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Land/ naam 
Druif 
Producent 
Prijs 

Crémant dÁlsace 
Riesling, Pinot Blanc 
Domaine Zinck 
€ 14,50 

Deze frisse mousserende wijn gemaakt volgens de Méthode Traditionelle (zoals 
Champagne) is een optimale wijn om de maaltijd mee te starten, of om iets te vieren. 
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Land/ naam 
Druif 
Jaar 
Producent 
Prijs 

Frankrijk, Loire, Levin 
Sauvignon Blanc 
2007 
David Levin 
€ 12,00 

De kenmerken van deze wijn zijn die van het Loiregebied, die een duo vomt met 
Nieuw Zeeland. Het is een wijn waarin de sfeer van de rivier huist, met een palet aan 
geuren en smaken.  Mineralen en fruitgeur als buxus, kenners hebben het over 
kattenpis, gras, tropisch fruit maken een harmonie van zacht zuren en een verfijnde 
afdronk. De jonge Franse wijnmaker heeft zijn opgedane kennis prachtig gemengd 
met de oude Franse stijl. 

3 

 

Land/ naam 
 
Druif 
Jaar 
Producent 
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Chili, Maray reserva 
Limarì Valley 
Sauvignon Blanc  
2011 
Tabali 
€ 13,95 

Een mooie frisse wijn uit de nieuwe wereld. Druiven zijn aangepland aan de achterkant 
van een kleine heuvel om de druiven tegen het directe koude zeeklimaat te 
beschermen. De heuvels zijn ontstaan door de mijnbouw die daar vroeger was. 
Hierdoor proef je de mineralen van de ijzer, marmer, graniet. Geur is fris en iets 
groenig,  Smaak is rijk aan mineralen en heeft frisse zuren die lang blijven hangen. 
Mooie wijn voor een overheerlijke zomerse dag of bij visgerechten. 
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Land/ naam 
Druif 
Jaar 
Producent 
Prijs 

Zuid-Frankrijk,  Elysée  
Syrah 
2011 
Padro 
€ 7,50 

Deze Syrah uit het Zuiden van Frankrijk is gemaakt om een breed publiek te bedienen. 
Toch zijn de zuivere kenmerken van deze echte Zuidfranse druif nog volop aanwezig. 
Een makkelijke sappige wijn (kersen). In de geur iets specerijen. 
Goed te drinken bij de maaltijd. van vlees.  
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Chili, Rappal Valey 
Reseva Shiraz Casillero 
del Diablo 
Shiraz 
2009 
Casillero del Diablo 
€ 5,95 

Intense paarse Aroma: De eerste laag is gemarkeerd met zwarte bosvruchten, 
voornamelijk bramen en wilde bessen, aangevuld met gekruide noten, voornamelijk 
van peper Smaak: De tannines zijn stevig vanaf het begin en het fruit rijp is. De laatste 
indruk is die van versheid, grotendeels te danken aan haar bijzondere zuurgraad. De 
afdronk is lang en volwassen met tannines die droge meest elegant. Tips van karamel is 
ook duidelijk te aanwezig in het boeket 
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Frankrijk, Chateau 
Tours st. Bonnet 
Medoc 
Cabernet Sauvignon,  
Merlot, Malbec , Petit 
Verdot en Merlot 
2009 
€ 14,50 

Château Tour St. Bonnet is een gerenommeerd cru bourgeois landgoed gelegen in de 
gemeente Sint-Christoly in het uiterste noorden van de Medoc. Jacques Merlet, die 
loopt van het landgoed, is niet van fan van nieuw hout en de bijbehorende vanille 
karakters die hij verleent aan wijn - bijgevolg, de wijn is gerijpt gedurende 18 maanden 
in grote eiken Foudres in plaats van de meer voorkomende kleine barriques. Tour St. 
Bonnet kan verrassend hard en sober in de jeugd, maar met 4-5 jaar van opslag in een 
kelder, kan openstellen voor intense cassis smaken samengaan met een soepele, 
gebalanceerde tannines onthullen 
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Chili, Gray Single Block 
Glacier 
Carmenére 
2009 
Ventisquero 
€ 17,00 

