py, officieuze grand cru, 
70-80 jarige stokken, leisteen. Deze inner 
beauty hoeft niet te koketteren. Energie, 
diepte, achteloze verfijning. Maximale 
vijf sterren Perswijn.

van zeldzaam niveau
Grond, druiven in Côte-Rôtie? Niet te be-
talen voor jonkies, dus zoekt Guillaume 
Clusel, zoon van Gilbert Clusel en Bri-
gitte Roch, het hogerop, iets ten zuiden 
van Lyon. Druif voor rood: gamay. Expo-
sitie, bodem en vinificatie à la côte-rôtie. 
Cultuur is bio, dat spreekt. Coup de 
coeur Revue du Vin de France: ‘un niveau 
rarement vu dans cette appellation’. 2018 
Coteaux Lyonnais Rouge Traboules 
van gamay, gemaakt als syrah. Krokant, 
warmfris, slank, ladingen fruit: fram-
boos, zwarte kers, pepertje. Hamersma: 
‘Drinkt u maar, slempt u maar’. 

Beaujolais  
& Lyonnais

beaujolais & lyonnais
Een streek die meer aandacht behoeft: de Beaujolais. De wijnen zijn beter, 
natuurlijker dan ooit, en blijven ook in warm 2017 en 2018, opwekkend en 
verteerbaar. Druif: gamay̧  al staat er ook wat chardonnay en pinot noir, die 
eenmaal wijn ook als ‘bourgogne’ door het leven mogen. Vorig jaar langs 
Bonne Tonne in Morgon. Met nestor (65+) Marcel Grillet maken we een 
educatieve klim over de befaamde Côte du Py. Hij vertelt over de bodem 
van verweerde schiste (leisteen); dat hij vroeger alles in bulk aan Duboeuf 
verkocht; dat ouders naast 3ha wijngaard, nog twee koeien, een paard en 
landje voor eigen groente hadden. Panorama op de top: Regnié oostelijk; 
Brouilly in het zuiden; noordwaarts Chiroubles; dan Fleurie, daarachter 
Moulin-à-Vent. Op weg naar de Rhône net voorbij Lyon ontwaren we de  
Coteaux Lyonnais, door onze Guillaume Clusel (zoon van…) persoonlijk  
op de kaart gezet. 

muscadet miniatuur
van Jo Landron (La Louvetrie), biody-
namisch licht in Muscadetduister mini-
atuurtje Amphibolite Nature 2017: 
subtiel, zachtfris, delicaat, opwekkend. 
Je ruikt, proeft zee; zand; schelpen. 
Mosselen?! Ook aanbevolen in Perswijn.

klassiek sinds 1997 
Sinds 1997 in onze stal, de door Jean-Luc 
Mardon op Domaine du Pré Baron 
(Oisly) duurzame (Terra Vitis), mo-
dern-klassieke sauvignons. 2018 Sauvig-
non de Touraine is volfris, stuivend, 
sappig, grassig, grapefruit, kruisbes-
sen. Cru Oisly L’élégante van sauvignon 
oude stokken heeft in 2017 gekonfijt 
(laatpluk) fruit, is zwoel en rijk. 

sancerre du carrou 
Blij met de oprechte sancerres Domaine 
du Carrou van timide, precieze, terroir-
gekke Dominique en Danny Roger, 
achtste(!) generatie hier in Bué. Bij eer-
ste bezoek dienden we alvorens te mo-
gen proeven eerst de geologische kaart 
en een verzameling stenen te bestude-
ren: caillottes (klein, zacht Oxford-kalk-
gesteente, terres blanches (klei-kalk, Kim-
méridgien als in Chablis), en silex (als in 

Pouilly aan de overkant). Akkers ge-
ploegd, wijnen met eigen, natuurlijke 
gisten gemaakt. Sancerre 2018 assem-
blage caillottes, terres blanches en silex, is 
zwieriger dan 2017. Nú al lekker: sap, 
geel fruit, kruisbesjes, fijne zuren, 
breedte. Nieuw: 2017 Sancerre Les  
Déserts van steile zuidhelling Kim-
méridgien-kalk. Niveau 1er cru chablis, 
niet de prijs: rijp maar fijn fruit, stevig, 
gerekt, kalk in volzachte finale. Gaat 
ook nog járen mee.

paar parels angeli
in Baarn nog, ook per fles, wat 2017 van 
de mythische wijnen van Mark Angeli 
en zijn Ferme de la Sansonniére. Zie 
vinoblesse.nl, wie het eerst… Volgend 
voorjaar: 2018.

loire luilekkerland 
Vorig jaar tweemaal in Loire-Luilekkerland op pad geweest. Eerst ver-
bleven we in poppendorpje Sancerre om bij vondst Domaine du Carrou  
te proeven, in september maakte Tjitske een rondje Touraine en Anjou 
langs leveranciers, en proefde in de buurt van Saumur bij potentiële 
nieuwkomers. Na nachtvorstjaren 2016 en 2017 was 2018 ondanks de 
meeldauw welkom: genereuze, homogene oogst, toegankelijke wijnen, 
niet te excessieve alcoholgraden.

Loire

DOMAINE DE LA LOUVETRIE
2017 Muscadet de Sèvre et Maine 
‘Amphibolite’
Zó subtiel, zachtfris, delicaat en 
opwekkend.
21417  nu-2020   € 12,95

DOMAINE DU PRE BARON
2018 Sauvignon de Touraine
Stuivend fris en rijp-rond tegelijkertijd. 
02218  nu-2020  € 9,50

2017 Touraine Oisly ‘l’Élégante’
Oude stokken sauvignon. Gekonfijt fruit. 
02717  nu-2020  € 11,25

DOMAINE DU CARROU
2018 Sancerre Blanc
Van drie terroirs, fijne zuren, lengte, 
toekomst.
00418  nu-2022  € 17,50

2017 Sancerre Blanc Les Déserts
Van steile zuidhelling Kimméridgien-kalk. 
Niveau 1er cru chablis.
56017  2020-2028  € 23,00

De verklaring van de symbolen 
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voorbeeld, boegbeeld: 
laurent combier 
Ooit in 1992 een voorbeeld Laurent Com-
bier (eerste biowijn in ons assortiment), 
nu boegbeeld van bio (sinds 1970!) én 
van appellation Crozes-Herrmitage: 
twee sterren (très grand domaine) Guide 
Revue du Vin de France ‘tous les vins, y 
compris les blancs, sont désormais de haute 
volée’, van hoogste kaliber dus. Zonen 
Julien en David, diploma oenologie op 
zak, doen inmiddels mee, de toekomst 
lijkt verzekerd. Cuvée Laurent Rouge 
2017 is ideale opstap naar de magie van 
Noord-Rhône. Geen hout (maar beton-
nen eieren): syrah op zijn puurst. Kro-
kant, mals, frisse rijkdom, fruit, fruit 
en jawel: nog meer fruit. Rouge Domai-
ne Combier 2017 paart het rijpe van 
2015 aan élégance van 2016, zacht en 
comfortabel, volsmeuïg, perzik, choco-
la, wat gerookts, snuf luxueus hout. 
17/20 pt rdvf. 

de postzegels van  
clusel-roch
Nog zo’n iconische klassieker (sinds 
1989) uit onze stal: postzegeldomein (5.5 
ha) Clusel-Roch in Côte-Rôtie. Officieel 
bio sinds 2002, in de praktijk veel lan-
ger. Het duurde dertig jaar maar in 2018 
dan erkenning voor de artisanale,  
ragfijne wijnen van Gilbert Clusel en 
Brigitte-Roch, met zoon Guillaume 
coup de coeur Guide des Meilleurs Vins  
de France. Net als wij, zijn ze wars van 
elke modegril, op eigen kompas blijven 
varen. Het aanbod: de zeldzame (2000 
fles) 2018 Condrieu Verchery:  
delicaat, zalvend genereus, opwekkend 
abrikoos, bergamot. 2017 Côte-Rôtie 

‘Schistes’ van verweerde leisteen,  
95% syrah sélection massale (oude serine 
d’Ampuis) met wat viognier. Ragfijn 
zwart fruit, teer, floraal, zeep, vol in 
2017, blijft sierlijk. Kamermuziek. Nu 
een fles op het fruit, de rest 5–10 jaar de 
kelder in. Voor cru’s Grandes Places 
(18pt rdvf) en Viallière (per 3): kijk op 
vinoblesse.nl wat er nog is.

 
rhône verfijnd 
Voor verfijning, fraîcheur en stijlvolle 
precisie in de zuidelijke Rhône moet je 
op Domaine la Cabotte van Ma-
rie-Pierre d’Ardhuy en Eric Plumet 
zijn. Niet vreemd als je weet dat zij Bour-
guignonne is, hij uit de Champagne 
komt. Dat de bodem in het stille Massif 
d’Uchaux veel silex bevat speelt ook een 
rol, net als de biodynamie (Demeter), 
sinds 2008. Tekort aan wijn na twee hal-
ve oogsten, in 2017 door droogte, in 2018 
ging veel grenache verloren door valse 
meeldauw. 2017 Côtes-du-Rhône 

Blanc (clairette, grenache blanc, viognier) 
met perzik, steranijs is zachtfris, fijn en 
rond. 2018 ‘Colline’ Rouge is al open. 
Kers, viooltjes, kruidiger dan anders, 
volzacht, fijne zuren. 2017 Massif 
d’Uchaux ’Garance’ is prachtspul maar 
gereserveerd nog, framboos, peper,  
geconcentreerde douceur in minerale 
finale. Lamskotelet of zeeduivel met  
ratatouille erbij. 

rhône energiek  
Favoriet adres: La Ferme Saint-Martin 
van Thomas (en papa Guy) Jullien, bij 
Suzette hoog verstopt in Dentelles de 
Montmirail. Marc plukte er ooit, Tjitske 
verbleef vorig jaar een warm weekje in 
de gite. Zó mooi daar…; de sulfietarme 
wijnen zó energiek, kloek, fris en onge-
rept. Bio werken is voor hen een kwestie 
van fatsoen: respect voor de natuur.  
Thomas maakt nu de wijnen, doet dat 
goed: ster in Guide Revue du Vin de 
France: ‘bravo! ’. Hartendief: 2018  
Côtes-du-Rhône Blanc ‘Carlina’ rous-
sanne met week schilinweking, clairette 
plus grenache blanc zónder. Volzacht, 
kruidig, venkel, mandarijn, rozemarijn. 
Natuurlijke én geslaagde type orange 
wine. Past bij van alles, niet te koud 
schenken. Een doos verplicht.
2018 Côtes-du-Rhône Les Romanins 
geurt naar tijm, brem, kersen. Is aardig 
vol, blijft krokant zichzelf, energiek. 
2017 Beaumes de Venise Rouge Terres 
Jaunes is even royaal als fris. Kers; ca-
cao; olijf; concentratie, breedte van klei, 
fraîcheur van 450m en veertig jaar bio. 
Thomas heeft ook eigen domeintje Les 
Vins de Thomas gepachte, door oude 

buurman bio gecultiveerd (dat scheelt 
werk!) rotsig akkertje. Hiervan 2018 
Ventoux Rouge Sur le Caillou: vrijer, 
luchtiger (door arme, stenige bodem), 
zachter dan wijnen van thuis. Energiek, 
subtiel, sap, griotjes, lavendel. Stenig, 
poederig in afdronk. Fraaie vin nature. 

rhône hedonistisch
Vondst 2018: de hedonistische, rollend 
volle wijnen van La Roubine in Gigon-
das. Ex-brandweerman Eric Ughetto  
en eega Sophie kiezen voor bio en ‘het 
gezond verstand en de simpliciteit van 
grand-père et grand-mère’. Strenge drui-
venselectie, eigen gisten, niet ontstelen, 
geen rvs of nieuw hout maar cementen 
cuves en oude foeders. Zo oprechte, on-
gefilterde, van fruit en kruiden dam-

pende reuzen. 2017 Sablet La Grange 
des Briguiéres (70% grenache, 25% sy-
rah, 5% cinsaulti) is al lekker open. Vol-
zachte zwier, donkerrode kers, laurier, 
warme kruidigheid. 2017 Vacqueyras 
(70% grenache, 15% mourvèdre, 15% syrah) 
is nog timide, in de mond wel al heerlijk 
genereus, fraîcheur in finale draagt  
de geuren van daar. In 2017 Gigondas 
(70% grenache, 15% syrah, 13% mourvèdre 
en pluk cinsault, deels op oude vaten) 
ontluikend kers, olijf, kruiderij, cacao, 
Tellicherry-peper. Toont zijn klasse: 
meest royale én verfijnde van al. 16/20 
rvdf: ‘tout en finesse.’

reuzen uit de rhône 
De Rhône staat voor betrouwbare, royale wijnen die zeker in het mediter-
rane deel, de Drôme en Vaucluse , veel genoegen voor je geld bieden. 
Heimweewijnen ook: ze doen terugdenken aan de zomer; dat lommerrijk 
terrasje met uitzicht op de Mont Ventoux; het paadje omhoog door de 
cipressen; de olijfbomen; dat perceeltjes oude grenache…. Onze smaak 
veranderde de afgelopen vijfendertig jaar van klassiek zwaar (en aange-
zuurd…) toen naar drinkbaar fris (Ferme Saint-Martin, Cabotte), fruit-
rijk, puur, met minder sulfiet en vitaler dankzij zuren van nature. Ook de 
rollend volle wijnen van La Roubine zijn eerder energiek dan zwaar. Uit 
het noorden waar het wijnleven (syrah) helaas duurder is, sinds 1993 
crozes-hermitage van bio-baanbreker Laurent Combier, nu bijgestaan 
door beide zoons, en vanaf 1989(!) côte-rôtie (mooi 2017 nu ) en condrieu 
van Clusel-Roch. 

