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Het is nog niet zover, maar het voorjaar 
komt langzaam weer in zicht en daar wor-
den we blij van, toch? Bij het voorjaar denk 
je ook aan Pasen. De tijd van paaseitjes, 
narcissen en uitgebreide ontbijt- en lunch-
tafels. Hoe lekker is het om met die vrije 
dagen een heerlijk frisse wijn te openen? 
Hopelijk krijgen we veel zon, sowieso zon in 
een fles. Zon in een fles? Zeker, de wijnen 
in dit magazine geven je stuk voor stuk een 
beetje warmte.  

Van fris wit, tot stevig rood en van bubbels tot sherry. 
Diverse wijnlanden zijn weer goed vertegenwoordigd in 
dit magazine zoals Frankrijk, Spanje, Australië, Portugal 
en Argentinië. Dus zodra die lentezon zich aandient, stap 
naar buiten met een lekker glas wijn en geniet!    
 
Blader rustig door het magazine en als je interesse ge-
wekt is, zien we je graag terug in onze winkel!  
 
Uw Wijnkring ondernemer.
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40. 00
per doos

Winemaker’s Selection 
Chardonnay - Sauvignon 
Blanc 

Streek: Central Valley 
Druiven: Chardonnay, Sauvignon 
Blanc 

fris • rijp fruit • honing • 
zachte vanille • limoen 

aperitief • zomerse salade

Winemaker’s Selection 
Carmenère - Cabernet 
Sauvignon 

Streek: Central Valley 
Druiven: Carmenère, Cabernet 
Sauvignon 

kruiden • bessen  

geroosterd vlees • groenten 

47. 70
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Nodo d’Amore  
Bianco 

Streek: Veneto 
Druiven: Garganega, 
Chardonnay, Sauvignon Blanc 

rijk • mineralen • ananas • mango • 
banaan • gekonfijte citroen • vanille

zeebaars in zoutkorst • pittige 
gerechten uit de Aziatische keuken

/14.95

11.99

Nodo d’Amore  
Rosso 

Streek: Veneto 
Druiven: Corvina, Teroldego, 
Merlot 

rozenbotteljam • kaneel • balsamico • 
zwarte peper • kruidnagel • kardemom

rood vlees • geroosterd vlees • 
stoofgerechten • gerijpte kazen

/15.95

11.99

FARINA

Veneto

Pasen komt eraan en dat betekent weer een 
moment dat we met familie bij elkaar willen 
komen. Familie is in Italië net zo belangrijk als 
een geloof en daar grijpen ze ook iedere gele-
genheid aan om samen te komen, te genieten 
van eten en drinken. Bij Farina zien ze dit ook 
zo. Het is een Italiaans familiebedrijf en heeft 
een eigen wapenschild. Dit wapenschild be-
vat drie “liefdesknopen”. Deze knopen zijn 
de inspiratie geweest voor de Nodo d’Amore 
wijnen. De Rosso en Blanco vertegenwoordi-
gen drie druivenrassen in de wijn en daarmee 
een eerbetoon aan de liefdesknopen in het 
wapenschild. Daarnaast referen de drie gese-
lecteerde druivenrassen ook aan de 3 regio’s 
waaruit de appellatie Trevenezie bestaat. 
Nodo d’Amore benadrukt het zorgvuldige 
onderzoek van de druivenrassen en de keuze 
van een vinificatie met innovatieve technolo-
gieën, met respect voor de natuur en de typi-
sche aard van de verschillende terroirs waar-
van deze wijnen een mooie vertaling zijn.
 
Voor de Nodo d’Amore Rosso worden de drui-
venrassen Merlot, Teroldego en Corvina ge-
bruikt. Een krachtig glas met intense aroma’s 
en boeiende tonen, nèt als een hartstochte-
lijke liefdesrelatie. Zoals de drie knopen in 
het wapen van Farina en de rode variant, be-
staat de witte variant; Nodo d’Amore Bianco 
uit drie druivenrassen: Garganega, Sauvignon 
Blanc en Chardonnay. Alle drie uit verschillen-
de gebieden uit de Trevenezie appellatie. Het 
contrast tussen zacht- en kruidigheid geeft de 
wijn een gastronomische veelzijdigheid die 
het een geschikte wijn maakt voor zowel com-
binaties met uitdagende en complexe gerech-
ten zoals zeebaars in zoutkorst, alsook voor 
gerechten in kruidige en zoetzure saus uit de  
Aziatische keuken.

De wijnen
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Ayala  
Rosé Majeur 

Streek: Champagne 
Druiven: Chardonnay, Pinot  
Noir, Pinot Meunier 

levendig • verleidelijk • framboos • 
aardbei • kers

feestelijk aperitief • schaal- en schelp- 
dieren • kreeft • vers fruit

/49.95

45.99

www.champagne-ayala.fr

Ayala 
Brut Majeur 

Streek: Champagne 
Druiven: Chardonnay, Pinot 
Noir, Pinot Meunier 

open • expressief • delicaat • 
citrus • bloemen • wit fruit

red snapper • gnocchi • ratatouille • 
gegrilde vis • salade

/39.95

34.99

AYALA

Champagne
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Ooit, lichtjaren geleden, was ik op vakantie in Californië en 
maakte ik kennis met iets dat ik daarvoor nog nooit had gegeten: 
blauwe tortilla-chips. Wow! Vele malen lekkerder dan de reguliere 
gele variant, als je het mij vraagt. Wat dus ook heel lekker is: dit 
gerecht met blauwe maistortilla’s, zoals ze het bij het Amerikaanse 
restaurant Celia maken. Je eet je vingers erbij op!

