2017

de grote

hamersma

INHOUD
Woord vooraf

5

Coop

167

Daxivin

174

8

De Bruijn Wijnkopers

176

9

De Natuurwinkel en/of

Het grote gebruiksgemak van
De Grote Hamersma
Top 100 sterwijnen
Top 25 Riesling

13

Top 25 Sauvignon Blanc

14

De Smaakimporteur

192

Top 25 Chardonnay

15

Deen

197

Top 25 Merlot

16

Dirck III

204
210

natuurvoedingswinkels

184

Top 25 Syrah

17

DirectWijnMarkt

Top 25 Cabernet Sauvignon

18

Douwe Walinga Italiaanse Wijnen 212

Top 25 Pinot Noir

19

Eck en Maurick

221

Top 25 mousserende wijnen

20

Ekoplaza

225

Top 25 biologische wijnen

21

emté

234

Top 25 nieuwkomers

22

Enoteca Spezzatura

238

Farmer Wijnen

247
253

Albert Heijn

23

Franse Kwaliteitswijn

AndereWijn

85

Gall & Gall

255

Gastrovino

294

89

Glandorf & Thijs

308

97

Goede Wijn

309

André Kerstens Partners in Wijn
sinds 1880
Anfors
Artisan Wines

109

Grapedistrict

316

Attent

113

Hema

332

Au Paradis

114

Hoogvliet

344

AWWijn/De Wijnrank

117

Jacobus Toet

350

B.J. De Logie

125

Jan Linders

360

BeVino

127

Janselijn Wijnen

365

isbn 978 90 5956 713 9
nur 447

Biowijnclub

132

Jean Arnaud

369

Bolomey Wijnimport

136

Jumbo

371

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch databestand of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Boni Supermarkt

142

Just Add Wine

387

Bosco Vini

147

Kwast Wijnkopers

391

Brouzje

148

La Persistance

405

By The Grape

150

la Vie le Vin

409

Casa Silva

156

Léon Colaris

413

Clara’s Champagnes

160

Les Généreux

431

Clavelin

164

Markvandewijn

445

© 2016 Harold Hamersma/Fontaine Uitgevers BV
Vormgeving omslag en typografie binnenwerk: Yolanda Huntelaar, Werkplaats Amsterdam
Database: Xeed, Remko Posthuma
Zetwerk: Versatile PreMedia Services
Projectcoördinatie en redactie: Merijn de Leur-van Duyn, Boekmerijn
Eindredactie: Yulia Knol

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Tot op het moment
van ter perse gaan hebben uitgever en auteurs de gegevens van wijnen, oogstjaren, prijzen en
inzenders gecontroleerd. ‘Onvolkomenheden’ zijn evenwel altijd mogelijk. Daar kunnen geen
rechten aan worden ontleend. Mocht u onjuiste informatie tegenkomen, dan zouden we het
op prijs stellen als u ons dat laat weten (degrotehamersma@fontaineuitgevers.nl).