Rhône

DOMAINE FERME SAINT-MARTIN
2018 Côtes-du-Rhône Blanc Carlina
Volzacht, kruidig, venkel, mandarijn, 
rozemarijn.
05818  nu-2021    € 14,50

2018 Côtes-du-Rhône ‘Les Romanins’
Brem, olijf, rozemarijn, fruit. Krokant, 
naturel.
05418  nu-2021    € 10,95

2017 Beaumes de Venise Rouge  
‘Les Terres Jaunes’
Zwoel zachtfris. Kers, lavendel, sinaasappel. 
23217  nu-2023    € 14,50

THOMAS JULLIEN 
2018 Ventoux Sur le Caillou
Energiek, subtiel, gelaagd met sap, griotjes, 
lavendel. 
10018  nu-2022    € 12,95

DOMAINE LA ROUBINE
2017 Côtes-du-Rhône Villages Sablet  
‘La Grange des Briguières’
Zwier, gul plezier, rood fruit, laurier.
01517  nu-2022   € 13,50

2017 Vacqueyras
Kruidig, rijk en royaal.
04017  eind 2019-2023   € 17,50

2017 Gigondas
Hedonistisch vol, ladingen fruit en kruiderij.
01417  2020-2026   € 19,95

DOMAINE COMBIER
2017 Crozes-Hermitage Rouge  
‘Cuvée Laurent‘
Initiatie tot keizerrijk Noord-Rhône. 
06517  nu-2022   € 17,50

2017 Crozes-Hermitage Rouge  
‘Domaine Combier’
Comfortabel zacht, fris,volsmeuïg, perzik, 
chocola.
05517  eind 2019-2024   € 21,50

DOMAINE CLUSEL-ROCH
2018 Condrieu ‘Verchéry’
Delicaat, zalvend fris, genereus, abrikoos, 
bergamot.
05618  eind 2019-2022  [bv] € 49,=

2017 Côte-Rôtie Cuvée ‘Schistes’
Fijn als alleen echte côte-rôtie kan zijn.
07317  2021-2028   € 45,=

DOMAINE LA CABOTTE
2017 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Colline’
Wit fruit, steranijs, zachtfris, rond,  
allegro-finale. 
02617  nu-2021   € 10,95

2018 Côtes-du-Rhône Rouge ‘Colline’
Rood fruit, pepertje, goed vol, sappig. 
01918  nu-2022   € 10,95

2017 Côtes-du-Rhône Villages Massif 
d’Uchaux ‘Garance’
Super prijs/plezier verhouding. 
03117  eind 2019-2023   € 13,75

Suzette bij Ferme Saint-Martin

Kijk voor La Viallière en Les 
Grandes Places op Vinoblesse.nl
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CHÂTEAU DE ROQUEFORT
2018 Bouches du Rhône blanc ‘Petit Salé’
Van 65-jarige clairette met vermentino, 
pluk ugni blanc.
25018  nu – 2020   € 13,95

CLOS CANERECCIA
2017 Corse Blanc ‘Clos Canereccia’
Verleidelijke vermentinu.  
Koesterend friszacht. 
42817  nu-2021  € 18,95

2017 Vin de France Blanc Biancu Gentile
100% ‘vergeten’ biancu gentile,  
de viognier van Corsica.
43017  nu-2022   € 21,=

2018 Corse Rouge ‘Cuvée des Pierre’
Fijne instapper van niellucciu,  
syrah en grenache. 
42118  nu-2022  € 12,50

CANTINA DI TORRA/ 
NICOLAS MARIOTTI BINDI
2018 Blanc Patrimonio
Zalig toegankelijk, type glas-zo-leeg. 
80818  nu-2023  € 16,50

2017 Vin de France Blanc ‘Mursaglia’
Alle schoonheid en kracht van  
vermentinu op kalk.
42017  eind 2019-2023   € 26,=

2016 Vin de France Rouge Hors Série
Rood peperig fruit, opwekkend kruiden, 
kruiden… 
80716  eind 2019-2023  € 17,95

provence & corsica 
De Provence….. het klimaat, het licht, de zee, het eten: wanneer gaan we 
weer? We komen er alleen zelden voor de wijn: men teert er vooral op het 
makkelijk maken en duur verkopen van modieuze anno 2019 ziekelijk 
bleke rosés. Ook wit (banaal) en rood (futloos) winden niet op. Natuurlijk 
zijn er uitzonderingen zoals bijvoorbeeld de wijnen van Roquefort. Stuk 
spannender (ook mooier nog) dan de Provence: l’île de Beauté, Corsica. En 
qua wijn hartstikke hot: een horde gedreven jonkies, zeker in cru Patri-
monio en Calvi, alle voor bio opterend. In juni proefden we er een week 
lang (zie vinoblesse.nl/nieuws), dat was niet genoeg. De wijnen zijn (ook 
daar) aan de prijs, onder 15 euro is er weinig moois te krijgen, daarboven 
wel: een paradijs voor wie buiten de gebaande banen wil proeven, drin-
ken. Revue du Vin de France, juli 2019: ‘Sans doute le vignoble le plus exitant 
et dynamique de France à l’heure actuel’. Wij gaan voor rijzende sterren Clos 
Canereccia en Nicolas Mariotti Bindi (Cantina di Torra). En we hebben er 
nog een paar op het oog… Wordt vervolgd.

blanc de roquefort
In achterland Bandol een enclave noord 
gerichte gaarden op 380 m hoogte, wind 
van zee. Rebel Raimond de Villeneuve 
blaast vanaf 1995 historische Château de 
Roquefort (ooit Romeinse villa) met 
elan en biodynamiek leven in. Rosé Co-
rail is nog beperkt via site te krijgen. 
Hier de sappige Blanc Petit Salé 2018 
(65-jarige clairette met vermentino, pluk 
ugni blanc): boeket bloemetjes, peer, 
rond en kwiek. Petit salé? Lokale naam 
voor clairette. 

rijzende ster:
clos canereccia
In juni opnieuw naar Clos Canereccia in 
het oosten, tussen Aléria en Corte, ooit 
leverend aan coöperatie, vanaf 2010 door 
kleinzoon Titi (Christian) Estève ge-
transformeerd in biologisch, experimen-
terend (amfora’s, enten oude druivenras-

sen) modern wijngoed. Bodem met 
rossige galets roulés op alluviale klei, 
waarvan sappige, open, alom bejubelde 
wijnen. ‘La plus belle aventure récente de la 
côte orientale’, Revue du Vin de France juli 
2019: wát een goede, gedreven vigneron 
romantique (zoals hij zichzelf noemt) 
onze Titi... Proef: 2017 Corse Blanc Clos 
Canereccia (vermentinu) bloemen, per-
zik, wat hout, vol, koesterend zacht. 2017 
Blanc Biancu Gentile: biancu gentile is 
(bij wijze van spreken) de viognier van 
hier, ooit gebruikt om rode nielluccio te 
verzachten. Verleidt direct en onverbid-
delijk: abrikoos, clementine, crème-
zacht, rijk, blijft fris in finale. 2018  
Corse Rouge Cuvée des Pierre is dé  
initiatie tot Corsica rood (50% niellucciu, 
25% syrah, 25% grenache): zwart fruit, 
maquis, grafiet, friszacht, intens maar 
luchtig, kruidige finale. Voor Corsica: 
een koopje (€ 12,50), 15.5–16pt Revue du 
Vin de France

vigneron de l’année:
nicolas mariotti bindi 
En natúúrlijk gingen we weer (een hele 
dag zelfs) langs Nicolas Mariotti Bindi 
door Revue du Vin de France tot wijn-
boer van het jaar van Corsica gekozen. 
Nicolas, helder, humor, toegewijd, het 
wijnhart in vuur en vlam, weet exact wat 
hij wil en kan… Gloedvolle biologische 
wijnen van klei/kalk in cru Patrimonio, 
sommige als vin de france gedeclareerd. 
Corsicaan in hart en nieren, doet Nicolas 
zijn studie rechten toch in Parijs, besluit 
plots bij ingeving terug te keren, wijn te 
gaan maken... Na stages in Patrimonio 
bij Arena, Giudicelli, Leccia, in 2015 een 
eigen (oude) kelder in Oletta: Cantina di 
Torra. De wijnen: 2018 Patrimiono 
Blanc, Cantina di Torra (vermentinu) is 
zachtfris, citrus, elegant, energiek fijn 
floraal, 17pt Revue du Vin de France, type 

glas-zo-leeg. 2017 Blanc Mursaglia onge-
filterde weelde van bio-vermentinu op 
kalk. Breed, ongelooflijk rijk, fluweel-
zacht. Denk aan een witte hermitage, 
Symfonie van bloemen, peer, specerijen. 
Bij De Librije op de kaart, coup de coeur 
(17-17.5.5pt) rdvf ‘grand blanc expressif, 
aux notes de poire et de fleurs séchées, dont le 
profil dynamique et la finale épicée équili-
brent la générosité naturelle.’ Bij rood is 
2016 Rouge Hors Série een goede en  
betaalbare kennismaking. Niellucciu van 
akker Mursaglia (klei/kalk) en Porcellese 
(50+ stokken, lichte grond) jong gebot-
teld, geen hout. Rood peperig fruit, 
slank, transparant, opwekkend, in finale 
kruiden, kruiden, kruiden.