Blauwe maistortilla’s met 
paddenstoelen en queso fresco

 Ayala Rosé Brut Majeur

Wijnkring magazine   |   7Wijnkring magazine   |   7Wijnkring magazine   |   7

Maak eerst de geroosterde tomatenspread: verwarm de oven voor op 200C. Snijd 

de rode ui in kwarten en leg dit samen met de jalapeño en tomaten in de voor-

verwarmde oven totdat alles licht geroosterd is. Mix de ingrediënten samen met 

de koriander in een blender tot een egale spread. Maak dan de poblano crema: 

rooster de poblano pepers in de oven tot ze licht geroosterd zijn en laat 

afkoelen tot kamertemperatuur. Verwijder de zaden en schil van de pepers en 

mix de pepers samen met de sour cream tot een egale crème. Dan de rest van het 

gerecht: snijd de rode ui in stukjes en verwarm met een klein beetje olijfolie 

in een koekenpan. Voeg de paddenstoelen toe en breng op smaak met peper en 

zout tot de paddenstoelen licht gebakken zijn. Haal de paddenstoelen vervol-

gens uit de pan en verwarm de blauwe maïstortillas aan beide kanten voor 30 

seconden in de pan.

Ingrediënten
VOOR 2 PERSONEN

Bereiding

• Een pak kleine blauwe  

maistortilla’s

• 250 gram paddenstoelenmix

• Poblano crema (zie recept) 

Geroosterde tomatenspread (zie  

recept)

• 10 korianderblaadjes

• 70 gram queso fresco 

1 limoen

• 1 rode ui

Voor de geroosterde tomatenspread:

• 100 gram tomaat

• 40 gram witte ui

• 5 gram jalapeño

• 6 korianderblaadjes

• 1 teentje knoflook

Voor de poblano crema:

• 300 gram poblano pepers (een Mexi-

caanse peper met een mild pittige 

bite)

• 10 gram jalapeño

• 20 gram sour cream

Tomatenspread

Leg de tortillas naast elkaar op een groot bord en verdeel de tomatenpasta in 

het midden van de tortilla in een cirkel. Voeg de warme paddenstoelen toe met 

toefjes van de poblano crema, verkruimelde queso fresco en garneer met korian-

der en limoenparten. Knijp de limoen naar smaak over de tortilla. Enjoy!

Tortillas

‘Queso fresco’ wil zeggen: niet gerijpte kaas. Je kunt ook ricotta gebruiken, 

of ook lekker: feta!

Tip

Recept: FavorFlav.com 

FavorFlav is hét online foodmagazine voor iedereen die van lekker eten en drinken houdt. Je vindt er de lekkerste 

recepten, van vlees tot vegan, interviews met chefs, wijntips, restaurant-reviews en de leukste adresjes voor een 

snelle snack of chique sterrenbordje in binnen- en buitenland.

Een Californische Chardonnay ligt voor de hand, maar spannender is een 

rosé. Specifieker: een rosé champagne! De Rosé Majeur van Ayala is een blend 

van 50% Chardonnay, 40% Pinot Noir (waarvan, bijzonder: 6% ‘stille wijn’), 

aangevuld met 10% Pinot Meunier. Deze champagne is met haar fruitige 

frisheid niet alleen een heerlijke bubbel om zo te drinken, maar ook een 

eetwijn bij uitstek! Niet alleen bij lamsvlees, tonijnsteak - en de klas-

sieker; met kreeft - past rosé champagne goed: ook pittige gerechten kan 

deze champagne prima hebben. Blus deze blauwe maistortilla’s met Mexicaanse 

pepers maar lekker met deze verrukkelijke Ayala!

WIJN
TIP



nummer 2 9Wijnkring magazine8

Chanson 
Viré-Clessé 

Streek: Bourgogne 
Druiven: Chardonnay, Muscaté 

fris • aromatisch • bloemen • 
exotisch fruit • mineralen 

aperitief • lichte voorgerechten • 
salade met krab • parelhoen •  
kalfsvlees • vis

/16.95

14.99

Domaine Piron  
Fleurie 

Streek: Beaujolais 
Druif: Gamay 

elegant • kruidig • perzik • 
iris • viooltjes 

lichte gerechten met gevogelte • 
lamsbout 

/17.95

14.99

De wijnen

CHANSON

Bourgogne

PIRON

Beaujolais

www.domaines-piron.frwww.domaine-chanson.com

Domaine Chanson Piron

Domaine Chanson, één van de oudste 
producenten van Bourgogne wijnen. 
Ontstaan in 1750 en is sinds 1999 
eigendom van de Bollinger familie. Het 
landgoed is gelegen in het hart van 
Beaune en zet zich in voor het be-
houd van de traditionele waarden van 
Bourgogne op basis van zorgvuldige 
wijnbouw en een diep respect voor de 
authenticiteit van het terroir. De twee 
dorpen Viré en Clessé, uit de subregio 
Mâconnais, vormen een uniek terroir. 
 
De Viré-Clessé Chardonnay is één van 
de beste witte wijnen van de regio die 
souplesse en mineraliteit combineert.

Domaine Piron is gevestigd in Mor-
gon, een dorp in de Beaujolais regio 
in Frankrijk. Dominique Piron, de 14e 
generatie uit de familie, heeft met zijn 
kennis de laatste jaren meegeholpen 
om de regio een wereldwijde reputatie 
te geven. Recentelijk is het wijnhuis 
overgenomen door Dominique’s 
zakelijke partner Julien Revillon. Het 
wijnhuis richt zich op duurzame wijn-
bouw waarbij de natuurlijke balans en 
biodiversiteit zoveel mogelijk behou-
den blijft. 

De druif Gamay is het hart en de ziel  
van Beaujolais wijnen en deze druif is 

een verre neef van de Pinot Noir 
druif. Gamay is een kruising tussen 
de Franse Pinot Noir en de Oosten-
rijkse inheemse Heunisch Weiss.  
 
De Gamay geeft gulle fruitige wij-
nen, met een makkelijke doordrink-
baarheid die heerlijk licht gekoeld 
gedronken kunnen worden. Daar-
om zijn ze zo geschikt als lunchwijn, 
bij een picknick of een BBQ met vis 
en gevogelte. Eigenlijk de ideale 
lente en zomerwijn!