INHOUD

5

Marqt

447

Over de auteur

761

mcd

456

Register € 0–5 rood

762

Miranda Beems Wine Import

464

Register € 0–5 rosé

764

Mitra

468

Register € 0–5 wit

764

Neleman

484

Register € 5–10 rood

766

Nettorama

487

Register € 5–10 rosé

775

Organic Wine Concept

490

Register € 5–10 wit

776

Pieksman Wijnimport

498

Register € 10–15 rood

786

plus

500

Register € 10–15 rosé

791

Poiesz Supermarkten

523

Register € 10–15 wit

792

Rhône Value Wines

529

Register boven € 15 rood

798

Spanjewijn

534

Register boven € 15 rosé

804

Spar

539

Register boven € 15 wit

804

Terroirwijn

544

Wijnwoordenregister

810

Villa Fattoria

547

Adressen winkels en importeurs 814

Vindict

549

Vino & Vetro

555

Vinoblesse

557

Vomar

579

Well of Wine

585

Wijn van de Boer

619

Wijnhandel Koninginneweg

621

Wijnkooperij De Lange

631

Wijnkoperij De Gouden Ton

635

Wijnkoperij Henri Bloem en
Hart’s Wijnhandel

659

Wijnkoperij Okhuysen

681

Wijnkring

687

Wijnproevers

707

Wine Supply

725

WineMatters

734

Winterberg Wijnen

736

ZekVinos

747

WOORD VOORAF

U hebt nu een heel nieuwe editie van De Grote Hamersma in handen.
Waarschijnlijk was dat u ook al opgevallen. Omdat u nu het voorwoord aan
het lezen bent, heeft u net het volstrekt nieuwe omslag achter u gelaten.
En, beviel het een beetje?
Als dat het geval is, moet u zich beslist ook even over het binnenwerk buigen.
Natuurlijk, alleen al vanwege de nieuwe oogst aan de lekkerste wijnen die er in
Nederland te koop zijn. U zult al snel ontdekken dat het er meer zijn dan ooit
tevoren. En dat terwijl ik vorig jaar al dacht dat ik het toenmalige record van
ruim 3000 wijnen niet meer zou breken.
Enfin, als u straks toch aan het lezen slaat – en ik waarschuw u, dat maakt
dorstig – zult u, nu de blik nog helder is, zien dat ook het binnenste van De
Grote Hamersma een extreme make-over heeft ondergaan. En dat is niet
gebeurd met de hulp van Robert Schoemacher maar dankzij het vakmanschap
van grafisch ontwerper Yolanda Huntelaar. Nee, geen familie van. Maar wel
uiterst doeltreffend.
Zo zult u zien dat de indeling bijvoorbeeld veel overzichtelijker is geworden.
Met heldere vignetjes waardoor u in één oogopslag ziet wat voor wijn u in de
kuip heeft. Debuteert-ie in deze editie? Kortom, is-ie ‘nieuw’? Is-ie biologisch,
biologisch-dynamisch of wellicht zelfs een natuurwijn? En is-ie misschien ook
zo goed dat-ie een Ster heeft verdiend?
Voor we al die wijnen echter aan het papier hebben kunnen toevertrouwen,
dienden we eerst wat werk te verzetten. En nu schrijf ik ook nadrukkelijk ‘we’.
Niet omdat ik het sjiek vind om de pluralis majestatis te gebruiken, het
koninklijk meervoud.
Ofschoon ik – evenals voor de vorige editie al overigens – ook nu weer minder
wijn verkopende bedrijven heb gevraagd om in te sturen, dienden er dit jaar
meer wijnen geproefd te worden dan ooit. En dat dreigde een hoeveelheid te
worden die mijn proef- en vooral ook mijn schrijfcapaciteiten te boven zou
gaan.
Kortom, ik had hulp nodig. En die heb ik gevonden in Esmee Langereis die
ik stiekem – maar met medeweten van mevrouw Hamersma – al jaren
bewonder. Als collega. Niet alleen omdat zij bijzonder goed wijn kan proeven
– dat doet ze onder andere voor Elle Eten, Winelife, Harper’s Bazaar en bouillon!
Magazine – maar bovenal omdat ze haar constateringen buiten de clichés om
weet te noteren. Wie mij als wijnschrijver volgt, weet hoeveel waarde ik daar
aan hecht.
Enfin, aldus trokken wij door het ganse land. Naar kleine proeverijen van
gespecialiseerde bio-importeurs. Begaven we ons naar industrieterreinen om
in de enorme zalen van hightech distributiecentra (‘Waddinxveen, here we
come!’) supermarktassortimenten door te proeven. En om het niet al te
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Casillero del Diablo 2015

Château de Cabriac 2015

Domaine Faury 2011

Merlot Bicicleta

Merlot Reserva

Merlot Réserve

La Gloriette

Chili Central Valley
€ 5,99 ����
Mitra

Chili Central Valley
€ 6,69 ����
Albert Heijn

Frankrijk Corbières
€ 7,49 ����
Goede Wijn

Frankrijk Saint-Joseph
€ 24,95 ����
Rhône Value Wines

Cru de Maqueline 2014
Frankrijk Bordeaux
€ 7,99 ����
Jumbo

El Descanso 2015

Château Fourreau 2015
Frankrijk Bordeaux
€ 5,00 ����
Hema

Salentein 2013

Syrah ‘Max Reserva’