Provence

Corsica

CORSICA

Patrimonio

Aléria

Nicolas Mariotti Bindi (Patrimonio)  
en Tjitske, juni 2019
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zuidelijk, hoog & 
groen: antugnac
In zuidelijke, hoge hoek Limoux bij 
Château d’Antugnac van Bourguig-
nons Christian Collovray en Jean-Luc 
Terrier kalkrijke grond op 400-500 me-
ter hoogte met Pyreneeën in het vizier. 
Ooit stroomde hier de zee, nu groen, 
zonnig én fris waardoor chardonnay en 
pinot noir noordelijke fraîcheur houden. 
Op pagina 4 het trio voor alledag, hier 
2017 Haute Vallée Blanc, Chardonnay: 
sappig, comfortabel volfris, geen hout. 
Erg goed dit jaar. 2017 Pinot Noir met 
rood fruit, chique zweem vanille is 
monter zacht van smaak. Lekkere én be-
taalbare pinot noir. 

oh, oh die bellido 
Weinig lijkt trouwe (sinds 1991 bij ons) 
veldwerkers. Jean-Louis en Viviane  
Bellido van Domaine des Murettes in 
La Livinière, bespaard. We vertelden al 
dat Jean-Louis vorig jaar net hersteld 
van hernia en het daarna van kelder-
ladder vallen, eind oktober met levens-

bedreigende infectie op de intensive 
care terecht kwam. Dit voorjaar raakte 
hij gewond aan zijn kuit: ongelukje met 
kettingzaag. Weer in hôpital, geopereerd 
en maand aan bed gekluisterd. De wij-
nen zelf dan: oprecht, vol en rijk want 
van rijp met eigen groene vingers ge-
plukte biologisch geteelde druiven. 
Geen (instap) Métairie des Vênes in 2017 
(nachtvorst) en 2018 (50% minder door 
valse meeldauw). Minervois Rouge des 
Murettes 2017 troost: jeugdig, druivig, 
volzacht en royaal. Dikke zwarte kersen, 
bloemen, kruiderij, pepertje. 

uit hart van larzac 
Ook langs Mas de Bertrand in Saint- 
Saturnin, wijnhart Larzac. Hoort bij 
Domaine de Malavieille (Lac de Sa-
lagou) van familie Bertrand. Zoon Be-
noît maakt de biodynamische wijnen 
in designnieuwe kelder: alles is er rond 
en blauw, tot aan de cementen cuves toe. 
Papa André is onze gastheer. Onver-
moeibaar: tot voor kort (hij is 74) nog  
actief als gezichtschirurg, bij gebrek 

aan opvolger moest hij zijn cabinet slui-
ten. Nu terug op de bok, en bemoeit zich 
overal mee: voor dag en dauw de wijn-
gaard in om personeel te laten zien hoe 
het moet. De 2016 Saint-Saturnin 
Roc& Lune met 85% carignan uit 1890(!) 
lijkt brozer dan de 2015. Timide (amper 
sulfiet) qua geur, des te meer kruiden, 
specerijen (kurkuma) in zachtfrisse 
smaak met weldadige rust van oude, 
wijze stokken. 

agrunelles: wind mee
Bij Fréderic Porro en Stéphanie Ponson 
van Mas des Agrunelles in Argelliers, 
een tochtig koel, kalkrijk hoekje Larzac, 
zijn vinificatie (nu grappes entières) en 
opvoeding (cement in plaats van hout) 
zorgvuldiger geworden; vlak voor botte-
len microdosis (10 mg) sulfiet erbij doet 
wijnen aan precisie winnen, zonder dat 
aan vin nature-karakter afbreuk wordt 
gedaan. Dat werkt: waren ze lang op zoek 
naar nieuwe klanten, nu –half mei- is wit 
2018 al op. Bij ons rode 2015 Terrasses 
du Larzac L’Indigène: (60% syrah, 25% 
grenache, 15% carignan) het volle van 2015 
met élégance van huis uit, fraîcheur. 
Bosbes, lapsang souchong, munt, tijm.  
Nicolaas Klei:  ‘verrukkelijk samengaan 
van stoer  Zuid-Frans en verfijnd fruit, van 
puurnatuurwijn en klassiek.’

vergeten gaarden
Visionairen zetten in op wijngaarden die 
koel, hoog, geventileerd zijn, en op hitte-
bestendige bodem als kalk en leisteen. 
Zoals het geval bij Saint-Privat een ver-
geten rafel Larzac. Jonge vader Jean- 
Baptiste Granier maakt daar van al even 
vergeten akkers grenache, syrah, carignan 

op 300-400m de prestigieuze ‘Les Vignes 
Oubliées’ gerijpt op grote houten vaten 
in vochtig koude, oude schapengrot. Su-
blieme 2016 (18/20pt Bettane+ Desseauve) 
met fijn bosfruit, garriques, snuf hout, 
twinkelend, geraffineerd.

clos marie: van de  
buitencategorie…
Steevast leerzaam bezoek aan Clos  
Marie, zeker als Christophe Peyrus, een 
van ‘s werelds meest begenadigde wijn-
makers de proeverij leidt. We kennen el-
kaar vanaf eerste oogst 1996. Hij (net 50) 
is milder, relativerender nu, levenswijzer. 
Blijft nieuwsgierig, transparant, eerzuch-
tig in de zin van: niet gauw tevreden. De 
Bourgogne (Germain) en Rhône (Chave, 
Rayas) blijven zijn bronnen van inspira-
tie. De wijnen duur zegt u? Voor de top 
van de Languedoc? In de Bourgogne voor 
dat geld niet meer dan de gewone basis. 

Zálig witte Manon 2017 (oude roussanne 
en zes andere druiven): floraal, zacht, 
energiek. Rode L’Olivette 2017 verleidt 
gelijk: fris, volzacht, bosaardbeitjes, 
tijm. Heerlijk. De grote twee nog uit zon-
rijk 2015: ‘Cuvée Simon’ 16/20pt, en coup 
de coeur rdvf, van syrah/grenache heeft 
braam, tijm, sinaasappel, concentratie, 
fraîcheur, hechte tannines. Geduld a.u.b. 
Métairie du Clos met veel oude carignan 
(16/20pt rdvf) kruidig, stoer stoïcijns. 
Peper, zwart fruit, gelaagd, mineraal. 

grands vins du languedoc 
Behalve voor de beurs Millésime Bio in Montpellier, vorig jaar niet in ‘s 
werelds grootste en spannendste wijngebied, de Languedoc, geweest, niet 
de verschillende soorten garrigues (rozemarijn in de Pic Saint-Loup geurt 
echt anders dan in La Clape) gesnoven. Nu op inhaaltournee die langs Clos 
Marie; Mas Montel (van ami Jean-Philippe Granier, technisch directeur 
AOP Languedoc); Mas des Agrunelles; Malavieille; Deux Anes; Pech Redon 
en Dominique Terrier (ex-Deux Anes) in de Corbières voert. Ook hier 
verandert het klimaat. Nu – half mei  – de eerste dag regen, koud: 10 
graden. Hetgeen de proefpret overigens niet kan drukken. Het blijft een 
fascinerend gebied met geweldige wijnen gemaakt door bezielde wijnboe-
ren. 

Limoux & Minervois
De Limoux, genoemd naar zijn 
hoofdstadje ligt in het Atlantisch 
groene deel van Oc onder Carcas
sonne. Meer zuidelijk is het daarbij 
hoog en kalkrijk. Fijne bubbels; vol
frisse chardonnay; elegante pinot 
noir. Ook mauzac, chenin, merlot 
en syrah hebben aspiraties. Caber-
net? Geen goed idee. Van Carcas
sonne oostwaarts, kom je in de  
Minervois. Na 30 km vlakte waar
van saaie wijnen, begint het echt in 
de heuvels bij La Livinière. Syrah is 
de ster, geur van zwart fruit en iets 
pikant kamilleachtigs van droge, 
gele bloemetjes (santolina). Warm 
’s zomers daar: zonder piscine niet 
te doen. 

Languedoc

DOMAINE D’ANTUGNAC
2017 Haute Vallée Blanc, Chardonnay 
Fris, comfortabel vol, sappig. 
31017  nu-2021+  € 10,25

2017 Haute Vallée Rouge, Pinot Noir
Echt pinot noir, zacht, fijn, fris. 
31117  nu-2021+  € 9,95

DOMAINE DES MURETTES
2017 Minervois ‘Rouge des Murettes’
Zwarte kers, kruiderij, thee, kamille, peper. 
05717  nu-2022   € 9,95

MAS DE BERTRAND
2016 Saint-Saturnin ‘Roc & Lune’
Carignan uit 1890, geen hout. 
43516  nu-2020   € 8,75

Let op: er staan ook  
Languedoc wijnen  

op pagina 5

MAS DES AGRUNELLES
2015 Terrasses du Larzac ‘l’Indigène’
Sterrenwijn. Elegantie, specerijen,  
bosbes, fraîcheur. 
06215  nu-2020    € 11,50

JEAN-BAPTISTE GRANIER
2016 Terrasses du Larzac  
‘Les Vignes Oubliées’
Exquise wijn: zijdezachte élégance, 
opwekkende finale.
35816  eind 2019-2024  € 18,95

CLOS MARIE
2017 Coteaux du Languedoc Blanc ‘Manon‘
grenache blanc&gris, rousanne, rolle, 
carignan blanc, muscat en clairette.
24117  nu-2024   € 18,95

2017 Pic Saint Loup ‘Olivette’
Op het fruit en pure plezier. In het Frans: 
une gourmandise.
14717  nu-2024   € 17,95

2015 Pic Saint-Loup ‘Simon’
Zinderende fraîcheur en energie. 
04215  nu-2024+   €25,00

2015 Pic Saint-Loup ‘Métairie du Clos’
Oude carignan, kruidig, stoer en stoïcijns. 
24315  nu-2024+   € 25,00

Les Terrasses  
du Larzac
Allegaar terrroir: 32 gemeentes, o.a. 
SaintSaturnin, Aniane, Montpey
roux, Jonquières, Lac de Salagou, 
SaintJean de la Blaquière, Saint 
Privat, Puéchabon. Alle (rode) 
streekdruiven doen het goed.  
Verzengende dagen, frisse nachten 
met wind uit Cevennen in de rug. 

Le Pic Saint-Loup
Zo’n 40 km boven Montpellier, natste, 
noordelijkste partje Languedoc  
op uitlopers Cevennen. AOP met  
renommee. Rood én wit met fraîcheur 
en élégance als het goed is, met  
impressies van dennen, rozemarijn, 
tijm. Hoop nieuwkomers cq geluks
zoekers. Clos Marie is en blijft de top…  

Ook amfora’s in kelder Clos Marie: gewoon om te proberen…
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corbières deux ânes 
Na lunch op terras in het opgeleefde 
Peyriac de Mer, de heuvels in en we arri-
veren bij de prachtige, buurloze biotoop 
van Domaine des 2 Ânes. De eerste keer 
was in 2001, Magali Roux en Dominique 
Terrier hadden net hun eerste oogst  
op fles. In 2016 gaat Dominique zijns 
weegs. Magali gaat door, met vriendin 
Mylène en een leergierige wijnboerzoon 
voor het biodynamische (Demeter)  
veldwerk. Magali zelf is en blijft baas  
in eigen kelder. Premiers Pas 2017  
(carignan) is een gave vin nature: puur 
fruit, rins, kruidig, klok-klok-soepel.  
Serieuzer de in 2017 érg fijne Fontanil-
les van grenache, carignan, syrah, geen 
hout. Compact, sappig, bosbes, floraal, 
garrigues, energiek. In L’Enclos 2017 
oude grenache, syrah en (op hout getem-
de) mourvèdre. Rijp fruit, vijgen, peper,  
rijkdom én finesse. 

op top van la clape: 
château pech redon
Zaterdagmiddag laat staan we met 
Christophe Bousquet in de duistere 
19-eeuwse kelder van het eenzaam op de 
pech (top) La Clape gelegen Château 
Pech Redon. Hij is blij met gulle oogst 
2018, trots dat hij met streekiconen als 
Clos Marie, Olivier Julien, Peyre Rose, 
Barral, Chabanon en Aupilhac als ‘vitri-
ne’ van de Languedoc jaarlijks in een 
hoofdstad een persproeverij en diner 
mag geven. De aftrap was in Parijs, plan 
is om met het dreamteam in 2021 naar  
Amsterdam te komen. 
Ontdek nu zelf al in zijn wijnen die  
smaken en geuren van de natuur daar, 
zelfs de zee is proefbaar dichtbij.
2018 L’épervier Blanc Grenache blanc, 
bourboulenc, viognier, marsanne en rous-
sanne) is streelzacht, pijnboom, venkel, 
abrikoos, jodium. Zilte finale. Subtieler 
én breder 2017 ‘La Centaurée Blanc  
van 80% bourboulenc (10 hl/ha) op Oos-
tenrijks foeder en grenache blanc: zonne- 
energie, bloemen, dennen, rozemarijn. 
Subtiel oxidatief, hartig als fijne man-
zanilla. Mooiste wit van Oc?! 17/20 
rdvf. Rood: Les Cades 2018 van 70% 
syrah, 20% cinsault, 10% grenache is op 
het onstuimige fruit gebotteld. Gaat dit 
najaar los: laurier, peper, jeneverbes, 
hars, rozemarijn. Smaak: verwarmend 
energiek. Nu clapissimo 2015 L’épervier 
Rouge (40% oude grenache en 60% syrah 
op foeder) expres laat op fles. Coup de 
cœur Guide rvdf 2019. Bedwelmend  
parfum van cades, teer, ceder, wierook, 
specerijen. Weelde, volume, breedte, 
prachtzuren. Lekker weerbarstig 2016 

L’Éperon van 100% door zout, wind, 
zon verweerde 60+ carignan. Braam,  
bosbes, teer, peper. Vol, rechte rug.  
Geen hout maar door zuren Catalaanse 
(Priorat…) allures. 

