
 

 Fles Produktgegevens Proefnotitie 
1  Land                      Italië (streek Marche) 

Naam                    Velenosi Passerina Brut 
Druif                      Passerina                   
Jaar                       2010                       
Producent             Velenosi Vini      
Prijs                       € 15,00 

Mooi helder strogeel van kleur. In de geur een heerlijk 
delicaat parfum van vruchten en bloemen, typerend voor de 
passerinadruif. De mousse en de smaak zijn beide zeer 
verfijnd. Zachte fruitaroma's en verfrissende, maar milde 
zuren maken van deze verrassende wijn echt iets bijzonders. 
Verkrijgbaar bij Terravin Zaandam (imp.Vindorado) 

2 

 

Land                      Chili 
Naam                    Terrapura Sauvignon Blanc 
Druif                      Sauvignon Blanc 
Jaar                       2012                
Producent      
Prijs                       € 7,95 

De neus biedt intense aroma’s van tropisch fruit 
(passievruchten) maar ook kruidigheden zoals venkel en 
peterselie. De smaak is tintelend fris met rijke tonen van 
citrus en groene appel. De afdronk is intens en lang.  
 
Verkrijgbaar bij Rue du Saint Krommenie 
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Land                      Argentinië (streek Mendoza) 
Naam                    Torrontes 
Druif                      Torrontes                
Jaar                        2012                  
Producent            Zolo 
Prijs                       € 7,95 
 

Een verleidelijke neus van rozenbloesem, Lychee’s, rijpe 
peren en ananas. Zeer aromatisch. De wijn smaakt vol, fris 
en droog met hetzelfde exotische fruit aangevuld met citrus, 
sinaasappelzest en frisse abrikozen. 
 
Verkrijgbaar bij Terravin Zaandam (imp.Tamis) 
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Land                     Frankrijk (streek Languedoc) 
naam                    Limoux Chardonnay 
Druif                     Chardonnay                 
Jaar                      2012                     
Producent            Domaine Astruc    
Prijs                      € 12,00 

Een volle rijke wijn, goudkleurig, rijk aan aroma’s als brioche 
en hazelnoot. Lekker om zo te drinken. Smaakt ook goed bij 
jonge geitenkaas en paté. Kan goed ouderen. 
 
 
Verkrijgbaar bij Terravin Zaandam 

5 

 

Land                     Niederösterreich  
Naam                   Uibel 
Druif                    Zweigelt?? Roter of Grüner 
                             Veltliner??   Chardonnay?? 
Jaar                      2012    
Producent            Weingut Uibel 
Prijs                      € 8,50 

 De kleur van de wijn verraad de smaak….., of toch niet?? 
Leopold  Uibel heeft op zijn wijngaard diverse 
druivensoorten staan. O.a. de blauwe druif Zweigelt , 
Chardommay,  Roter  en  Grüner Veltliner. 
Wat zit er in het donker glas. Proef je het verschil tussen 
rood wit, of Rosé?? Best lastig. 
Verkrijgbaar bij Terravin (imp Vindorado) 

6 

 

Land                     Italië (streek Emilia Romagna) 
Naam                   Otello Lambrusco Grasparossa 
Druif                     Lambrusco Maestri                   
Jaar                       2012                       
Producent             Familie Ceci 
Prijs                      € 15,50 
 
Verkrijgbaar bij Gabrielle Salvatore Haarlem 

De lambrusco is donker en dieprood van kleur met een 
schuimende paarse mousse en al even verrassend van 
smaak. Het intense aroma van bramen, bittere kersen en 
pruimen en de temperamentvolle en tanninerijke smaakt 
verrukt vanaf de eerste slok. Een opwindend aperitief op 
een zwoele zomeravond of een spannende begeleider van 
stevige,ietwat vetrijke gerechten als lasagne, spareribs of 
knapperig geroosterd vlees. 
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Land                      Frankrijk Chinon ( Loire) 
Naam                    Chateau du Coudray- 
                              Montpensier  L’Apegée VV 
Druif                      Cabernet Franc                     
Jaar                       2011                    
Producent             Chateau Moncontour      
Prijs                       € 15,95 
Verkrijgbaar bij Terravin Zaandam (imp. Vindorado) 

De wijn is mooi glanzend en robijnrood van kleur. In de neus 
de verfijnde geur van rijp rood fruit gecombineerd met een 
zweempje rokerigheid, afkomstig van de houten vaten. In de 
smaak komen deze aroma’s fraai terug. Wat vooral opvalt is 
de heerlijke sappigheid en de enorme concentratie van deze 
klassieke wijn. Dit maakt dat de frisse zuren en tannines 
nergens storend aanwezig zijn, maar de wijn wel de nodige 
structuur geven. 
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Land                      Italië (streek Grumello) 
Naam                    Valtellina Supriore Grumello 
Druif                      Chiavennasca (= Nebbiolo)                 
Jaar                       2008                   
Producent             Nino Negri     
Prijs                       € 11,90 

Een heerlijke houtgerijpte wijn, met krachtig fruit en 
balansvolle smaak. De ideale begeleider van veel 
vleessoorten, wildgerechten en diverse kazen.  
 
 
Verkrijgbaar bij  Wijnkelder Brouwersgracht te Amsterdam 
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Land                      Italië (streek Puglia) 
Naam                    Apollonio Copertino 
Druif                      Malvasia Nera, Montepulciano                       
Jaar                       2007 
Producent           Apollonio   
Prijs                       € 13,50 

Volle robijnrode kleur. De geur is weldadig: vol en krachtig 
tegelijk, met rijp zwart fruit en houtige kruiden. In de aanzet 
is de wijn mondvullend en zijdezacht. In tweede instantie 
sluiten de milde zuren en rijpe tannines daar naadloos op 
aan. Een gulle wijn met karakter. 
Verkrijgbaar bij Terravin Zaandam (imp.vanDijk) 
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