Een expressieve wijn met een prachtige zuiverheid van fruit. Het biedt een vers boeket 
van rode bessen, bosbessen, bramen en zwarte kersen met pittige ondertoon. Mooie 
paarse kleur met intens zwart & blauw fruit aroma’s aangevuld met zoethout, rook en 
cola. Een zoete nadronk van cassis en bosbessen aroma's vertonen een goede rijpheid 
en deze worden pittiger met lucht. De bosbes smaak verlengd zich tot een lange, 
sappige, energieke afwerking… 
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Frankrijk Saint Emillion 
Merlot ,Cab. Franc, 
Cabernet Sauvignon  
2006 
Château Couvent des 
Jacobins 
€ 24,90 

Deze 2e wijn van het beroemde Château Couvent des Jacobins is met echte liefde en 
passie gemaakt. Dit is ook direct te proeven. De wijn is zacht en  rond. Mooie afdronk 
van vers zwartfruit. Heerlijk bij verschillende vleesgerechten. 
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Chili, Don Maximiano 
Cab Sauv. Carmenère 
Petit Verdot, Cabernet 
Franc 
2007 
Errazuriz 
€ 79,50 

Een mooie paars-rode kleur met robijn tinten, op de neus, zwart fruit zoals bramen en 
bosbessen vergezeld van rode bessen en zoethout, allemaal omlijst door subtiele 
gedroogd fruit en ceder notities. De smaak is weelderig en uitgestrekt, met grote 
persoonlijkheid, met veel zwart fruit en een zekere mate van zure kersen, samen met 
gladde noten van kruidnagel en truffels. Tannines die structuur en karakter geven, is 
dit duidelijk een zeer levendige wijn met een uitstekende opslag in een kelder 
potentieel dat zal in complexiteit met elk jaar stijgen in de fles. 
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Land/ naam 
 
Druif 
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Producent 
Veilingprijs 

Frankrijk, Bordeaux 
Haut-Medoc cru classé   
Cabernet Saivignon 
1978 
Château Belgrave  
€ 25,00 tot  € 200,00 

Dit beroemde château  5de cru classé, maakt  de klassieke medoc wijnen, waar  gezien 
hun koopgedrag, de Chinezen zo gek op zijn. 1978 is een redekijk jaar, maar wel erg 
oud voor een Belgrave. Gezien de leeftijd van deze wijn is het niet zeker of de wijn nog 
wel correct is. Toch is het weer spannend hoe de wijn zich heeft gehouden. 

http://www.zinck.fr/medias/Image/_img_dyn/med/cremant-brut1275921116.jpg
http://www.debruijnwijnkopers.nl/Basis.aspx?Lid=36&Lit=VIEW&QUERY=WKU_Producten.Id=854&Wijnid=854&Act=2
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Frankrijk  Loupiac 
Châteaux Roby   
Semillon, Sauvignon 
Blanc n2006 
Lariaut 
€ 12,00 

Tegenover de beroemde wijngaarden van Sauternes, aan de andere kant van de 
Gironde in het wijngebied Bordeaux, liggen de wijngaarden van Loupiac. Hier worden 
mooie zoete wijnen gemaakt van overrijpe door edele rotting aantaste druiven.  
Lekker bij oude kaas, paté en een mooi dessert. 
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Chili, Late Harvest 
Sauvignon Blanc 
2010 
Erazirriz 
€ 8.95 

Errazuriz Late Harvest is zeer fris, met een glinsterende zilver-gele kleur. De neus heeft 
citrus en rijp fruit zoals abrikoos en rozijnen, alsmede subtiele citrus bloemen noten. 
De gladde textuur en romige smaak geeft goede balans tussen de zoetheid kenmerk 
van dit soort wijn en levendige zuurgraad. Met aanhoudende volharding en een zeer 
goede zuurgraad, deze wijn zal leeftijd heerlijk in de fles. 

Vraag 1: welk land heeft het meeste hectare wijngebied? 