Het 19e eeuwse Château Pech Redon  
(op) de top van La Clape.

Les Corbières
Grootste, meest gevarieerde AOP 
van Oc, ten zuidoosten van Carcas
sonne, zuidwesten van Narbonne 
aan de voet van de Montagne Noi
re. Lekker ruig daar, van nabij zee 
tot het desolate, rotsige binnenland 
bij Alaric en Lagrasse, Meeste wijn 
is rood, in hoofdrol: carignan.

Un dimanche 
à La Clape
Zondag 19 mei doen we (met 1500 
Fransen) mee aan jaarlijkse gastrono
mische, vineuze ballade Les Sentiers 
Gourmands de la Clape in beschermd 
natuurgebied La Clape bij Narbonne. 
Ooit een eiland, nu een droog, warm, 
winderig, kalkrijk bergmassiefje. Hele 
middag wandelen (en af en toe wijn
proeven, hapje eten) met de bedwel
mende geur van pijnbomen, cades 
(soort jeneverbessen), rozemarijn en 
vlammende brem, tussen (en over) 
grijswitte rotsen; steile kliffen; onder 
gefladder van vlinders; gekwetter van 
vogeltjes; gezaag van cigales, en 
overal wind van zee. We beseffen 
weer hoe mooi wijnen van Pech Redon 
dit reflecteren. Niet te geloven dat 
veel wijnboeren deze unieke omge
ving niet respecteren. Glyfosaat  
(chemische onkruidverdelger) moet 
verboden worden, zoals in Patrimonio 
bijvoorbeeld al het geval is. 

DOMAINE DES DEUX ANES
2017 Corbières ‘Premiers Pas’ 
100% fruit, 100% drinkbaar, fris en soepel.
27517  nu-2022    € 10,50

2017 Corbières ‘Les Fontanilles’
Érg fijn dit jaar. Sappig, bosbes, floraal, 
garrigues, energiek. 
25517  eind 2019-2024    € 11,95

2017 Corbières ‘L’Enclos’
Oude grenache, syrah en (op hout getemde) 
mourvèdre.
25617  eind 2019-2025    € 14,95

CHÂTEAU PECH REDON 
2018 La Clape Blanc ‘l’Epervier’
Maritiem wit van grotendeels  
grenache blanc en bourboulenc. 
09618  eind 2019-2023   € 15,95

2017 La Clape Blanc ‘La Centaurée’
Subtiel oxidatief, hartig als fijne manzanilla.
10617  eind 2019-2024   € 19,50

2018 Coteaux du Languedoc ‘Les Cades’
All-time favorite. Warmvol, energiek, 
claperdeclap. 
27418  eind 2019-2022+   € 12,25

2015 La Clape Rouge ‘l’Epervier’
Grandeur de La Clape. Gebotteld 
kruidenrek.
00315  nu- 2023   € 15,50

2016 Vin de France Rouge ‘l’Éperon’
Beste carignan die we kennen.  
Allure Priorat. 
31416  2021-2024+   € 15,50
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champagne de sousa
Twintig jaar geleden introduceerden wij 
de ‘kleine’ champagnes van Erick en 
Michelle de Sousa uit Avize. Toen al 
deels biodynamisch. Inmiddels is alles 
Demeter gecertificeerd, doen kinders 
Charlotte, Julie en Valentin mee. 
Champagne de Sousa staat voor: 
subtiel, energiek, biodynamisch, 
weinig sulfiet. Brut Tradition (50% 
chardonnay,40% pinot noir, 10% pinot 
meunier) is soepel, droog, fris en zacht. 
Fijn ook om los te drinken. Brut 
Réserve Blanc de Blancs is 100 % 
Grand Cru Avize. Aristocratisch, 
precies, vitaal, fijn, droog. WineLife: 
must-have! Perswijn 4,5 ster.  

champagne barbichon 
De 9ha van Robert Barbichon et fils in 
de Côte de Bar (zuidelijkste, warmste 
deel Champagne) worden afgewisseld 
met bossen, weilanden, riviertjes. Toch 

anders dan de levensmoeë monocultuur 
bij Reims en Epernay. Klei/kalk-bodem 
geeft breedte, net als de malolactische 
gisting, weinig sulfiet, lage dosage..  
Zonen ( fils) Thomas en Maxime doen 
het goed, proef de Brut ‘Réserve 4 

cépages’, van 70% pinot noir, 10% pinot 
meunier,  10% chardonnay, 10% pinot blanc 
met lage (5g/l) dosage is volbreed, monter 
fris, appeltjes, kweepeer. Straks met 
brioche, hazelnoot, honing. 4,5 ster 
Perswijn.

weekend bordeaux: 
champ des treilles
Voor aanstekelijk energieke bordeaux 
moet je op Champ des Treilles van  
Corinne en Jean-Michel Comme zijn. 
Hij is door de week régisseur van Pontet- 
Canet, biodynamisch stuwt hij de grand 
cru naar grote hoogte. Zij adviseerde 
grand cru Climens (Barsac) terug naar 
de top. Eigen honk bij Sainte-Foy-La-
Grande fungeert het weekend als proef-
tuin voor het grote werk. De Commen 
kennen er elke stok, elke pol en mol, 
luisterend naar wat de natuur vertelt, 
alles gaat met de hand. De wijnen: op-
wekkend, puur, terroir (klei/kalk met 
vuursteen) en oogst reflecterend. Jong 
gereserveerd soms, met lange adem al-
tijd. Blanc Vin Passion 2018 (sauvig-
non, muscadelle, sémilloni) is pittig, fris, 
bloemen; peper, in finale vuursteen en 
passievrucht. Jong drinken en/of na  
3-4 jaar. Rouge 2016 Le Petit Champ 
(merlot, cabernet franc, cabernet sauvig-
non, petit verdot) heeft de charme van 
het ongerepte. Géén hout, maar braam, 
vlier, peper. Vitaal, zuidwestelijk ferm, 
mondvullend. 

deux beaux margaux 
Autodidact Christophe Landry is un 
enfant du pays, wijnboer van vader op 
zoon in Arsac op Château des Gra-
viers, staat ver af van het type hautain 
delegerende (liever golfende) kasteel-
heer. Christophe laat zijn kiezelgrond 
spreken, werkt biodynamisch; gebruikt 
amper sulfiet; klaart niet; filtert nauwe-
lijks, is zuinig met nieuw hout. 2015 
Margaux Cru Artisan heeft het verlei-

delijke van zonnig jaar, is volzacht, 
blijft delicaat vitaal dankzij biodynamie 
en sextet cabernet, sauvignon, merlot,  
cabernet franc, petit verdot, malbec,  
carmenère. Ceder, wat klassiek hout, 
zwart fruit, volle rondeur, fluwelen  
finesse. Ook nog beperkt 2012: open, 
zacht, puur genieten vanaf nu. 

cahors nu en dan 
in het klassieke Cahors een nouvelle va-
gue die van nukkige druif malbec sappi-
ge, fruitrijke wijnen maakt zonder dat 
aan originaliteit wordt ingeleverd of er 
een kuub hout aan te pas komt. Onder 
hen zachtaardige Matthieu en Virginie 
Molinié die op Château de Ponzac al 
een poos biologisch werken, certifice-
ring vanaf oogst 2019. Stap in met 2016 

Cahors ‘Maintenant ou Jamais’, een 
houtloze malbec (met snuf merlot) om 
(ook) jong, licht gekoeld te schenken. 
Open, fris, soepel, pruimen, peper. 
Raspt lekker nog wat na. Vier sterren 
Perswijn. Op de voorjaarsproeverij liet 
Matthieu nieuw vlaggenschip proeven: 
2016 ‘Les Peyrières’, handpluk malbec, 
selectie terrassen op 250m, terroir van 
klei-kalk en galets roulés (rolkeien), 30 hl/
ha. Eigen gisten, 25 dagen maceratie, rij-
ping op cement, deel op grote foeders. 
Zwart fruit, kruidig, volslank, stevig 
maar verfijnd. Zachte tannines en peps 
in finale. Malbec op zijn best. 

champagne + bordeaux & co
Ergens horen ze bij elkaar: Champagne en Bordeaux. Het luxe-imago dat 
voorop staat, het geld gerichte. Grote huizen (grandes marques) hebben vaak 
bezittingen in beide streken en zitten ook nog eens in de parfum of mode. 
Uitzondering: de kleine récoltants-manipulants, met individuele, steeds 
natuurlijkere champagnes. Zoals Erick de Sousa die we in 1998 al ontdekten 
en de jonge Thomas Barbichon in de Côte de Bar. In Bordeaux waar wij al 
vóór Vinoblesse (half jaar Sauternes in 1982, vijf maanden Médoc in 1984) 
verbleven, kenden we de maîtres de chai, de dag in dag uit vaten overstekende 
kerels in de kelder. Deuren gingen open, zolang je niet de officiële nam…. 
Maar voor ons toch een vreemde, koude feodale wereld. Gelukkig kwamen 
we in 2009 biodynamisch duo Comme van Champ des Treilles en Pontet-Ca-
net tegen. En later Christophe Landry in Margaux en verder in het zuidwes-
ten in Cahors, Matthieu Molinié (Ponzac). Allen met eigen wijnen: authen-
tiek, biologisch, menselijk. 

Bordeaux

Champagne

CHAMPAGNE DE SOUSA 
Champagne Brut Tradition
Elegant, soepel, aperitief.
04100  nu-2021+   € 35,=

Champagne Grand Cru Brut
Réserve Blanc de Blancs
Verfijnd, voornaam ‘Must have’ Winelife.
04800  nu-2023   € 44,= 

CHAMPAGNE BARBICHON ET FILS
Champagne Brut Réserve 4 cépages.
Rustig, volzacht, 4 ½ ster Perswijn.
03600  nu-2021+   € 31,=

CHATEAU CHAMP DE TREILLES
2018 Bordeaux Blanc Sec ‘Vin Passion’
Wit fruit, citrus. Zuiver, droog en 
verkwikkend. 
08418  nu-2022   € 11,50

2016 Bordeaux Rouge ‘Le Petit Champ’
De charme van het ongerepte.
06816  nu-2022   € 11,50

CHATEAU DES GRAVIERS
2015 Margaux Cru Artisan
Groot jaar, de kelder in. 
37915  2020-2027   € 29,=

2012 Margaux Cru Artisan
Voor nu en de komende jaren. 
37912  nu-2022  € 29,=

CHATEAU PONZAC
2016 Cahors ‘Maintenant ou Jamais !’
Nu of nooit, straks mag ook. 
15716  nu-2021  € 9,95

2016 Cahors Les Peyrières
Malbec op zijn best. Stevig maar verfijnd. 
06616  2020-2025  € 21,=

Op Château Pontet-Canet (Pauillac)  
waar onze Jean-Michel Comme  
de wijnen maakt.