Syrah ‘Numina’

Chili Aconcagua Valley
€ 15,95 ����
Wijnkring

Fairview 2014

Merlot

Chili Central Valley
€ 5,99 ����
MCD, Plus

Château Moulin d’Auguste

Argentinië Uco Valley
€ 25,50 ����
Wijnkring

Domaine Jacouton 2014
Frankrijk Saint-Joseph
€ 19,95 ����
la Vie le Vin
Errázuriz 2014

Koyle 2011

Merlot

La Palma 2014

2014

Bodega Abadia Retuerta 2012

Syrah Gran Reserva

Zuid-Afrika Stellenbosch
€ 11,99 ����
Gall & Gall

Merlot Reserva

Frankrijk Bordeaux
€ 8,99 ����
Ekoplaza

Pago Garduña

Chili Colchagua
€ 7,99 ����
Albert Heijn

Lindeman’s 2015

Chili Cachapoal Valley
€ 9,49 ����
Gall & Gall

Clos de Belloc 2015

Spanje Castilla y León
€ 85,00 ����
Well of Wine

Valley

Les Vins de Vienne 2014

Merlot ‘Regional Series’

Louis Fabre 2015

Merlot

Cono Sur 2012

Reméage

Australië Langhorne Creek/

Merlot ‘Les Mourrels’

Syrah ‘20 Barrels’

Coonawarra

€ 8,99 ����
Albert Heijn

Frankrijk Pays d’Oc
€ 7,50 ����
Biowijnclub

Frankrijk Pays d’Oc
€ 5,50 ����
Wijnkoperij Henri Bloem
en Hart’s Wijnhandel

Chili Limarí Valley
€ 24,95 ����
Mitra

Frankrijk Vin de France
€ 13,95 ����
André Kerstens

Rawson’s Retreat 2015

Norton 2015

Corette 2015

Cono Sur 2014

Syrah ‘Corralillo’

Merlot

Merlot Barrel Select

Merlot

Syrah Block 25 Single Vineyard ‘La

Australië South Eastern Australia
€ 8,29 ����
Albert Heijn

Argentinië Mendoza
€ 7,99 ����
Albert Heijn

Palma’

Steenberg 2013

Siglo de Oro 2014

Frankrijk Pays d’Oc
€ 8,95 ����
Wijnkoperij
De Gouden Ton

Chili San Antonio Valley
€ 14,99 ����
Mitra

Chili San Antonio Valley
€ 18,50 ����
Wijnkoperij De Gouden Ton

Merlot

Merlot

Errázuriz Estate Series 2014

Errázuriz 2012

Zuid-Afrika Constantia
€ 19,50 ����
Wijnkoperij De Gouden Ton

Chili Central Valley
€ 6,99 ����
Mitra

Merlot

Syrah

Chili Curicó Valley
€ 9,95 ����
Wijnkring

Chili Aconcagua Costa
€ 19,95 ����
Wijnkring

Valdivieso 2014

Takún 2015

Merlot

Merlot Reserva

La Croix de la Résidence 2015

Antinori Achelo La Braccesca

Chili Central Valley
€ 6,99 ����
Gall & Gall

Chili Central Valley
€ 6,95 ����
Poiesz Supermarkten

Merlot

2015

Frankrijk Vin de France
€ 7,75 ����
Wijnkoperij
De Gouden Ton

Cortona

Alpaca 2015

Casa de la Ermita 2015

Merlot

Merlot

Chili Central Valley
€ 4,99 ����
Jumbo

Spanje Jumilla
€ 7,49 ����
By The Grape

Casa Lapostolle 2014

Château Auguste 2012

Merlot

Merlot

Chili Rapel Valley
€ 9,99 ����
Albert Heijn

Frankrijk Bordeaux
€ 8,99 ����
Ekoplaza

Italië Umbria
€ 12,99 ����
Albert Heijn
Casa Silva 2015
Syrah Reserva

Chili Colchagua Valley
€ 11,50 ����
Casa Silva
Domaine de Gressac 2015
Lou Gressac