Serveer  

licht gek
oeld 

op zo’n  

12-16°C
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Pedro Ximénez  
“El Candado” 

Streek: Jerez 
Druif: Pedro Ximénez 

rozijnen • gedroogde pruimen • 
dadels • koffie • zoete drop 

chocoladedesserts • vanille ijs • 
blauwschimmelkaas

/9.95

8.49

Manzanilla  
“Deliciosa” 

Streek: Jerez 
Druif: Palomino Fino 

delicaat • droog • fris • 
crispy • mineralen 

aperitief • met nootjes • 
zeevruchten • visgerechten

/8.50

6.99 

www.grupoestevez.com

37.5 
cl.

37.5 
cl.

Hopelijk kunnen we met Pasen weer een gezellige paasbrunch of 
paasdiner plannen met familie of vrienden. Denk dan eens aan een 
mooie sherry om je gasten te verrassen. Ze combineren eenvoudig 
met echte voorjaarsgerechten zoals lentesoep, quiches, lamskote-
letjes of pasteitjes. Bodega Valdespino is opgericht in 1264 en is 
daarmee één van de oudste Bodegas uit de Jerez. Men bezit 186 ha 
aan wijngaarden. We zetten twee sherry’s van dit huis in het zonlicht: 
 
Manzanilla Deliciosa is een lichte strogele sherry van de Pa-
lomino Fino druif met delicate, gistachtige aroma’s en mine-
rale tonen. Deze sherry is mede zo bijzonder doordat deze 
geheel gevinifieerd moet zijn in de omgeving van de haven 
van Sanlúcar de Barrameda. De invloed van de zee geeft deze 
fino sherry een ziltige afdronk De smaak is droog, fris en 
crispy. Hij is perfect als aperitief of gecombineerd met klei-
ne (voor)gerechtjes met zeevruchten en gerijpte hammen.  
 
Dan de Pedro Ximenez El Candado. Candado betekent hangslot, je 
vindt er één op ieder flesje en deze sherry is gemaakt van gedroog-
de PX druiven. Deze zoete sherry is echt een snoepje voor bij je des-
sert. Een intense donkere kleur met aroma’s van rozijnen, vijgen, 
koffie en mokka. Deze zoete wijn is erg lekker bij pure chocolade-
pudding (hoe puurder, hoe beter!) vanille ijs of pittige blauwe kazen.  
 
Serveer de sherry’s licht gekoeld in een wit wijnglas en je zal je 
verbazen over de veelzijdigheid van deze (onterecht) nog redelijk 
onbekende wijnen.

VALDESPINO

Jerez

Serveer licht  

gekoeld op zo’n
  

8-12 °C

De wijnen



COLUMN

Dromen, dat doe ik graag. Dagdromen incluis. 
Of laten we het wegdromen noemen. Nu meer 
dan ooit, want de rauwe realiteit laat ons dit 
voorjaar weinig mogelijkheden. In dat dromen 
speelt wijn een belangrijke rol en dan niet 
alleen bij het drinken, maar bij de gedachten 
erachter. De verhalen, de herinneringen.  
 
Aan de Loire, om maar een voorbeeld te geven, die trage, 
brede, ondiepe stroom die glimlachend onder de zomerzon 
langs de wijngaarden van Chinon en Saumur glijdt. ‘Rivier’ 
klinkt te stoer voor dat spelewater met zijn zandige 
eilandjes met wilgen en gras. Frankrijkcorrespondent van 
weleer Jan Brusse schreef dat je desgewenst dobberend 
in zithouding van Sancerre tot de zeemonding kon reizen, 
schurend met je billen over het zand. Op de oevers 
staan sprookjeskastelen omringd door wijngaarden, 
lange gemetselde boogbruggen verbinden dromerige 
stadjes met de andere oever en in steile kliffen zijn bij 
steenwinning koele kelders uitgehakt waarin de wijnen 
rijpen. Een zoet land, ‘de tuin van Frankrijk’, waar de 
renaissancekoningen het liefst verbleven. Als ik een fles 
Saumur pak en er de kurk uit trek, neuriën die blijde 
herinneringen al door mijn hoofd; de eerste slok voert me 
terug naar het restaurant onder in de stad van die naam, 
het château als achterdoek, waar we in de tuin de vork 
prikten in een baarsfilet… 
 
 
 

 
 
Viognier, de naam doet het water in mijn mond lopen 
maar zet evenzeer het associatiemachientje aan het 
werk. Ik denk meteen aan de Autoroute A7, want daar 
waar die met bochtig werk de stad Vienne omzeilt, zie 
ik op de steile hellingen van het Rhônedal de gaarden 
van Condrieu liggen, de bakermat van dat druivenras. 
Ooit waren er nog maar een paar hectaren over. Een 
lastige druif was het. Een kwakkelaar, een ziektegevoelig 
zorgenkind met weinig opbrengst. Maar enthousiasme 
van jongvolk gaf hem nieuw leven. Dus in mijn gedachten 
zoeft mijn auto verder die A7 af, langs Valence en 

Orange, en dan de A9, ‘Languedocienne’, naar de nieuwe 
gronden waar de viognier wordt geteeld. Grootschaliger, 
breder, een vers kind onder de Zuid-Franse zon. De 
Languedoc is de vineuze speeltuin van Frankrijk, de 
streek waar de ontwikkelingen het snelst gaan. Ooit 
produceerde men hier de liters anoniem rood voor de 
werklui in het noorden, de arbeiders die wijn dronken 
als caloriebrengers, spierverwarmers in de winter. Dat 
is verdwenen. De statiegeldflessen zijn ingeruild voor 
serieus glaswerk, het grof schurende rood voor elegante 
blancs en rouges, van viognier maar vooral ook van 
grenache, chardonnay, pinot noir en syrah. En ook wijn 
uit de Languedoc is voor mij een reisbiljet, een ticket 
naar de verschroeide heuvels met tijm en salie, waar in 
de kromme steeneiken de cicaden hun sissende baltslied 
laten klinken. 
 