De Champagne…
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comfort in dolomiti
De akkers della famiglia Gino Pedrotti 
liggen op 300m in Valle dei Laghi boven 
het Gardameer. In de vallei veel zon, fris-
se lucht uit het zuiden; avondbries van 
Gardameer; rugdekking van de Dolomie-
ten: het is er voor mens en druiven com-
fortabel toeven. Bodem van zachte Dolo-
mieten-kalk. Zo een milde frisheid en 
niet te veel alcohol in de wijnen. De fami-
lie is niet van de technische, te aromati-
sche wijnen, gaat voor smaak. Biologisch 
werk buiten, binnen druiven in vrijheid 
wijn laten worden. De 2017 Vigneti delle 
Dolomiti Chardonnay (schilinweking) 
is geen chardonnay doorsnee. Honing, 
veldbloemen, frisse rondeur zonder vet-
tigheid. Gnocchi of polenta met padden-
stoelen erbij! 2016 Nosiola van gelijk-
namig autochtoon druifje is lichtgoud, 
alpenkruiden, beukennootjes. Sappig, 
rustig, mild maar dróóg, mineraal. Fijne 
bite van drie weken schilinweking.  
Ondanks lage sulfietgehalte blijft wijn 
na opening nog dágen goed. 

kalm maar opwindend 
Had een wielerklassieker of de jaarlijkse 
voetbalderby kunnen zijn: Gambellara 
Classico maar nee, is volfris wit van de 
garganega uit natuurpark op vulkaan in 
ruste ten westen van Verona. Davide 
Vignato laat er de mineraalrijke basalt-
bodem sinds 1997 biologisch spreken. 
Druifeigen gisten, sulfietgebruik is  

minimaal. 2017 Gambellara Classico 
El Gian is floraal, wat peer, vuursteen, 
monter fris, heerlijk rustig, weinig sul-
fiet, zachter, ook spannender dan mees-
te soaves. Een 9 in dgh 2019: ‘kalm maar 
enorm opwindend.’ 

het mooie van 
monte dei roari
Ongekend succes de biologische, onbe-
vangen, betaalbare natuurwijnen van de 
jonge Alessia en Stefano Bertaiolo van 
Monte dei Roari net onder het Garda-
meer. Een geweldig gamma wit; versla-
vende natuurbubbels; rosato (chiaretto) 
waarvan fles sneller leeg is dan zijn 
schaduw, en een ontwapenende rosso. 
Alle sappig, natuurlijk, droog, blijmoe-
dig, energiek, met weinig of soms geen 
sulfiet. Roari hoort bij ‘Renaissance 
des Appellations’ het illustere interna-
tionale gezelschap van biodynamische 
wijnboeren. Harold Hamersma ver-
zucht: ‘Tjongejonge, de ene Roari is nog  
lekkerder dan de andere!’
2018 Frizzante Sortie fijn parelende 
energie van cortese, trebbiano, friulano, 
malvasia sulfietloos op amfora vergist. 
Geurig, droog, zachte mousse, opwek-
kend. Zalmroze broer 2018 Frizzante 
Rossanel (rossanel is lokale mutant van 
molinera) veel  rood fruit, droog, pittiger 
dan de witte, kruidig fris, lessend, sub-
tiele bubbeltjes. 
2018 Custoza Bianco van garganega, 
trebbiano, tocai , snuf malvasia op amfora 
is net als andere wijnen niet geklaard  
of gefilterd. Zacht, vol, fris, breed,  
complex zelfs. Super voor het geld, past 
bij van alles. Niet aan te slepen is 2018 
Pinot Grigio ‘Tre Rie’, geen amfora, 
fier, citrus, peer, puur, bite, bij menig 
sterrenrestaurant geschonken. Om 
(ook) het hele jaar door altijd op scherp 
te hebben: de ongefilterde Bardolino  
Chiaretto, de rosato dus met corvina 
50%, rondinella 40%, molinara 10%, van 

amfora. Zó sappig, rins en vrolijk ener-
giek: vul de glazen… 2018 Bardolino 
Rosso ‘Reboi’ is een vrije, blije wijn (nul 
sulfiet). Heel puur: viooltjes, kers, krui-
digheid. Frisdroog stoer en vol ineen, 
trappelt energiek na. Koel schenken. 

Trentino & Veneto  
Trentino is het land van de blinkende, soms druipende Dolomieten, met 
appels, kaas, mooie wandelpaden en wijn, van hoofdstad Trento tot aan 
de bergen boven het Gardameer. Grote huizen en coöperaties richten  
zich vaak op internationale druiven, familiebedrijven gaan eerder voor 
authentieke sciava, teroldego, nosiola en manzoni. En steeds vaker: voor 
biologisch. Iets lager, oostelijker het welvarende Veneto, wijnstreek bij 
uitstek, grossierend in niets kostende niemendallen uit de vlakte, maar 
tegelijk ook geweldige bron van betaalbaar bio. De heuvels rond het 
Gardameer en Soave zijn het interessantst. Druiven: garganega, pinot 
grigio, corvina, rondinella, molinera, cabernet en merlot. Wijnen o.a: soave, 
bardolino, prosecco, custoza,valpolicella, amarone. Eten: zoetwatervis, 
polenta, risotto, salumi….

ITALIA

Trentino

GINO PEDROTTI
2017 Vigneti delle Dolomiti Chardonnay
Honing, veldbloemen, frisse rondeur 
zonder vettigheid. 
45917  nu-2022  € 14,95

2016 Vigneti delle Dolomiti Nosiola
Bite van schilinweking, rond, mineraal.
45316  nu-2021  € 14,50

DAVIDE VIGNATO
2017 Gambellara Classico ‘El Gian’
Monter fris, weldadig rustig,  
zachter dan soave.
48617  nu-2021   € 10,65

MONTE DEI ROARI 
2018 Vino Bianco frizzante ‘Sortie’ 
Geurig, droog, zachte mousse, opwekkend.
09518  nu-eind 2020    € 9,75

2018 Vino Rosato frizzante ‘Rossanel’
Subtiele bubbels, rossanel is lokale mutant 
van molinera.
12718  nu-eind 2020    € 9,75
 

2018 Custoza Bianco 
Fieldblend met veel garganega, fris en 
puur.
02018  nu-2020    € 9,25

2018 Veneto Pinot Grigio ‘Le Tre Rie’
Puur en heerlijk: droog, fris en fier.
49618  nu-2020    € 9,25

2018 Bardolino Chiaretto
Zo sappig, zo puur, rins en vrolijk 
opwekkend. 
20918  nu-2020    € 9,25

2018 Bardolino Rosso ‘Reboi’
Frisdroog stoer en vol ineen, trappelt 
energiek na. 
17718  dit najaar-2021    € 9,25

Veneto

Valle dei Laghi (Dolomieten) niet ver van 
de familie Gino Pedrotti

Proeflokaaltje bij Monte dei Roari
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koningin van dogliani 
In juli ook langs de koningin van Doglia-
ni, Nicoletta Bocca en haar Azienda 
San Fereolo hoog (500m) verstopt in de 
heuvels van Dogliani. Ze maakt dogli-
ani (altijd 100% dolcetto) als ware het een 
barolo door lange maceratie en opvoe-
ding. Harold Hamersma noteerde: ‘Dol-
cetto tot kunst verheven.’ Haar biodyna-
mische wijnen hebben inner beauty, ze 
zijn kalm en energiek tegelijk. Nicoletta 
heeft lastige jaren achter de rug: in 2014 
kwart oogst kwijt door regen; 2015 de 
helft door hagel; 2016 wel goed, maar 
menig klant is dan al elders gaan shop-
pen; 2017 door nachtvorst 25% minder; 
in 2018 door hagel weer een deel naar 
god. Gelukkig is er nog 2016 Dogliani 
Superiore ‘Valdibà’ die eerst nu open 
lijkt te bloeien. Kers, framboos, hazel-
nootjes, rinse zuren. Hoewel stevig en 
best rijk, dynamisch, opwekkend. 

puur piemonte
Van Dogliani (noord)oostwaarts naar 
het glooiende Monferrato op zoek naar 
het oudste (1964) biodynamische 
wijnbedrijf van Italia: Tenuta Mig-
liavacca (duizend koeien) van fijn open-
hartige en fratsenloze Francesco en Mo-
nica Brezza. De geur van verse melk, 
hooi, mest, veldbloemen, kruiden komt 

je tegemoet. Je ruikt een gemengd bedrijf, 
zoals in échte biodynamie hoort. Pie-
monte op zijn puurst: wijnen zonder 
poespas, klassiek gerijpt in oude, 
méters hoge houten foeders, niet op-
dringerig, wel hoog op smaak. Drie wij-
nen: 2018 Barbera del Monferrato Ca-
salese lekker volle, pittige barbera, veel 
kleur, blauw fruit, tomaat… Verkwik-
kende, Piemontese zuren die gelukkig 
niet zijn weggehaald of met nieuw hout 
gemaskeerd. 2018 Grignolino del Mon-
ferrato Casalese: zo licht de kleur, zo 
intens de smaak. Rinse kers, rozen-
blaadjes, fijne zuren, neuzelende tanni-
nes. Grignolino? Druif met veel pitjes, 
grignòle in lokaaltaal. 
2018 Freisa del Monferrato Casalese is 
fractie donkerder, steviger, eerder krui-
dig, aards dan op het fruit. Piemonte 
ten voeten uit. 

nog drie vondsten
Op pagina 36 (achterzijde) nog meer  
Piemonte: drie vondsten, om niet te 
missen.

winnende verdicchio 
Jaar in, jaar uit winnend (vijf maal tre  
bicchieri in Gambero Rosso; Decanter:  
Italy’s best buy-wine of all time) wit van  
frisse hoogte (500m) bij Jesi in de Marken, 
de biologische verdicchio di matelica  
Collestefano van laconieke, bescheiden 
Fabio Marchionni, die dit jaar enthousi-
ast en trots bosaardbeienplantjes uittest 
tussen de ranken als natuurlijke concur-
rent van ongewenst onkruid. Na pijnlijk 
kleine oogst (strenge vorst in mei) was 
2017 te snel op. Nu tutti contenti (iedereen 
blij) met goede, ruime oogst 2018. De  
Verdicchio di Matelica 2018 is open, 
kruidig (gember, kardemon), floraal, 
peer, citrus, amandel, crispy fris. Perfect 
bij schaal-, schelpdieren. Al lekker, het 
mooiste moet nog komen.  

chianti bij de schouw
Eind november vanuit Florence aange-
wipt bij onze Toscaans Napolitaanse  
ingenieur Gabriele Buondonno op zijn 
Casavecchia alla Piazza in de heuvels  
bij Castellina in Chianti, nu mooier dan 

ooit in het laatste zachte herfstlicht.  
Relaxt bijpraten (we kennen elkaar al 
twintig jaar, zijn van dezelfde  leeftijd) 
en proeven rond de 15e eeuwse schouw 
die het hele (even oude) huis moet ver-
warmen. Bij Gabri worden de perceeltjes  
(al dertig jaar bio) afgewisseld door olijf-
bomen en struikgewas. Leisteen en kalk 
in de bodem geeft de wijnen kracht én 
finesse. Dat blijft behouden door niet te 
filteren, weinig zwavel en subtiel hout-
gebruik. Ook in 2017 met door droogte 
ridicuul lage opbrengst declasseert Ga-
bri wat chianti om betaalbaar glas aan 

gasten agriturismo te schenken. De 2017 
Toscana Rosso is compact, naast rins 
fruit, ook vijg, dadel, rokerig. Stevig, ge-
vuld. Géén geld. 2017 Chianti Classico 
is warme opvolger van tre bicchieri 2015 
en (te) machtige 2016, de zuren zijn fris-
ser dan in 2015, minder streng dan in 
2016. Volrond, geconcentreerd, aristocra-
tisch zonder arrogant te worden. Zwart 
fruit, teer in warme maar frisse finale.