Frankrijk Pays du Gard
€ 11,90 ����
Daxivin

Matetic 2013

Ogier 2014
Les Paillanches

Frankrijk Crozes-Hermitage
€ 18,45 ����
Wijnkring
Quinta do Monte d’Oiro 2012
Syrah ‘Lybra’

Portugal Lisboa
€ 9,95 ����
Gastrovino
Chakana 2015
Syrah ‘Nuna Estate’

Argentinië Mendoza
€ 9,95 ����
Les Généreux
Domaine Jacouton 2014
Tentation

Frankrijk Ardèche
€ 11,00 ����
la Vie le Vin

Tenuta Montecchiesi 2013
Selverello

Italië Cortona
€ 14,95 ����
Gastrovino
Valdivieso 2013
Shiraz ‘Single Valley Lot’

Chili Colchagua Valley
€ 14,49 ����
Gall & Gall
Caliterra 2013
Syrah ‘Tributo’

Chili Colchagua Valley
€ 10,95 ����
Wijnproevers
Domaine Bassac 2015
Syrah

Frankrijk Côtes de Thongue
€ 8,25 ����
De Natuurwinkel en/of
natuurvoedingswinkels
Le Mollusque 2014
Syrah

Frankrijk Pays d’Oc
€ 7,50 – € 7,99 ����
Marqt,
Wijnkoperij De Gouden Ton
Seven Springs 2013
Syrah

Zuid-Afrika Overberg
€ 11,95 ����
Wijnproevers
Well of Wine 2015
Syrah

Frankrijk Pays d’Oc
€ 8,95 ����
Well of Wine
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Cono Sur 2015

ARGENTINIË ROOD
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tijd. Veel wijn. Veel zon. Bramenjam en kersenlikeur. Pruimenplaisanterie. Hoogpolige
plaid. En assistentie van het kruidenvrouwtje.
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Norton 2016

Malbec Colección
Mendoza
druif: malbec
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 5,99
Modehuizen gaan failliet maar Norton dankzij
zijn vaste Colección niet. Zoete, rijpe stijl van
wijn maken. Confiture van bramen, kersen en
pruimen. Zoete specerij. Vanille.
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Norton 2016

Merlot Colección
Mendoza
druif: merlot
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 5,99
Ook dit jaar weer keurig gesoigneerd en opgepoetst. Of het nu Norton Malbec, Cabernet
Sauvignon, Syrah is, of Merlot zoals deze.
Soepel, zacht, zoetig en een tikje laurier dit
keer.

Norton 2016

Syrah Colección
Mendoza
druif: syrah
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 5,99
Frambozen, zwarte bessen en zoetig-spicy
sap. Fluwelen jam. Onze Colección is groter
dan wij kunnen etaleren. Maar op de tweede
verdieping vindt u eventueel ook nog wat
bramen en pruimen op sap.

Santa Julia 2016 (NIEUW)

Malbec
Mendoza

druif: malbec
alcohol: 13%
type: vol
prijs: € 5,99
Gymnastisch type. Gedartel van al die leutige
rode vruchtjes. Joelend op de trampoline.
Salto’s makend van de duikplank. Zwaantjes
makend in het klimrek. Milieuvriendelijke
manoeuvres bovendien.

Tilia 2014

Cabernet Franc Merlot Petit Verdot
Mendoza
druif: cabernet franc, merlot, petit
verdot
alcohol: 13%
type: vol
prijs: € 6,69
Ook dit jaar weer de spannendste van de Tilia
Tinto Brigade. Misschien komt het door de
viooltjes van de petit verdot. Van het stoerige
van de cabernet franc. Of het pruimig-laurierige van de merlot. Van wie dat spoortje salie
is? En die framboos? Herproefd voor deze
editie van DGH maar ik ben er nog steeds niet
achter.