Antwoord: a. Chili heeft 189 000 hectare en Frankrijk 850 000 hectare. Voor de liefhebber: de wijnproductie van Chili is 6,3 Mhectoliter en 

die van Frankrijk bijna 10 x groter en wel 50 Mhectoliter. 

Vraag 2: Waardoor wordt de wijnbouw in de Bourgogne getypeerd? 

Antwoord: a. Sterk versnipperde wijngaarden, vrijwel allen Bourgondische wijngaarden behoren tot verschillende boeren, die ieder hun 

perceel op hun eigen manier cultiveren. Dit levert per akker zeer uiteenlopende wijnen op- die alle toch dezelfde naam dragen. 

Vraag 3: De druiven voor edelzoete wijnen blijven net zo lang hangen in de wijngaard tot ze licht gaan rotten en er schimmel op de druif 

komt. Dat heet edelrot. Hoe heet deze bijzondere schimmelvorm? 

Antwoord: a. Botrytis Cinerea, Deze schimmel ontstaat in de nevelige nachten in het najaar., en vermenigvuldigen zich overdag. De 

schimmel zorgt er voor dat een deel van het vocht in de druif in de hitte overdag verdampt. Hierdoor wordt de concentratie suiker hoger en 

dus zoete wijn oplevert. 

Vraag 4: Wat is de meest aangeplante druivensoort in de Champagne? 

Antwoord: b. De blauwe Pinot noir. Men laat de schillen van de druif niet meegisten zodat de wijn toch wit blijft. De Chardonnay wordt ook 

gebruikt en ook vaak alleen. 

Vraag 5: In het algemeen smaken grote wijnen slecht wanneer ze jong zijn, klopt deze stelling? 

Antwoord: b. Nee. Als deze mythe waar was, zou dit een goed excuus zijn voor wijnmaker die slechte wijnen maken. ‘Hij is nu niet te drinken 

maar over 10 jaar is deze voortreffelijk’ Nee, grote wijnen zijn ook in hun jeugd goed. 

Vraag 6: Wat zijn de eigenschappen van een goede Chileense Merlot? 

Antwoord: b. Gul en soepel met dikwijls wat hout en rijp fruit. Dit is ingegeven dor wijnmaker Michel Roland, die een hoop invloed heeft 

gehad op de smaak van honderden wijnen zo ook in Chili. 

Vraag 7: Uit welke streek komt de Carménère druif en waar is deze nu vooral te vinden? 

Antwoord: b. Frankrijk Bordeaux, nu Chili. Carmenere is de geheime liefde van Chili, die oorspronkelijk uit de Médoc regio in het Bordeaux 

wijngebied in Frankrijk komt.  

Vraag 8: Wat is er zo bijzonder aan de Carménère druif? 

Antwoord: b. Op dit ogenblik is Chili het enige land ter wereld waar de carmenère nog in groten getale voorkomt en de Carménère-druif 

wordt tegenwoordig als een Chileense specialiteit gezien. Doordat eind 19e eeuw een groot deel van de druiven verwoest was door de 

druifluis, werden in Frankrijk vele druivenrassen op Amerikaanse stammen geënt. Dit is echter niet het geval geweest in Chili waar de 

Carmenère rond 1850 was geïmporteerd. 

Vraag 9: waar staan de oudste wijnstokken? 

Het goede antwoord is wat lastig. Chili heeft nog de oude wijnstokken. In Frankrijk staan deze vrijwel allemaal op een nieuwe, Amerikaanse 

ent. De oudste wijnstokken in Frankrijk zijn ca. 150 jaar (AOC Saint Mont). Die van Chili zijn ca. 400 jaar geleden geplant. De oudste wijnstok 

die genoemd wordt is ca. 90 jaar oud. Maar er zullen er vast oudere zijn. Overigens staat de oudste wijnstok ter wereld in Maribor, Slovenië. 

De stok heet in het Sloveens stara trta. De wijnstok staat er al zo’n 440 jaar.  

Vraag 10: maar welk land is groter? 

Antwoord: a. Chili is groter met 756626 km2. Frankrijk is kleiner met slechts 543965 km2 groot.  

 