AZIENDA SAN FEREOLO
2016 Dogliani Superiore ‘Valdibà’
Rinse kers, peper, hazelnoot. Gecorseerd 
in 2016.
03416  nu-2021   € 15,50

TENUTA MIGLIAVACCA
2018 Barbera del Monferrato Casalese
Volle, pittige barbera, veel kleur, blauw 
fruit, tomaat…
36118  2020-2023   € 13,50

2018 Grignolino del Monferrato Casalese
Zo licht de kleur, zo intens de smaak.
32418  2020-2023   € 14,95

2018 Freisa del Monferrato Casalese
Aards, stevig met fruit. Piemonte ten 
voeten uit. 
33818  2020-2024   € 14,95

COLLESTEFANO
2018 Verdicchio di Matelica
Perfect bij schaal- en schelpdieren. 
34318  nu-2023+   € 10,50

CASAVECCHIA ALLA PIAZZA
GABRIELE BUONDONNO
2017 Toscana Rosso
Rijpe kers, stevig, gevuld, rins, rokerig. 
15417  nu-2022   € 10,95

2017 Chianti Classico
Zwart fruit, kruiden, iets hout in rinswarme 
finale.
15117  2020-2024   € 15,95

Piemonte (deel 1)
De heuvels ten zuiden van statig Turijn (Torino: Tureng in lokaal oud-
frans dialect) genoemd naar de ligging aan voet van de bergen. De akkers 
zijn zo versnipperd als in de Bourgogne. Veel kleine, vaak welvarende 
aziende (domeinen). Druiven o.a. barbera, dolcetto, nebbiolo, cortese, freisa, 
grignolino, moscato bianco. Legio aop’s en docgs als barolo, barbera 
d’alba, dolcetto d’alba, langhe rosso, barbaresco, roero, gavi, monferrato, 
moscato d’asti. Gastvrije streek met weinig (zomer)toeristen. Je eet 
(truffels, porcini, piemontese kazen, salumi, hazelnoten) en drinkt er 
geweldig, overal fijne enotece en osterie. En de volgende dag loop je het er 
weer uit en af, op een van de wijnwandelpaden die de dorpjes verbinden. 
Kijk voor verslag recente reis van Tjitske naar Piemonte op vinoblesse.nl.

Piemonte

le marche & la toscana 
In Le Marche (de Marken) geven druiven als verdicchio, passerina, pecorino  
(wit); montepulciano, sangiovese, lacrima (rood) in het binnenland van de 
Adriatische kust, op uitlopers van de Apennijnen stoere (eet)wijnen.  
Relatief weinig vakantiegangers hier, althans landinwaarts niet, prettig 
boerse keuken…. Toscane spreekt altijd tot de verbeelding: lieflijk, cultureel, 
romantisch, historisch, toeristisch: Florence (ga in november), Siena,  
Montalcino, Lucca, San Gimignano… Kunstenaars prijzen de lichtval,  
lekkerbekken i vini en la cucina. Zon verleent druif sangiovese een tanige, 
warme souplesse, de aarde geeft kruidigheid, zuren. De te dure, houtrijke, 
exportgerichte wijnen bij Bolgheri van merlot, cabernet-sauvignon, syrah,  
zijn niet ons ding. 

Toscana

Le Marche

Onze Toscaans-Napolitaanse ingenieur 
Gabriele Buondonno (Chianti) proeft 2017 
van het vat
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vino & olio uit  
montefalco 
Halfweg pelgrimage te voet van Bologna- 
Florence-Assisi naar Rome kil, voorjaar 
2014, koopt Marc bij Assisi een fles um-
bria rosso, bio. Buono! Moretti Omero, 
Montefalco staat er op. Dat is niet ver 
weg: hup programma om, er gelijk op af. 
Na jaar gesteggel over de prijs komen we 
er in 2016 uit. Gelukkig: de landelijk 
stoere bio-wijnen en olijfolie zijn gelijk 
een succes. Overigens: aandoenlijk har-
telijk la famiglia Moretti, reuze eigen-
wijze papa Omero voorop. Energieke, 
meer wereldse dochter Giusy popelt om 
de azienda straks zelf te mogen runnen. 

De 2018 Umbria Rosso ‘Terre di Giano’ 
is een zachte, fruitrijke rosso voor alle-
dag. Half ciliegiolo (denk aan pinot noir), 
half sangiovese. Geen hout, monter, krui-
dig. Heerlijk de frisse zuren met al dat 
zwoele fruit. Serieuzer de Montefalco 
Rosso 2017 van 70% sangiovese, 20%  
fameuze sagrantino en nog wat: verwar-
mend vol, stevig, ondanks bijna zoetig 
donker fruit, teer, wierook, toef hout, 
finale in fanfare: openhaardwijn.  
Aandacht ook voor de Olio Extra Ver-
gine 2018 van moraiolo, frantoio, leccino, 
en (lokale) san felice: geurig, volzacht, 
piccante, ma non troppo. Per fles te  
bestellen. 

upgrade bij carpineti
De prachtige, modern theatrale kelder 
van Marco en zoon Paolo Carpineti  
ligt aan de voet van het oude, tegen een 
berg geplakte Cori, 50km ten zuiden  
van Rome. Om ons nu alweer op te ver-
heugen: bij volgend bezoek voor het  
ontbijt door de steile steegjes formaat 
extra-small, sommige meer dan 2000 jaar 
oud, te dwalen. We zagen Marco in 

Montpellier en op Vinitaly. Het gaat 
goed met de azienda biologica: in Rome 
zijn de wijnen niet aan te slepen. In Itali-
aanse gidsen krijgen de wijnen hoge no-
teringen. Maar soms bekruipt ons het 
gevoel dat Marco en Paolo het wat hoog 
in de bol hebben. Een dure consultant 
geeft strategisch advies om het merk 
Carpineti te positioneren. Veel uiterlijk 
vertoon vooral,  typisch Italiaans dat 
wel, foto’s van amfora’s, werken met het 
paard, biodynamie. Chique etiketten… 
Betaalbare instapwijn Cervinara is  ook 
verdwenen, wel nu Nzu bellone op amfo-
ra:, leuk glas, maar voor de prijs van 
champagne grand cru? Ook vlaggen-
schip Moro kreeg een upgrade, moet nu 
€ 20 kosten. Maar goed, erg fraai 2018 
Lazio Bianco Capolemole van lokale 
bellone. Fris, voornaam, citrus, bloesem, 
honing. Rond, sappig, golvend. Fijn glas 
aan tafel. Bij rood gaat voorkeur uit naar 
de houtvrije 2018 Tufaliccio van monte-
pulciano en cesanese op tufaliccio (tuf-
steen). Kruidig, zwoel kersenfuit,  
zwierig, blijft mooi fris. Ideale rosso 
voor allerhande pastagerechten. 

fiano don chisciotte 
Op de grens Campania en Basilicata in 
Alta Irpinia ligt op 800m hoog (koud, 
winderig, in mei ’s nachts rond het 
vriespunt) verstopt tussen de korenvel-
den een biologisch veldje (2ha) fiano 
van tegen windmolens en ongelovige 
buren strijdende 65+koppel Nerina en 
Pierluigi Zampaglione, Vinificatie 
zonder sulfiet met maand schilinwe-
king. 2017 Campania Fiano Don  
Chisciotte is om van te watertanden. 
Goudgeel, lieflijk geurend naar Turks 
fruit, mandarijn, abrikoos, cedro.
Zacht gevuld, mooie zuren, pietsie tan-

nines als van een kaki. Vondst Tjitske, 
favoriete bianco Marc. Flink deel van de 
productie (6000 flessen maar) gaat naar 
sterrenrestaurants over de hele wereld. 
Is 2017 op, volgt in december 2018.

bevallig benevento
In duizendjarige borgo Guarda San-
framondi, 60km ten noordoosten van 
Napels in de provincie Benevento, tref-
fen we Giovanni en zus Eleonara Morone 
die de 4ha kleine, door nonna Berta ge-
stichte Cantina Morone biologisch lei-
den. Zij is antropologe, hij medicus in 
Rome. Pa Pasquale hoedt de wijnstok-
ken, kweekt (pittige...) pepers voor de 
lol. La mama Maria kookt en doet de 
proeverijen in knusklein keldertje. Hier 
aan de voet van de Monte Taburno 
weelderig groene wijngaarden die mede 
door het tendone snoeien romantischer 
zijn dan de in het gelid geharkte in 
Toscane. Mooi daar, oud daar, de wijnen 
van streekwijze druivenrassen bevallig 
zacht en bescheiden. 2017 Falanghina 
del Sannio, ‘Albanora’ van koele akker 
Acquefredde, hier is falanghina altijd ge-

concentreerd én fris. Ingetogen zacht-
fris met perzik, pruimpjes, acacia; 
amandel. Fijn, lief glas. De 2017 Bene-
vento Bianco ‘Vassallo’ komt van 50+ 
malvasia, en falanghina op kalk/klei, 
spontaan vergist in open cuve, niet ge-
klaard, minimaal gefilterd. Open, 
floraal, sinaasappelschil, prille appel-
tjes, fris en sappig. 

MORETTI OMERO
2018 Umbria Rosso ‘Terre di Giano’
Verleidelijk zachte, kruidige,  
fruitrijke Rosso voor alledag.
39018  nu-2021   € 10,50

2017 Montefalco Rosso
Prachtig. Enorm kruidig, boel fruit, snuf 
hout.
39717  nu-2024   € 15,00

Olio Extra Vergine di Oliva
Geurig, volzacht, piccante, ma non troppo.
70718 1 x 0,5l   € 12,50

MARCO CARPINETI
2018 Lazio Bianco ‘Capolemole’
Dit jaar extra mooie versie lokale bellone: 
molto fine!
32718  nu-2021   € 12,95

2018 Lazio Rosso ‘Tufaliccio’
Kruidig, kersen, verleidelijk zwoel.
34518  nu-2021   € 11,95

PIERLUIGI ZAMPAGLIONE
2017 Campania Fiano ‘Don Chisciotte’
Van 800 meter hoog. Trouvaille Tjits, 
favoriet Marc. 
37617  nu-2023    € 18,50

CANTINA MORONE
2017 Falanghina del Sannio ‘Albanora’
Fijn bevallig glas van 100% falanghina.
41517  nu-2020+   € 11,95

2017 Benevento Bianco ‘Vassallo’
Floraal, sinaasappelschil, herfstappeltjes.
41817  nu-2020+   € 10,50

Umbria & Lazio 
Umbrië, het stille binnenland tussen Toscane, Marche en Lazio, is Italia 
autentica: Groen; ruig soms; bergjes tot 1200m (mooi wandelen daar); 
simpele, aardse, copieuze keuken; droomdorpjes als Assisi, Montefalco, 
Spello, Spoleto…. Beste wijnen rond Montefalco. Witte druiven: grechetto, 
trebbiano toscano, trebbiano spoletino. Rode sterren: sagrantino, sangiovese, 
ciliegiolo. Bij Rieti loop je Umbrië uit en ben je in Lazio, gelijk lieflijker hier. 
Romeinen drinken er de regiowijnen bij de eigen keuken: artisjokken, 
pasta, saltimbocca, pizza.... Leuke autochtone druiven, vooral onder Rome: 
bellone, greco moro, cesanese, nero buono di cori, romanesca, bonvino. De wijnen 
zelf heten vaak gewoon Lazio igt. 

Umbria

Lazio

Campania
Pizza- en mozzarellaland Campania – tussen Rome en Napels, en het 
schiereiland daaronder – werd in de oudheid gezien als beste wijngrond 
van Italië. Want ondanks alle zon: groen en vruchtbaar. Druiven als 
aglianico, greco, falanghina, fiano en AOP’s o.a.: Sannio, Falerno, Solopaca, 
Vesuvio, Benevento, Ischia, Cilento. DOCG’s Greco di Tuffo, Fiano di 
Avellino, Taurasi, Aglianico del Taburno. Lang ingedut, nu een avon-
tuurlijk wijngebied, we waren er in 2016, 2017 en 2018…. Vooral natuurlijk 
wit kan mooi zijn, zeker als druiven wat schilinweking krijgen. Dat geeft 
de wijn een natuurlijke bite en doet deze nog beter passen bij de meest 
diverse groentegerechten, en buffelmozzarella natuurlijk.