Een lied van verlangen, dat zing ik, deze dagen. Heel hard. 
Of ik er de stembanden nou bij laat zoemen of het alleen 
in mijn hoofd hoort maakt niet uit. Ik snak, ik smacht. 
Maar ik hoop dat we over een poos die termen niet meer 
horen. Weg met dat verdraaide ‘hart onder de riem’. 
Gewoon weer het glas heffen en klinken, vieren, juichen 
en zingen. Terug naar de onbezorgdheid! In afwachting 
daarvan koester ik de wijn. Vloeibaar houvast in wankele 
dagen.

DDROMEN EN 
ASSOCIATIES

Culinair journalist Onno Kleyn

‘Vloeibaar houvast in 
wankele dagen’
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www.onnokleyn.nl
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General Manager  
François Régis de Fougeroux

De Loire

Loire vallei
Loire

Sancerre
Nantes

Saumur

Langlois-Chateau 
Saumur Blanc 

Streek: Loire 
Druif: Chenin Blanc 

zuiver • fris • karaktervol • appel • 
citrusfruit • witte bloemen • 
steenfruit

asperges • groentenschotels • kip • 
schaal- en schelpdieren

Langlois-Chateau 
Saumur-Champigny 

Streek: Loire 
Druif: Cabernet Franc 

mild • aardbeien • kersen • 
specerijen

lichte vleessoorten • kip • 
stevige gerechten met vis

/13.95

10.99
/14.95

11.99

Door het hart van Frankrijk stroomt 
de langste rivier van het land: de 
Loire. Belangrijke en bekende wijn-
gaarden liggen aan de oevers bij 
Pouilly-sur-Loire (Pouilly Fumé) en 
Sancerre. Verder stroomafwaarts 
volgt het wijngebied Touraine (Vou-
vray, Chinon, Bourgueil) en iets verder 
op de linkeroever de prachtige oude 
stad Saumur, ook wel genoemd “de 
parel van de Anjou“, met zijn prach-
tige kasteel hoog op een heuvel.  
 
De Saumur-Champigny AOC is een 
wijn met erkende herkomstbena-
ming geproduceerd in de regio van 
Saumur. De wijngaarden van Saumur 
zijn verspreid over 9 gemeenten van 

Maine en Loire. De naam Champigny 
maakt deel uit van de Saumur appel-
latie. Champigny is de geautoriseer-
de benaming die wordt toegevoegd 
aan de grootste rode wijnen van 
de acht gemeenten rond Saumur.  
 
De Saumur wijnen zijn erkend als één 
van de besten uit de vallei van de 
Loire. Een reputatie die gebaseerd 
is op de kenmerken van de bodem 
en terroir waarop de wijnstokken 
geplant zijn. Saumur-Champigny 
is gemaakt van druiven geteeld op 
een zanderige, kleiachtige bodem 
en grind. Deze soorten bodems bie-
den wijnen met verschillende karak-
ters en van uitzonderlijke kwaliteit. 
De belangrijkste druivenrassen zijn 
de Chenin Blanc voor witte wijn en 

Cabernet Franc voor rode wijn. Ca-
bernet Sauvignon en/of de Pineau 
d’Aunis kunnen ook worden ge-
blend met de belangrijkste druiven-
rassen met een maximum van 30% 
voor de Saumur-Champigny-wijnen. 
De geur wordt gedomineerd door 
rood fruit, met name aardbeien en 
kersen. Deze fruitigheid komt ook in 
de smaak terug. De afdronk is mild 
met een mooie hint van specerijen 
en heeft een lange, frisse afdronk. 
 
De Saumur Blanc is een spatzuivere, 
strakke, 100% Chenin Blanc. De drui-
ven worden met de hand geplukt. 
Een wijn die expressief en sappig is 
met geuren van witte bloemen en 
exotisch fruit. 

LANGLOIS- 
CHATEAU

Loire
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Uit ons magazine:
Salentein Barrel Selection  

Chardonnay, Valle de Uco, Mendo-

za, Argentina – Bodegas Salentein 

is Nederlands bezit. Dat maakt 

ons trots. De kwaliteit maakt ons 

extra trots. Wat een fijne wijn. 

Verkwikkend en tegelijk comforta-

bel met aroma’s van groene appel, 

limoen en ananas. Geen wonder, 

want de wijngaard ligt hoog op de 

westelijke flanken van de Andes.

CChardonnay!
ontdek de verschillen

Oxford Landing Chardonnay,  

South Australia – Ziehier het 

moderne Australië. Niet zwaar en 

log, maar luchtig, lichtvoetig 

en elegant. In de neus meloen, 

steenfruit en, subtiel, wat ho-

ning en toast. De smaak is fris, 

sappig en vol fruit. Het is bo-

vendien een vegan friendly wijn.

Laurent Miquel ‘Solas’ Chardonnay Réserve, 

IGP Pays d’Oc – ‘Laurent Miquel is one of 

the Languedoc’s outstanding winemakers’, 

schrijft de Engelse wijnjournalist Tim 

Atkin. Laurent noemt zichzelf ‘créateur de 

grands crus du Languedoc’. En inderdaad de 

klasse straalt van deze Zuid-Franse wijn af. 

Heerlijk rijp geel fruit in geur en smaak. 

Doyenne du comice en ook perzik en mango.  

Fris en opwekkend, tegelijk sappig  

en gul met goede lengte.

Chardonnay,  
de lieveling van 

veel wijn- 
liefhebbers!

Chardonnay is enorm populair en dat komt in  
belangrijke mate omdat de wijn zacht smaakt en  
bijna nooit te uitgesproken is. De druif Chardon-

nay heeft namelijk niet een dominante smaak 
van zichzelf – anders dan bijvoorbeeld Riesling, 
Sauvignon Blanc, Gewurztraminer en Viognier, 
die van zichzelf grote aromatische kracht heb-
ben. Chardonnay lijkt dus kameleonachtig en 
dat zorgt voor een grote verscheidenheid aan 

smaken. De aroma’s en ook het mondgevoel zijn 
afhankelijk van waar de druiven groeien en rijpen 

én hoe de druiven worden verwerkt tot wijn.