Tilia 2015

Cabernet Sauvignon Malbec
Mendoza
druif: cabernet sauvignon, malbec
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 6,69
Vorig oogstjaar een soort After Eight-variant
waarbij de inhoud tussen de flinterdunne chocola uit framboos-mint bestond in plaats van
alleen pepermunt. Framboos, kers, cassis en
een minty touch. Nu wat minder zoetig. Daardoor frisser, puntiger en kordater. Gaat wat
niveau betreft de Tilia met cabernet franc,
merlot en petit verdot achterna.
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Tilia 2015

Cabernet Sauvignon Merlot
Mendoza
druif: cabernet sauvignon, merlot
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 6,69
Bordeaux-blend. En nu eens niet zo zoetsappig omdat die Argentijnse zon zo nodig overuren wenste te maken. Vriendelijk-streng.
Mooie bitters en donker fruit plus een lanterfantend lauriertje. Het nieuwe oogstjaar gaat
overigens gepaard met behoorlijk wat nieuw
hout.

Trivento 2014

Amado Sur
Mendoza
druif: bonarda, malbec, syrah
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 8,99
Nummer-1-druif malbec ontmoet nummer 2
bonarda om vervolgens syrah tegen het lijf te
lopen. Leverde ook dit oogstjaar weer een
prettig samenzijn op, resulterend in soepel,
krachtig sap, met rijp rood fruit en cassisinbreng. Wijnmaker had voor de vorige oogst
nieuw eiken voor zijn verjaardag gekregen. Dit
keer chocola en een score van 90 punten van
het Amerikaanse Wine Spectator. Beide zonder bonnetje, dus ruilen is er niet bij.

Trivento 2015

Cabernet Sauvignon Reserve
Mendoza
druif: cabernet sauvignon
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 6,69
Driewindenwijn, Trivento. Wat meer windkracht dan de Malbec van deze producent.
Stoerder en donkerder fruit. Flink wat tannines. Maar we hoeven nog steeds niet bang te
zijn dat ons haar ervan in de war raakt. Vriendelijke, soepele tinto met een
Mendoza-verleden.

ARGENTINIË ROOD
Trivento 2015

Malbec Reserve
Mendoza
druif: malbec
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 6,69
Trivento. Drie winden en een plaatselijke hogere macht die deze over Mendoza laat blazen. Vandaar die goede druiven om wijn van te
maken. Zacht, smeuïg en mals rood fruit, rijpe
pruim en soepele tannines blazen ook hun
partijtje mee.

AUSTRALIË ROOD
AH Australische Huiswijn (NIEUW)

Soepel LITER
druif: cabernet sauvignon, merlot,
syrah
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 3,99

albert heijn

albert heijn
a
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Soepel, zacht, rijp, rood, mild, zoet, easy
going, warmbloedig en zo literen we lekker
nog even door.

o
p

AH Shiraz 2015 (NIEUW)
druif: shiraz
alcohol: 13%
type: vol
prijs: € 3,99

Huiswijn met spatsies. Gedraagt zich chiquer
dan naam en prijskaartje doen vermoeden.
Shiraz met inhoud. Geen serviceartikel. Echte
wijn. Zacht, vlezig en donker fruit. Rijp en
geduldig.

Camden Park 2015

Cabernet Sauvignon
South Australia
druif: cabernet sauvignon
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 4,99
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AUSTRALIË ROOD
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AUSTRALIË ROOD
Sunny Mountain 2015

Gato Negro 2015
(NIEUW)

Shiraz
South Eastern Australia
druif: shiraz
alcohol: 13,5%
type: medium
prijs: € 2,99

f
g
h

De zon schijnt ruim op de pruim. Verwarmt
bessen en kersen. En zorgt voor een aangenaam soepele, zoetige Shiraz met een karakteristiek pepertje. Nog een lichtpuntje: voor
niets gaat de zon op. Voor bijna niets dan.

i
j
k
l
m
n
o

Wijn uit Australië (NIEUW)
LITER
South Eastern Australia
druif: shiraz
alcohol: 14%
type: medium
prijs: € 3,79

Ronde, sappige, goedgeluimde, ruimbepruimde, lichtbepeperde Ozzie-Shiraz. Ofschoon
ook een liter heb ik weleens mindere liters uit
deze contreien geproefd.
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CHILI ROOD
Ecobalance 2015

Merlot
Rapel Valley
druif: merlot
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 4,99
Goed voor het milieu en voor de wijndrinker.
Als deze houdt van een soepele, zachtige,
kruidig-donkere, vlezige, stevige, zoetbespecerijde en gulle Merlot. Prijskaartje zit sowieso goed.