Campania

Bestellen kan ook op: 
www.vinoblesse.nl

Marc onder de 
1000 jaar oude 
olijf boom van 
Moretti 
(Montefalco)
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sardegna da dettori
Vorig najaar een lange, mooie ochtend 
bij Paolo en figlio Alessandro Dettori, u 
weet wel die van het devies ‘wijnen zijn 
zoals ze zijn en niet zoals ú wilt dat ze zijn. 
Hier bij Sennori in het noordwesten 
wijnbouw sinds 2500 v.C. De akkers –met 
zeezicht- liggen in amfitheater, in bo-
dem kalk en fossielen. Compromisloos 
biodynamisch werk buiten (‘de natuur 
gidst’), binnen onder de grond, rijpen de 
wijnen zonder sulfiet koel op kleine ce-
menten cuves. Niente legno da Dettori, 
geen hout. 2017 Vino Renosu Bianco 
(vermentino met drup moscato di sennori) 
ongefilterd natuurwit met bloemen, 
mirte. Lieflijk zacht, zeebries in finale. 
Bij vis, groente, wit vlees in pittige saus. 
Vorig jaar lastig maar in 2018 weer hele-
maal zichzelf: Vino Renosu Rosso ver-
slavend lekker glas van cannonau, monica 
en pascale. Kruidig, zonnig, zachtrond 
mét broze fraîcheur. Minder zoetig dan 

voorheen. Cacao, bosbes, sinaasappel, 
mirte. In Baarn nog wat dure cuvée’s wit 
en rood te koop, ook per fles.

sardegna da jankara 
Zelfde tripje ook langs Jankara van jon-
ge Renato Spanu. Daar in San Leonar-
do, het hart van Gallura bodem van 
puur graniet. De natuurlijke grens wordt 
gevormd door stuwmeer Lago di Liscia 
in het noorden, door dorpen Luras en 
Calangianus in het westen, Sant’Antonio 
in het oosten. In het zuiden de Limbara 
(1342m), die houdt de warme zuiden-
wind tegen. Het Lago zelf tempert, ook 
al omdat winden er vrij spel hebben.  
De noordelijke Tramontana; westelijke 
Maestrale, Grecale uit het oosten. Ze ver-
koelen, nemen het zilte mee van zee, be-
schermen tegen ziektes. In 2018 regen in 
het voorjaar en wisselvallige, voor hier 
niet zo warme zomer. De Vermentino  
di Gallura Superiore 2018  is minder 

heftig dan 2017, slanker (minder alco-
hol), soepeler, rijpe perzik, amandel,  
sinaasappel. Vurig, volrond en zilt. Op 
site Doctor Wine van journalist Daniele  
Cemilli met 95pt beoordeeld als beste 
van het jaar. Moeilijk te verkopen (prijs, 
onbekendheid?) en daarom nu in de aan-
bieding: 2015 Rosso Colli del Limbara 
Lu Nieddu, uit 85-jarig tuintje met  
pascale, caricaggiola, nebbiolo, cannonau, 
dolcetto, barbera en cabernet franc. Geurt 
naar tijm, mirte, rozemarijn, bosfruit, 
ceder. Rijk, vlezig, toef hout, mineralige 
finale. Parker: 90pt. 

bianco di vulcano 
Op van zwaveldampen geel vulkaanei-
land Vulcano, net boven Sicilië maakt 
Paola Lantieri uniek droog wit van me-
diterrane moederdruif malvasia. Haar 
2018 Salina Malvasia Bianco Secco 
heeft papaja, mandarijn, saffraan, warm 
zand. Is friszacht, kalm, droog, vulkaan-
bittertje in finale. Marc wandelde er ooit: 

wijn smaakt zoals het daar is en ruikt. 
Dit was/is laatste oogst, Paola heeft do-
mein verkocht aan grote speler. Verstan-
dig doosje extra te bestellen?

sicilia en panteleria 
volgens de bartoli
Witte wijn en marsala van druif grillo als 
die van Marco de Bartoli is: Sicilia in de 
gloria… Grillo heeft de zonbestendige 
schil en zuren van voorouder cataratto, 
fruit van achter-achter oma zibibbo. Als 
die op kalksteen staat, niet ver van zee, 
op tijd wordt geoogst, is de wijn gestruc-
tureerd maar licht van alcohol, energiek 
en zilt. In hun Cantina Marco De Bar-
toli even buiten Marsala, bouwen  
Renato, Sebastiano en Giuseppina dap-
per, kundig, gedreven biologisch verder 
aan het oeuvre van legendarische papa 
Marco. Zó verleidelijk 2018 ‘Lucido’ 
(kloon cataratto): knisperende kracht, 
sap, limoen, maar 12.5 .̊ Bij tonijntartaar, 
krab, lamsoren. Op tafel bij 3-sterren de 
Leest. Verfijnder, intenser 2018 ‘Vigna-
verde’ (100% grillo): opent subtiel, slank, 
je ruikt de zee, pijnboompitjes, kruiden, 
plots breed in finale, zilt als marsala. Bij 
sushi’s, rauwe zwaardvis of tonijn. Goed 
idee: paar flessen wegleggen voor later.  
Groots (maar piepjong) 2017 Grappoli 
del Grillo (houtvergiste grillo, idee pa 
Marco dat hem beroemd maakte), com-
pact, op slot nog, ontluikend toast, wit 
fruit, spattend citrus, gember, zonne-
kracht. Allure hóge witte bourgogne, 
laat maar eens blind proeven... Met 2018 
Sole e Vento (grillo uit Marsala met  
zibibbo van Pantelleria, vulkaaneilandje 
ten westen van Marsala) gaat een ander 

vaatje open: zo uitbundig de geur van 
citrus en zweem muskaat, zo fris, ener-
giek de smaak. Heerlijk aperitivo, perfect 
met schaaldieren. Serveren op 14-15 .̊ Uit 
de mooie collectie marsala (100% grillo) 
Vigna da Miccia Marsala Superiore 
Oro 5 anni: dadels, toast, marmelade, 
hazelnoot, kumquats. Niet té zoet, zilt 
zelfs. Enorme lengte. Ook per fles te be-
stellen. Nicolaas Klei: ‘de enige goede mar-
sala komt van De Bartoli, maar die is dan 
ook geweldig… weergaloos spannend’. 

de poort van de wind
Het rode equivalent voor het witte 
moois van de Bartoli, vinden we tussen 
Palermo en Trapani op winderige  
heuvel (600 m) bij Camporeale. De naam 
van het domein zegt het al: Porta del 
Vento, poort van de wind. Na een stads 
(Palermo) leven als apotheker trad  

Marco Sferlazzo er in 2002 in de voet-
sporen van zijn geliefde opa. Bodem 
koele rosse kalk/klei, noordelijk geëxpo-
seerd, wind alom. Biologisch gecertifi-
ceerd; natuurlijke gisten; rijping op be-
tonnen cuves en oude houten vaten. De ‘s 
zomers vrije val van temperatuur in de 
nacht zorgt voor mooie zuren, fris fruit, 
niet te veel alcohol. 2016 Rosso Maquè 
van nero d’avola en perricone ruikt naar 
wilde oregano, bosbes, pijnboompit, 
rinse kers. De smaak is tikje ruig, even-
zo precies, stijlvol, een 9- in dgh 2019…. 
2016 Nero d’Avola, indringend, krach-
tig, fris, peps, zwart fruit, kruiden, 
balsamico, pistachenootjes. Zuren die al 
die indringende geuren en smaken –als 
op de wind- meenemen. 

TENUTE DETTORI
2017 Vino Renosu Bianco
Mild natuurwit: vermentino, drup moscato.
44117  nu-2020   € 14,50

2018 Vino Renosu Rosso
Cacao, bosbes, sinaasappel, mirte. 
Peperoncini door het eten: mmm.
44618  nu-2021   € 14,50

AZIENDA JANKARA
2018 Vermentino di Gallura Superiore
Soepel, veel fruit en volume, zilt in finale.
48818  nu-2022  € 14,95

2015 Colli del Limbara Rosso ‘Lu Nieddu’
Field-blend uit achtertuin, 85 jaar terug 
door opa geplant. 
47915  nu-2022   
van € 21,50 voor € 17,50

PAOLA LANTIERI
2018 Malvasia Bianco Secco ‘Salina’
Van eiland Vulcano: zilt, gekonfijte papaya 
en saffraan.
49218  nu-2021   € 15,50

MARCO DE BARTOLI
2018 Terre Siciliane Bianco ‘Lucido’ 
Zachtfris open, Siciliaanse citrus, zonlicht.
48218  nu-2021   € 13,95

2018 Terre Siciliane Bianco ‘Vignaverde’ 
Intens en vederlicht tegelijk. Zilt…! 
48318  nu-2021   € 15,50

2018 Terre Siciliane Bianco ‘Sole e Vento’ 
Grillo van Marsala en zibibbo  
van Pantelleria 
47518  nu-2021   € 15,95

2017 Terre Siciliane Bianco  
‘Grappoli del Grillo’
Indringende, houtvergiste grillo. 
48417  eind 2019-2025  € 23,50

Marsala Superiore Oro 5 anni  
‘Vigna da Miccia’
Betoverend: dadel, marmelade,  
toast, hazelnoot. 
48700 1 x 0,5l  nu-2030   € 26,50

PORTA DEL VENTO
2016 Terre Siciliane Rosso ‘Maque’
Vol siciliaanse macchia medditeranea.
40016  nu-2021   € 14,95

2016 Terre Siciliane Rosso ‘Ishac’
Rood fruit, specerijen, vijgen, grafiet, 
prachtzuren.
41916  nu-2022   € 18,50

la sardegna & la sicilia 
Sardinië is een eigenzinnig, introvert eiland. Menig volk deed er poging 
tot landjepik maar kwam niet veel verder dan de kust: de bevolking 
verstopte zich gewoon met de schapen in het hoge, onbegaanbare bin-
nenland. Zo zijn de Sardijnen bij hun cultuur en tradities gebleven, en bij 
eigen wijnen van eigen druiven als vermentino (wit) en cannonau voor rood. 
Hoe anders is betoverend, extravert Sicilië: de lichtval; het klimaat; de 
drie zeeën; bergen; cultuurschatten; de Etna; het chaotische verkeer; de 
citroenen; sinaasappels; amandelen; pistachenoten; pasta; ijs; tomaten; 
peperoncini, vis. De Siciliaan zelf is trots maar ook gelaten met 5000 jaar 
overheersing in de genen. Het arsenaal wijngaarden is enorm dankzij 
nieuwkomers en oude landadel (helaas) investerend in saaie cabernet, 
chardonnay, syrah, sauvignon, viognier… Maar, hoera, ook steeds vaker in 
‘eigen’ nero d’avola, frappato, nerello mascalese (rood) en grillo, inzolia, 
carricante, cataratto bij wit.

Sardegna

Sicilia

De zoutpannen langs de kust tussen 
Marsala en Trapani
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echt dão, echt douro 
De authentieke, biodynamische wijnen 
van Casa de Mouraz staan bij sterren-
restaurants, gaan per glas in wijnbars in 
Lissabon, Rome, Kopenhagen, Parijs, 
New York, Londen en Amsterdam. Be-
zoek aan António Ribeiro en Sara Dio-
nisio in het groene, oude binnenland 
van Dão is wijngeestverruimend. Graniet 
in bodem geeft fraîcheur, breedte; lokale 
druiven maken de wijnen verademend 
anders. 2017 Dão Branco (malvasia-fina, 
bical, cerceal-branco, encruzado, alvarinho 
+ nog wat locals) heeft citrus, rozen, peer, 
groene kruiden, is stevig, zacht, puur en 
rustig. Ook bij 60 beste wijnen 2018 El-
sevier. 2014 Dão Tinto, borstelig rood 
van touriga-nacional, tinta-roriz, alfrochei-
ro, jaen, água-santa is kloek, rins, 
voldroog. Donker fruit, specerijen, ei-

kenschors. Beste koop Perswijn (16pt): 
‘heerlijke rode wijn, intens, kruiden, koffie, 
tabak, mooie zuren en tannine’. Hoog 
stroomopwaarts in Portgebied op leis-
teenterrassen maakt Antonio de Douro 
2015 van touriga-franca, touriga-nacional, 
tinta-roriz, tinta-barroca, sousãos. Géen 
hout, dus niet log, maar puur: fris fruit, 
rozemarijn, chocola, volslank, fijne  
zuren.