Tekst: Gert Crum, wijnjournalist
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Herkomst1.

De bakermat van de Chardonnay-druif is Bourgogne. 

De wieg van deze druif heeft gestaan in Chardonnay, 

een klein dorp in de Mâconnais. Sinds mensenheugenis 

produceert Bourgogne, en het aangrenzende Champagne, 

van deze nobele druif wijnen van wereldfaam.  

Inmiddels is de Chardonnay echter uitgevlogen –  

tot ver buiten Frankrijk.

Kenmerken3.

2.

Vinificatie4.

Uit ons magazine:

De Chardonnay-druif heeft zich anno 2021 in alle 

wijnlanden van de wereld gevestigd. En, zo blijkt, 

hij heeft het overal naar het zin, dankzij een ge-

weldig aanpassingsvermogen – iets dat niet van elke 

druivenvariëteit kan worden gezegd. Zodoende is 

Chardonnay de meest aangeplante nobele witte varië-

teit op onze wereldbol met ongeveer 210.000 hectare. 

Sauvignon Blanc – die andere lieveling van witte 

wijndrinkers – is nummer twee met circa 110.000 

hectare.

In koelere gebieden kan de wijn slank en rank zijn 

met subtiele aroma’s van bloesem, citrusfruit, groe-

ne appel. In warmere, subtropische zones geeft de 

Chardonnay gulle en flamboyante wijnen met een krach-

tig aroma van meloen, peer, ananas en mango.

Zoals gemeld, heeft karakter en kwaliteit ook te maken 

met de wijze van vinifiëren/produceren. Heeft de wijn 

in wording alleen op roestvrij stalen tanks gelegen of 

is hij vergist en/of heeft hij gerijpt op eiken vaten? 

En als er eiken vaten aan te pas komen, zijn die dan 

(voor een deel) nieuw en al of niet aan de binnenzijde 

licht tot pittig gebrand. Zo zijn er Chardonnays die 

subtiel en genuanceerd zijn met verfijnde aroma’s en 

Chardonnays die rijk, krachtig en vol zijn met aroma’s 

van brioche, toast, boterbabbelaars en gebrande noten. 

Keuze te over. Chardonnay is er voor iedereen! 

Wijnlanden

Chanson, Viré-Clessé – één van de spe-

cialiteiten van het in Beaune gevestigde 

tophuis Chanson. De wijngaarden van de 

dorpen Viré en Clessé, verenigd in de 

appellation Viré-Clessé, liggen in het 

zuidelijk deel van de Bourgogne, in de 

Mâconnais. Het dorp Chardonnay, naamge-

ver van de nobele druif, ligt een steen-

worp noordelijker. Breed genuanceerd 

met onder andere kamperfoelie, kweepeer, 

perzik en zelfs gekonfijt exotisch fruit. 

Verrukkelijk en verrukkelijk lang van 

smaak met een koninklijke afdronk.

Salentein Numina Chardonnay, Spirit  

Vineyard, Valle de Uco, Mendoza, Argen-

tina – ‘Old Block Selection’ staat op 

het achter-etiket. En inderdaad, dit is 

een selectie van Chardonnay druiven van 

de oudste stokken. De wijngaard ligt op 

ruim 1250 meter boven de zeespiegel in 

de vallei van de Uco. De nachten zijn 

hier koud en de dagen zonnig en warm, 

hetgeen een perfecte rijping garandeert. 

Hij ruikt en smaakt heel zuiver en de-

licaat met aroma’s van bloesems en wit 

fruit. Een Argentijnse topper.
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Mousserend/ 
stille wijn

Absolus

38 cl.

Absolus

46 cl.

Absolus

62 cl.

Rode wijn

Absolus

30 cl.

Mousserend

Mousserend/ 
stille wijn

Wijnglas van het perfecte compromis 
 
Lehmann Glass, gespecialiseerd glas- 
producent, heeft meerdere lijnen met de 
mooiste glazen. Zeer gewild bij wijnlief-
hebbers zijn de glazen in de Jamesse en de 
Lallement-serie. Ze zijn uitermate precies 
én een feest voor het oog. Voor elk type wijn 
is er een andere, elegante vorm ontwikkeld 
en ze zijn ragfijn, want mond geblazen. 
 
Maar wie heeft zoveel ruimte in de glazenkast dat 
voor elk type wijn een ander glas past? Bovendien 
zijn deze Signature glazen ietwat kwetsbaar en dat 
in combinatie met een prijs die bij dergelijke, am-
bachtelijk gemaakte glazen hoort, ook kostbaar.  
 
Reden genoeg voor Gérard Lehmann om het 
Absolus glas te ontwikkelen. Lehmann heeft vast-
gesteld dat er bij particulieren en restauranthou-
ders grote behoefte is aan één generiek glas dat 
aroma’s en mondgevoel van elke wijn volledig tot 
zijn recht laat komen – of het nou wit, rosé, rood  
of mousserend is. 
 
Het Absolus glas wordt industrieel geproduceerd 
van loodvrij kristal. Het brengt wat de liefhebber 
wenst qua kwaliteit en elegantie. Het is robuust 
en tegelijk fijn van vorm. En het is breed inzetbaar. 
Het Absolus glas is er in drie inhoudsmaten:  
30, 38, 46 en 62 centiliter.

Nu vanaf

per glas

4.44

LEHMANN 
ABSOLUS

HALEN

BETALEN
6 

4

Tekst: Gert Crum, wijnjournalist
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• Numina wordt met de hand geplukt – alleen de beste 

druiven worden geselecteerd

• Barrel Selection wordt deels machinaal, deels met  

de hand geplukt 

• Numina Malbec krijgt 14 maanden houtlagering op  

Frans eiken

• Barrel Selection Malbec 12 maanden op een combinatie  

van Frans en Amerikaans eiken

• Numina Chardonnay heeft 8 maanden op Frans eiken  

gerust (deels nieuw, deels oud hout)

• Barrel Selection Chardonnay heeft 6 maanden op  

Frans eiken gerust

Salentein Numina 
Chardonnay 

Streek: Mendoza 
Druif: Chardonnay 

fris • intens • rijpe ananas • jasmijn • 
witte perzik • bloemen

zeebaars met linzen • subliem met 
vitello tonato!

