
 

  

 
 

Wijngegevens Proefnotitie 

1 Land/ naam 
Regio 
Druif  

 
Jaar  

Producent 
Prijs 

India / Brut NV 
Nashik 
Viognier, Chenin Blanc, 
Sultana and Pinot Noir 
NV 
Sula 
€ 17 
(verkrijgbaar bij 
www.asianwines.nl ) 

In India ten noorden van Mumbai bevind zich het wijngebied Nashik. 
Sula Vinyards Een blend van Viognier, Chenin Blanc, Sultana and Pinot 
Noir. Deze feestelijke sparkling wijn is gemaakt volgens de méthode 
champenoise. Fris met groene appels en hinten van groene paprika en 
romige peer geeft een uitstekende balans aan de wijn.  

2 Land/ naam 
Regio 
Druif 
Jaar 

Producent 
Prijs 

China / Moser XV 
Ningxia 
Riesling  
2016 
Château Changyu 
€13 
(verkrijgbaar bij Gall&Gall) 

Frisse Riesling van Chateau Changyu uit de regio Ningxia in China.  De 
wijn is erg toegankelijke met een lichtgele heldere kleur en geuren van 
verse bloemen en citrusvruchten. De smaak is fris, vol fruit en met een 
zeer zachte afdronk, waardoor je alleen maar meer wilt. 
 
Deze wijn past zeer goed bij vis, kip of pittige Oosterse 
gerechten, maar ook in de zon op het terras smaakt deze 
wijn fantastisch. 

3 Land/ naam 
Regio 
Druif 
Jaar 

Producent 
Prijs  

India/ Sula Chenin Blanc  
Nashik 
Chenin Blanc 
2014 
Sula vinyeards 
€12 

In India ten noorden van Mumbai bevind zich het wijngebied Nashik. 
Sula Vinyards produceert daar deze perfecte witte wijn voor de 
zomeravond. Deze half droge chenin blanc late harvest is 
gefermenteerd op roestvrijstaal waardoor het zijn frisse tonen heeft 
behouden. 
 
 

4 Land/ naam 
Regio 
Druif 

 
Jaar 

Producent 
Prijs 

China  
ChangZu 
Cabernet sauvignon, 
cabernet franc, Merlot 
2014 
Grace Vineyard 
€14 

Relatief klein wijnhuis, maar behorend tot de beste wijnhuizen van 
Azië. De wijngaarden van Grace liggen in Shanxi en Ningxia. De Chinese 
wijngaarden liggen evenals Bordeaux en Nappa Valley op de 38ste 
breedtegraad. De Cabernet Merlot is helder licht rood. In de smaak 
kruiden, peper, chocolade, rood steenfruit en levendige zuren. De wijn 
is rond en toegankelijk met licht karamel in de afdronk.  

5 Land/ naam 
Regio 
Druif 
Jaar 

Producent 
Prijs 

China/ Cabernet Sauvign 
Ningxia 
Cabernet Sauvignon 
2011 
Dragons Hollow 
€15 

Het wijnhuis is in 2006 opgericht door een Amerikaanse ondernemer, 
waarbij alle wijnen op Chinese grond zijn verbouwd. De grond is te 
vergelijken met die van Bordeaux en de Napa Valley in Californië. De 
naam Dragons Hollow is afkomstig van de vallei tegen de berg Helan 
Mountains. In de mond tonen van komijn, krenten, zwarte bessen, 
peperkorrels en wilde bloemen. Dit is een karaktervolle wijn heeft een 
mooie complexiteit en is een goed uitgebalanceerd. 

6  Land/ naam 
Regio 
Druif 
Jaar 

Producent 
Prijs 

India/ Shiraz Dindori rsv 
Nashik 
Shiraz 
2015 
Sula 
€15 

De Sula Shiraz reserve komt uit het wijngebied ten noorden van 
Mumbai. Het microklimaat zorgt daar goede omstandigheden en deze 
regio kent geen uitgesproken seizoenen waardoor de wijngaard het 
hele jaar door groeit. De oogst vind plaats in maart tijdens het droge 
seizoen. De wijn heeft een geur van weelderige bessen heeft in de 
smaak zachte tannines, ,maar is best pittig, stevig van karakter. 

7 Land/ naam 
Regio 
Druif 

jaar 
Producent 

Prijs 

China/Noble Dragon 
Ningxian 
Cabernet Franc, Sauvign 
2013 
Changyu Pioneer Wine C. 
€13 

Sinds 2008 heeft getalenteerd Oostenrijkse wijnmaker Laurentz 
Moser, de leiding over het wijnmakers team van Changyu Pioneer 
Wine Company.  
Changyu Noble Dragon is een schitterende Chinese wijn met een 
intense donker kersenrode kleur en een overweldigende geuren van 
kersen, zwarte bessen, vanille, gedroogde kruiden en rokerige tonen 
en zachte tannines. De wijn heeft een houtrijping ondergaan van 6 
maanden 

http://www.asianwines.nl/


 

 

 

 
 

Wijngegevens Proefnotitie 

1 Land/ naam 
Regio 
Druif  
Jaar  

Producent 
Prijs 

Georgië/Saperavi 
Kakheti Region 
100 % Saperavi 
2015 
JSC Tiblivo 
€ 15 
 

Heerlijke purperrode wijn uit een mooie Georgisch gevormde en 
geëtiketteerde fles. Deze wijn heeft de traditionele Mukuzani 
kenmerken; tonen van rijpe kersen, amandelen en vanille. Prettige 
zuivere geur, stevig. Krachtige, boerse smaak met zeer aangename 
tannines. De wijn heeft een lange goede smaakvolle afdronk. Hij 
onderscheidt zich daardoor onmiskenbaar en smaakt nu en straks ook 
gewoon erg lekker. Een perfecte eetwijn.  
Gemaakt volgens de kvevri methode (= ingekuild in aarden pot). 

2 Land/ naam 
Regio 
Druif 
Jaar 

Producent 
Prijs 

Libanon/ Chat. Musar 
 
Syrah, Gren., Cab svgnon 
2006 
Château Musar 
€30 
 

Château Musar is een bijzondere rode wijn uit Libanon en wordt 
gemaakt van de traditionele druivensoorten zoals Syrah, Grenache en 
Cabernet Sauvignon. de wijn rijpt maar liefst 24 maanden op 
eikenhouten fusten. Na deze houtrijping blijven de flessen nog 
minimaal 3 jaar in de kelder zodat de Musar gereed is om te drinken 
op het moment van aankoop. Sommige wijnjournalisten gaan zover 
om Musar als één van de grote wijnen van de wereld te bestempelen. 

3 Land/ naam 
Regio 
Druif 
Jaar 

Producent 
Prijs 

Italië/ Otello Lambrusco   
Emilia Romagna 
Grasparossa Druif                                           
? 
Familie Ceci Prijs                      
€16  
(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. 

http://www.josbeeres.nl/zoeken/?land=31