feelgood in navarra 
In 2005 introduceren we de (dan) piep-
jonge Catalaanse Dani Sánchez Nógue 

en Baskische María Barrena, samen 
Azul Y Garanza in groen Navarra.  
Biologische teelt en modern natuurlijk 
werken zonder geselecteerde gisten, 
houtsnippers of rvs, geeft vitale, feel-
goodwijnen op het fruit. 2018 Navarra 
Blanco Tres (30% oude viura, 70% gar-
natxa blanca) is aromatisch, levendig. 
Wordt nog voller. Zalig bij groentege-
rechten. Navarra Tinto Tres (tempranil-
lo, drup cabernet) is op het sap. Braam, 
bosbes, rood pepertje, sigaar. Volfris 
verwarmend. 2016 Navarra Tinto  
Garciano (graciano, garnatxa) is slanker, 

subtieler met wilde bloemen, kruiden, 
thee, kers. 2016 Seis de Azul y Garanza 
(merlot uit Desierto) kreeg wat rijping 
op Frans eiken. Volfris, kruidig, bessig 
met zweem houtnostalgie. 

heerlijk  
zonder opsmuk
Altijd positief, dromerig ook Martin 
Andrés Alonso Etayo, Geniet er van dat 
zijn dorp Calohorra nu een biotoop in ba-
lans is, hij er een fijne gezamenlijke be-
taalbare biologische rioja mag maken. 
Lijkt al ver weg dat beslissende bezoek 
aan Japanse leermeester Fukuoka (perma-
cultuur) en eigenhandige aanleg wijn-
gaard, bouw huis en windmolen. Het 
dorp straalt nu mee. Net als de 2017  
Rioja Viña Ilusión: een vrolijke, hart-
verwarmende oerwijn. Geen hout, onge-
polijst, warmfris zwart fruit en fram-
boosjes, pepertje toe. Beste koop (15pt) 
Perswijn: ‘puur, sappig, elegant, mooie zu-
ren. Heerlijke wijn zonder opsmuk.’’

el vino del buen amor 
In Sanzoles, gat van één straat witte 
huisjes, elk met eigen hittebestendig 
keldertje, niet ver van statige Zamora, 
treffen we dartel Maria Alfonso en 
haar boutique-bodega Volvoreta. Samen 
met drie zwijgzame, beschermende  
grote broers en papa Antonio een hechte 
wijnfamilie. Van tinto de toro, wortel -
echt op 750m hoogte in natuurpark, de 
levenslustige 2016 Toro ‘El vino del 
buen amor’, het zwoelfrisse van onge-
repte hoogte, opwekkend fruit, weinig 
hout, rijk, leer, tijm, houtvuur, balsami-
co, bloemen. 

Vinos Vinoblesse
Nu en dan snuffelen we ook in Spanje en Portugal. Intuïtief, herkomst 
maakt niet uit, wetend dat zo’n klassieke, houtgedomineerde reserva niet 
ons ding is. Als we een keer een vino vinoblesse (vitaal, natuurlijk, authen-
tiek, houtarm, fruitrijk) in het glas krijgen: gaan we eropaf. En dat deden 
we met Azul Y Garanza (Navarra), de familie Suriol (Penedès), Volvoreta 
(Toro), Vina Ilusion (Rioja) en Casa de Mouraz (Dão, Douro)…. 

Opslag en distributie zijn toever
trouwd aan WDC Verhoeven te Til
burg, Een specialist: doet alleen wijn. 
U kunt zelf kiezen (zie bestelformulier 
of op de site), welke van vier dagen in 
uw postcodebied u het best schikt. U 
kunt zo van tevoren maatregelen ne
men opdat de wijnen die dag ook in 
ontvangst kunnen worden genomen. 
De wijnen worden tussen 8 en 18.00 
uur bezorgd. Is bezorging thuis lastig, 
dan verzoeken wij u een adres op te 
geven waar men altijd terecht kan. 
Op uw werk, bij een kantoor, instantie 
of winkel in de buurt bijvoorbeeld. Of 
u kunt de wijn afhalen in Baarn krui
sing A1/A27) of bij opslag in Tilburg 
(niet ver van de Efteling). Lukt dit niet 
en kan er op deze data niet worden 
bezorgd, dan is het mogelijk om een 
aparte afspraak te maken met de 
vervoerder: 0135942430. U kun dit 
nummer ook gebruiken om ’s och
tends een indicatie van tijdstip  
levering te krijgen. Voor levering door 
het jaar heen vindt u de bezorgdagen 
voor uw plaats op www.vinoblesse.nl.

Hoe bestellen? 
Door het bestelformulier (zonder 
post zegel) naar Antwoordnummer 
320, 3740 VB BAARN te sturen.  
Of via de site: www.vinoblesse.nl  
Wanneer? Zo snel mogelijk. Het liefst 
voor 15 oktober, later kan ook, maar  
de kans bestaat dan, dat een wijn is 
uitverkocht. 

Wanneer komt de wijn? 
De wijn wordt medio november op de 
door u gekozen dag bezorgd. Bestelt u 
uit voorraad, dan dezelfde week nog.

Alléén per doos, dus voordelig... 
Een wijn kan alleen per doos (van 12 
of 6, per wijn vermeld) worden afge
nomen. In de originele verpakking 

van domein of château. Hierdoor 
kunnen wij de prijzen redelijk houden. 
Bij minder dan 36 (hele flessen) of 
een totaalbedrag/levering van  
minder dan € 300, incl BTW wordt  
€ 11,45 bezorgbijdrage berekend

All-in prijzen, wel snel betalen 
Prijzen zijn per fles, incl. BTW, accijns 
en verpakking. U betaalt nà ont
vangst van de factuur, als de wijnen 
zijn bezorgd binnen 8 dagen. Bij een 
eerste bestelling vragen wij om beta
ling vooraf. Bij te late betaling worden 
administratiekosten berekend. Pas na 
gehele betaling wordt u eigenaar van 
bestelde wijnen.

De bezorging. 
Vervoerder Verhoeven (0135942430) 
doet zijn best uw instructies op te  
volgen bij het afleveren. Controleert 
u de zending altijd goed. Een enkele 
omwisseling is helaas nooit uit te  
sluiten. In geval van breuk, vermissing
of omwisseling, dit graag aantekenen 
op het ontvangstreçu én ons dit  
onverwijld berichten. 

Direct uit voorraad. 
Veel wijnen hebben wij op voorraad. 
Welke, is op www.vinoblesse.nl te  
lezen. Ze zijn het hele jaar door – ook 
telefonisch – te bestellen. Levering: 
direct. Afhalen in Baarn of Tilburg 
kan op afspraak. Er zijn ook winkels 
die wijnen van ons voeren.

Kantoor/afhalen Baarn: 
Beukenlaan 18
Correspondentie: 
info@vinoblesse.nl
Postbus 319 3740 AH BAARN
Tel: 035 54 26 260 

Vervoerder: 
Verhoeven 0135942430

Informatie aflevering en afhalen 
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PORTUGAL 

CASA DE MOURAZ 
2017 Dão Branco
Prachtjaar. Peps. Citrus, peer, specerijen. 
43817  nu-2021   € 11,95

2014 Dão Tinto
Kloeke mix vijf autochtone druiven. 
Portugal!
44014  nu-2021   € 12,25

2015 Douro Tinto
Touriga-franca, touriga-nacional,  
tinta-roriz, tinta-barroca en sousão
80815  nu-2022   € 14,50

NAVARRA

AZUL Y GARANZA
2018 Navarra Blanco ‘Tres’
Sappig, aromatisch fris, rondeur. 
34118  nu-2021   € 8,25

2017 Navarra Tinto ‘Tres’
Tres selectie tempranillo. Sappig, fris, 
verwarmend. 
33417  nu-2020   € 8,20

2016 Navarra Tinto ‘Garciano’
Raffinement van graciano & garnacha 
20116  nu-2021   € 9,95

2016 Navarra ‘Seis de Azul y Garanza’
Volfrisse merlot, kruidig, zwart fruit,  
wat hout.
33716  nu-2022   € 12,95

RIOJA

VINA ILUSIÓN
2017 Rioja ‘Viña Ilusión’
Zo is wijn bedoeld: puur, kwiek, fruitrijk.
40217  nu-2020   € 9,50

TORO

VOLVORETA
2016 Vino de Toro Il Vino del Buen Amor
Volfris, weinig hout, fruit, wilde tijm, 
roostergeuren, bloemen 
03516  nu-2022   € 15,95

Wijngaarden Azul Y Garanza in Navarra. zo’n 50 km onder Pamplona.
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CASCINA VAL LIBERATA
2018 Cenerina Slarina Vino Rosso
Vriendelijk, viooltjes, kruidig,  
zeer drinkbaar. 
13218  eind 2019-2022   € 16,50

EZIO CERRUTI
2018 Vino Bianco da uva moscato
Sappige muscaat, droog, fijn,  
elegant, mineraal. 
13418  nu-2021   € 16,50

CASCINA ROCCALINI
2018 Langhe nebbiolo
Fijn aards-floraal, verkwikkend energiek.
15018  eind 2019-2023   € 17,95

2016 Barbaresco Roccalini
Kruidig, rijp rood fruit, intens,  
elegant en krachtig.
17316  eind 2020-2026   € 31,=

Cascina Val Liberata bij Monferrato 
van Maurizio Caffer en Deirdre O’Brien 
blijkt een jong domein van 3,5 ha, het 
meeste met slarina beplant. Een oude 
variëteit uit Monferrato met hoogst 
eigen karakter, honderd jaar vergeten, 
nu herontdekt door de universiteit van 
Torino. Een Piemontees gezegde luidt: 
‘Slarina poco va nella tina’. Slarina heeft 
lage opbrengst maar geeft fijne wijn. 
2018 Cenerina Slarina Vino Rosso, is 
op het simpele maar ware genoegen: 
vriendelijk robuust, transparant, soe-
pel fris, viooltjes, kruidig, drinkbaar. 
En origineel. Proberen.

Ezio Cerutti. 
Fijn bezoek aan lieve, gastvrije, open- 
en ruimhartige Ezio, hij legt uit dat de 
Romeinen hier rond Asti al moscato 
teelden, omdat met veel kalk in de klei 
de wijn zo mooi fris en geurig is. Ver-
der houdt hij van netjes werken in de 
zin van geen chemie in wijngaard of 
kuip, weinig of geen sulfiet in de wijn. 
Zo Ezio, zo zijn 2018 Vino Bianco Fol 
‘Z’ een sulfietloze stille, droge moscato 
uit Asti met smaak en drinkbaarheid 
uit lang vervlogen tijden. Fijn ingeto-
gen muskaat, fijn fris, rustig zacht, 
mineraal opwekkend.

Cascina Roccalini
Vondst drie (tip van Ezio: als je écht 
mooie barbaresco wil proeven) Paolo  
Veglio. Zijn Cascina Roccalini is al 
200 jaar van de familie. Hij is de eerste 
die wijn zelf bottelt. De akkers nebbio-
lo, alle rond het huis, staan op fameuze 
Sant’Agata-mergel. Hij blijkt groot  
Ganevat-fan, diens werkwijze een bron 
van inspiratie. Geen rvs in de kelder 
maar cementen cuves voor fermentatie, 
houten foeders voor opvoeding. De 
(biologische, natuurlijke) wijnen heb-
ben de finesse en fluwelen elegantie 
die aan mooie vosne-romanée doen 
denken. Kruidig, mineraal, fruit, 
fraîcheur, kabbelende lengte. 2018 
Langhe Nebbiolo is in feite een jong, 
op het fruit gebottelde barbaresco: fijn 
aards-floraal, volslank, verkwikkend 
energiek. Prachtig voor dit geld. 2016 
Barbaresco Roccalini: grote wijn uit 
groot jaar: kruidig, rijp rood fruit,  
elegant en intens krachtig tegelijk.  
Een ontdekking.

Drie vondsten in Piemonte
Op megabeurs Vinitaly (Verona) proeven we een twinkelende biologi-
sche monferrato rosso van druif slarina, nooit van gehoord…. Helaas 
niet meer te koop. Maar – zegt de wijnboer - een vriend maakt ook een 
mooie, geef je kaartje maar. Nog niet terug of we worden al gebeld door  
ene Maurizio, monster is onderweg. Fijne wijn… Dag eerder vielen we 
op proeverij vini naturali al voor een droge moscato uit Asti van Ezio 
Cerutti. Hoog tijd om zelf naar Piemonte zelf te gaan. Buon idea: ter 
plekke doen we nog een vondst: de briljante barbaresco van Roccalini. 

Piemonte
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