Salentein Barrel 
Selection Chardonnay 

Streek: Mendoza 
Druif: Chardonnay 

elegant • romig • vol • toast • 
tropisch fruit • vanille • honing

zeebaars • gebakken tong • gegrilde 
tonijn

Salentein Numina  
Malbec 

Streek: Mendoza 
Druif: Malbec  

intens • rood en zwart fruit 
chocolade • vanille • tabak

gegrild rood vlees • oude kaas

Salentein Barrel 
Selection Malbec 

Streek: Mendoza 
Druif: Malbec  

vol • bramen • pruimen • chocolade 
 

hazenpeper • harde kazen

per doos

80. 00
113. 70

Doos met 4 flessen 
Salentein Barrel 

Selection Malbec en 2 
flessen Salentein  
Numina Malbec

Doos met 4 flessen 
Salentein Barrel 

Selection Chardonnay 
en 2 flessen Salentein 
Numina Chardonnay

De wijnen

Numina komt van de oudste wijngaarden op het El Oasis en La Pampa estate.  
De stokken zijn hier gemiddeld 25 á 30 jaar oud. Dit gemiddelde wordt in stand 

gehouden door steeds opnieuw stokken aan te planten en weer te rooien – dat is 
het beste voor de wijn. Veel oudere stokken, zoals je in Frankrijk bijvoorbeeld hebt, 
werken minder goed in Argentinië. De kwaliteit gaat achteruit als de stokken te oud 

worden en de opbrengst wordt te laag. Barrel Selection is een blend van diverse 
hoogtes van de Salentein wijngaarden.

Numina en Barrel Selection

Proef nóg meer Argentinië!

Ruim

voordeel!
33. 00

SALENTEIN 4 + 2

Scan de QR code 
en bekijk 
onze video!
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De wijnen

Oxford Landing Estates 
Sauvignon Blanc 

Streek: South-Australia 
Druif: Sauvignon Blanc 

licht • fris • grapefruit • passiefruit • 
vers gemaaid gras

couscous • garnalen • forel • 
kip • gerechten met venkel

Oxford Landing Estates 
Merlot 

Streek: South-Australia 
Druif: Merlot 

frambozen • anijs • zoethout • 
pruimen • rijke zwarte kersen

rood vlees • gevogelte • romige kazen

Oxford Landing Estates 
Chardonnay 

Streek: South-Australia 
Druif: Chardonnay 

romig • verse perzik • citrus • 
honingmeloen

rijke visgerechten • salades • gevogelte

Oxford Landing Estates 
Shiraz 

Streek: South-Australia 
Druif: Shiraz 

sappig • zwarte bessen • pruimen • 
viooltjes • witte peper • chocolade

lamsvlees • rundvlees • kip

OXFORD 
LANDING

South Australia

per fles
6. 99

7. 95

Nieuwe look!
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De wijnen

YALUMBA

South Australia
Yalumba werd in 1849 opgericht 
en wordt nog altijd bestierd door 
de nazaten van Samuel Smith, de 
allereerste eigenaar. Als oudste 
wijnfamilie in Australië dragen ze 
verschillende verantwoordelijkhe-
den zoals respect voor het verleden, 
bewust zijn van het heden en de 
ogen altijd gericht op de toekomst.  
 
De oprichter, Samuel Smith, plant-
te ruim 170 jaar geleden de eerste 
wijngaard van Yalumba aan. Ge-
worteld in geschiedenis en rijk aan 
verhalen over doorzettingsvermo-
gen, eren de Samuel’s Collection 
wijnen de oprichter van Yalum-
ba. Hiermee wordt de herkomst 
omarmt en een stukje Australië 
aan iedere drinker meegegeven.  
 
Hoofd wijnmaakster is Louisa Rose 
(Lou voor vrienden) en onder haar lei-
ding werkt Yalumba op een duurza-
me wijze aan wijnen waarin traditie 
en innovatie elkaar op harmonieuze 
wijze ondersteunen. De Roussanne 
heeft door een authentieke, natuur-
lijke gisting, zowel de frisse, delica-
te fruitaroma’s die de druif van het 
koelere klimaat van de Eden Valley 
krijgt. Maar ook een vleugje hout van 

de opvoeding in oudere barriques. 
Het maakt de wijnen een universele 
partner van vele gerechten of ideaal 
om zomaar een glas van te genieten. 
De Shiraz - Cabernet Sauvignon 
heeft mooie aroma’s van de Shiraz 
druif zoals rijpe pruimen en ker-
sen, gevolgd door kruiden en rode 
bessen van de Cabernet Sauvignon 
druif. Rijk en gul, zacht en soepel.  
 
Voor de Grenache-Shiraz-Mataro 
kun je levendig robijnrood van kleur 
verwachten. De wijn is zeer aroma-
tisch met lagen van bosbessen, ra-
barber, geplette rozenblaadjes en 
kaneel. Het smaakpalet is sappig en 
helder met bosbessenaroma’s en 
chocola-achtige tannines.

Samuel’s Collection 
Roussanne 

Streek: South-Australia 
Druif: Roussanne 

bloemen • kamille • lavendel • 
wilde rozen • vanille custard

wilde champignons • risotto met tijm • 
pompoen en ricotta ravioli met salie

Samuel’s Collection  
Shiraz-Cabernet 
Sauvignon 

Streek: South-Australia 
Druiven: Shiraz, Cabernet 
Sauvignon 

zacht • rijpe pruimen • kersen •  
kruiden • rode bessen • 

garnalen • chili • knoflook linguine • 
burrito met bonen en avocado

Samuel’s Collection 
Grenache-Shiraz- 
Mataro 

Streek: South-Australia 
Druiven: Grenache, Shiraz,  
Mataro (Mourvèdre) 

romig • verse perzik • citrus • 
honingmeloen

Kung Pao Chicken • Pad Thai • 
kruidige Aziatische gerechten

Wijnmaker Louisa Rose

per fles

16. 99
18. 95

Duurzaam & vegan
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De Fransman Laurent Miquel en zijn 
Ierse vrouw Neasa hebben in hun eigen 
taal een woord gemeen dat perfect past 
bij deze serie wijnen: Solas. In het Iers 
betekent dit “licht” , maar  het is ook oud 
Frans voor ‘vreugde, plezier of genieten’, 
ideale woorden om je huwelijk, afkomst 
en je wijnen mee te mogen vergelijken!   
 
De betekenis van Solas is precies wat 
de wijnen zijn: licht en plezierig. De 
wijnen reflecteren de zuiverheid, balans 

en vriendelijke wijze waarop Laurent 
Miquel de wijnen karakter geeft. Ze 
eren verschillende (iconische) regionen 
in zowel Zuid-Frankrijk als Ierland. De 
kenmerkende signatuur van Laurent is 
samen met de Ierse spirit van Neasa in 
een fles gegoten.  
 
Was je al bekend met de Père et Fils serie 
van Laurent Miquel? Dan weet je dat 
het moderne, soepele wijnen zijn. Geen 
strakke afdronk, wel volwassen.  

De Solas Reserve serie combineert 
heerlijk bij allerlei gerechten en zal jouw 
Paastafel extra feestelijk maken. Er zijn 
diverse druivenrassen binnen deze serie 
en dat biedt voor iedere smaak een 
uitkomst!

Wijnkring magazine18

Licht & 
plezierig!

Frans en Iers 
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Solas Reserve 
Chardonnay 

Streek: Zuid-Frankrijk 
Druif: Chardonnay 

rijk • fruitig • peer • rijpe appel •
lichte houttonen • mineralen

kabeljauw • koolvis • kip

Solas Reserve 
Viognier 

Streek: Zuid-Frankrijk 
Druif: Viognier 

fris • citroen • zachte abrikoos • 
noten • kamperfoelie

gegrilde visgerechten • garnalen • 
oriëntaalse gerechten

Solas Reserve 
Grenache Blanc 

Streek: Zuid-Frankrijk 
Druif: Grenache Blanc 

fris • zacht • grapefruit • 
limoen • meloen • karamel

gefrituurde vis met tartaarsaus • 
Pad Thai • zomerse salades

Solas Reserve 
Syrah-Grenache 

Streek: Zuid-Frankrijk 
Druiven: Syrah, Grenache 

rijp • kersen • bessen • mokka • 
rozemarijn • tijm

vlees van de gril • tapas • oude kaas

Solas Reserve 
Pinot Noir 

Streek: Zuid-Frankrijk 
Druif: Pinot Noir 

zacht • bessen • kersen • framboos • 
bosbes • rozemarijn

charcuterie • bouillabaisse • paté

De wijnen

LAURENT 
MIQUEL

Zuid-Frankrijk

per fles
7. 99

9. 95

Scan de QR code 
en bekijk  

onze video!
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De wijnen

Terra d’ Alter  
Branco 

Streek: Alentejo 
Druiven: Siria, Arinto, Viognier 

fris • ananas • papaya • limoen

aperitief • fruit de mer • gegrilde vis

Terra d’ Alter  
Rosé 

Streek: Alentejo 
Druiven: Aragonês, Touriga 
Nacional 

fris • bloemig • fruitig • licht kruidig

aperitief • kruidige gerechten

Terra d’ Alter  
Tinto  

Streek: Alentejo 
Druiven: Aragonês, Trincadeira, 
Syrah 

zacht • rijp rood fruit • pruimen • 
kruiden

varkenshaasmedaillons met groene-  
peperroomsaus • gegrild vlees • kazen

TERRA 
D’ALTER

Alentejo

per fles

5. 99
7. 45

Ontdek wijnland Portugal 
 en haar veelzijdigheid  

met Terra d’Alter!
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Afgelopen zomer ontdekte FavorFlav een verrukkelijk gerecht 
van zalm met zwarte rijst en bimi. Zo’n gerecht waarin alles klopt: 
perfect gegaarde zalm, rijst met een lekkere bite en een citrussausje 
dat het geheel een lekkere frisheid meegeeft. Een gerecht dat je 
ook thuis wilt maken, kortom; hier is het recept!

Signature zalm met bimi  
en zwarte rijst

 Terra d’Alter Branco
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Begin met de dashi: breng het water aan de kook met de kombu. Zet het vuur 

uit, voeg de katsubushi toe en roer goed voor 10 minuten. Breng naar wens op 

smaak met sojasaus.Maak daarna de citroengrassaus: bak op laag vuur de venkel, 

knoflook, sjalotjes, citroengraspuree en gember met zonnebloemolie in een pan. 

Voeg vervolgens 100ml groentebouillon toe en kook voor 30 minuten op laag 

vuur. Voeg de mix toe aan een blender en meng tot een egale saus. Meng de  

saus met de overige ingrediënten, zeef de saus en laat vervolgens afkoelen.

Breng de rijst met water en de dashi aan de kook. Kook de rijst voor 30 minu-

ten op laag vuur en laat vervolgens afkoelen.Dan de bimi: snijd de kopjes van 

de bimi af en blancheer de bimi voor 2 minuten in gezouten water. Laat de bimi 

vervolgens afkoelen in ijswater.Vervolgens ga je aan de slag met de zalmfilets: 

bak de zalmfilets met zonnebloemolie in 2 minuten aan beide kanten in een pan. 

Voeg vervolgens de boter toe en breng op smaak met zout en peper. Leg de zalm-

filets dan 2 minuten in de oven op 170C. Verwarm ondertussen de zwarte rijst 

met dashi met een lepel boter in een pan totdat al het vocht eruit is (+/- 4 

minuten). Warm vervolgens ook de citroengrassaus op en verwarm de bimi met een 

beetje groentebouillon, boter en zout.Schep een beetje van de zwarte rijst op 

een bord en plaats hier een zalmfilet en wat van de bimi op. Garneer met de 

citroengrassaus.

Ingrediënten
VOOR 4 PERSONEN

Bereiding

Laat je niet afschrikken door de ogenschijnlijk ingewikkelde ingrediënten-

lijst. De meeste Japanse producten, zoals rijstwijn mirin (het zoete zusje 

van sake) en citroengraspuree (of gehakte lemon grass) zijn gewoon in de 

supermarkt te koop. Andere producten, zoals bonito vlokken, die worden ge-

serveerd op zo’n beetje alles wat er in Japan te eten valt, haal je bij de 

Aziatische toko.

Tip

Recept: FavorFlav.com 

FavorFlav is hét online foodmagazine voor iedereen die van lekker eten en drinken houdt. Je vindt er de lekkerste 

recepten, van vlees tot vegan, interviews met chefs, wijntips, restaurant-reviews en de leukste adresjes voor een 

snelle snack of chique sterrenbordje in binnen- en buitenland.

Terra d’ Alter Branco is een wijn gemaakt van Siria, Arinto & Viognier, 

waarvan alleen die laatste waarschijnlijk bekend is en dat is niet zo 

gek: er groeien meer dan 200 inheemse druivenrassen in Portugal! Terra  

d’ Alter Branco komt uit Alentejo, een enorm uitgestrekt gebied in het 

zuiden van Portugal. Je vindt hier veel rode wijnen, maar ook witte wij-

nen, die verrassend genoeg (want hete zomers) niet alleen vol en aro-

matisch zijn, maar ook lekker fris. Terra d’ Alter Branco barst van de 

fruitige aroma’s (ananas!) maar riekt ook naar limoen. En laat dat nou 

net een lekker bruggetje zijn naar de frisse citroengrassaus in dit ver-

rukkelijke gerecht. Een puike combinatie voor een sympathieke prijs!

WIJN
TIP

• 4x 150 gram zalmfilet zonder huid

• 400 gram bimi

• 320 gram zwarte rijst

• 200 ml citroengrassaus (zie ingre-

diënten en recept hiernaast)

• 40 gram boter

• 100 ml zonnebloemolie

Voor de dashi (Japanse bouillon)

• 1 liter water

• 100 gram Kombu (gedroogd zeewier)

• 75 gram Katsubushi (Bonito flakes)

• Sojasaus naar smaak

Voor de citroengrassaus (200ml)

• 35 gram venkel

• 25 gram sjalotjes

• 4 gram knoflook

• 5 gram citroengraspuree

• 5 gram gember

• 150 ml groentebouillon

• 25 ml Mirin (rijstwijn)
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Ramón Bilbao  
Verdejo 

Streek: Rueda 
Druif: Verdejo 

fris • levendig • passiefruit • anijs • 
venkel • klein bittertje

gerookte zalm • witte asperges • 
salade met vis • schaal- en schelpdieren

/11.95

9.99

RUEDA VERDEJO

www.bodegasramonbilbao.es

De wijnen

RAMÓN 
BILBAO

Rueda en Rioja

Rioja is misschien wel een van de meest be-
kende wijnstreken. Mooie rode wijnen uit 
het heerlijke Spanje. Wanneer we het heb-
ben over Rueda is het voor velen niet meteen 
duidelijk dat dit ook om Spanje gaat. Het 
makkelijkste en meest zichtbare verschil? 
Er zijn zeker uitzonderingen, maar over het 
algemeen kun je aanhouden: Rioja is rood. 
Rueda is wit. De belangrijkste troef voor 
rood in de Rioja is de Tempranillo druif. Voor 
de witte wijnen in Rueda is dat de Verdejo.   
 
Rueda staat voor aromatische, droge en le-
vendige witte wijnen. De ontwikkeling van 
Rueda had veel te maken met de belang-
stelling voor de streek vanuit andere wijnge-
bieden. In de jaren zeventig waren het met 
name wijnbedrijven uit de Rioja die hun oog 
lieten vallen op Rueda. Meerdere wijnhuizen 
onderzochten de grote mogelijkheden in dit 
gebied om een alternatief te maken voor 
zwaardere, houtgelagerde witte Rioja. Dit 
was het begin van de hernieuwde opleving 
van de lokale Verdejo, een druif die werd ge-
zien als zeer interessant vanwege zijn mooie 
aromatische  karakter. Daarna ging het snel 
met Rueda. De streek kreeg voor zijn wit-
te wijnen in 1980 een eigen DO, als eerste 
wijngebied in Castilla y León, eerder dus dan 
Ribera del Duero. Het betekende een erken-
ning van de kwaliteit en het begin van een 
lange periode van groei en voorspoed.

Scan de QR code 
en bekijk  
onze video!
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Ramón Bilbao  
Crianza 

Streek: Rioja 
Druif: Tempranillo 

rijk • elegant • zwart fruit • pruimen • 
kokos • kruiden

dinerwijn • vleesgerechten • Spaanse 
worstsoorten • rijke vissoorten • 
zachte kazen

/13.95

9.99

RIOJA CRIANZA

Onder andere in Rioja wordt gewerkt met 
een classificatie die laat zien hoe de wijnen 
worden gerijpt op zowel barrique als fles. 

Crianza betekent letterlijk “opvoeden”. 
Een Rioja Crianza rijpt minimaal een jaar 

op (Amerikaanse) bariques en daarna 
nog een jaar op de fles. We kennen naast 
Crianza, nog Reserva en Grand Reserva, 

waarbij de rijping op de vaten en in de fles 
steeds langer wordt. Voor de witte wijnen 

geldt een vergelijkbare indeling, al is de 
bewaarperiode op vat en fles korter.

Heerlijke diner-
wijnen!

Rueda

Jerez

Galicië Rioja
Navarra

PenedesRibera 
del Duero

Rodolfo Bastida, Technical  
Director & General Manager
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