Cabernet Sauvignon
Central Valley
druif: cabernet sauvignon
alcohol: 13,5%
type: medium
prijs: € 4,79
Katje om zonder handschoenen aan te pakken. Vriendelijke zwarte bessen, braam zonder doorns en buitengewoon aaibaar.

Gato Negro 2015

Merlot
Central Valley
druif: merlot
alcohol: 13%
type: medium
prijs: € 4,79
Meer cassis dan vorig jaar. Wat meer houvast
ook. Bovendien wat frisser en bessiger. Goeie
tip op het achteretiket: drinken op 15 graden.
Lekker fris. Wordt het katje wat minder zoet
maar daardoor veel vriendelijker.

Indomita 2015 (NIEUW)

Cabernet Sauvignon
Central Valley
druif: cabernet sauvignon
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 3,29
Volop cassis, bramen en bessen. De juiste
tanninezachtheid. De correcte soepelheid en
een fikse portionering allemansvriend.

Indomita 2015

Cabernet Sauvignon Gran Reserva
Maipo Valley
druif: cabernet sauvignon
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 5,29
Ook dit jaar weer veel wijn. Serieus supermarktmateriaal. De onvermijdelijke zwarte
bessen hebben gezelschap gekregen van
bramen, bessen en kersen en in deze versie

143

CHILI ROOD

heeft de wijnmaker willen laten zien dat-ie
eikenhout voor zijn verjaardag heeft gekregen. Veel vanille en zoete, gebrande nootjes.
Oppassen dat het niet te veel van het goede
wordt.

Viña Maipo 2015

(NIEUW)

Carmenère ‘Mi Pueblo’
Maule Valley
druif: carmenère
alcohol: 12,5%
type: vol
prijs: € 3,99
Vol, veel en flink van smaak. Ondanks die
slechts 12,5 procent alcohol. Koffie-chocoladeboontjes. Beste bramen. Cassis die in zijn
sas is.

Wijn uit Chili

LITER
Central Valley
druif: cabernet sauvignon
alcohol: 13%
type: vol
prijs: € 3,79
Geen chique Chili, wel weer een lekkere liter.
Zwarte bessen zoals deze alleen in Chileense
Cabernet Sauvignon smaken. Vol, rijp, sappig,
fris en zoet tegelijk. Beetje meer body dan de
vorige editie. Staat ’m goed.

FRANKRIJK ROOD
Jean Sablenay 2014
Merlot
Pays d’Oc

druif: merlot
alcohol: 13,5%
type: medium
prijs: € 3,49

Jean Sablenay 2015

Cabernet Sauvignon
Pays d’Oc
druif: cabernet sauvignon
alcohol: 13%
type: medium
prijs: € 3,49
Tegen Jean Sablenay zeggen we ook dit jaar
geen nee. Rond, mild, rijp fruit. Zacht en soepel. Zwarte bessen en rood fruit kleuren goed
bij elkaar.

SPANJE ROOD
Biologische Huiswijn Rood

LITER
La Mancha
druif: cabernet sauvignon, syrah,
tempranillo
alcohol: 12,5%
type: medium
prijs: € 3,79

Pruim. En ruim. In zijn rode fruit. Lekker veel
zoete, rijpe kersen. Zweempje stal van shiraz
en biobenadering. En gewoon verder ook
prima in orde.

a
b

boni supermarkt

boni supermarkt

b
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CHILI WIT
Ecobalance 2016

Chardonnay
Casablanca Valley
druif: chardonnay
alcohol: 14%
type: medium
prijs: € 4,99
Verse oogst. Nieuwe aanvoer van mild tropisch fruit, net geplukte perzik en citrusfrissigheid. Keurig in orde weer.
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Vaste waarde. Altijd keurig in het gelid. Netjes
in het schap. Zonnig, niet te streng en vol-sappig vanuit de pruimenhoek. Soepel in de heupen en vriendelijk in de benadering.
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FRANKRIJK ROOD
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‘slechts’ Pays d’Oc. En die kost daarom weliswaar minder, aan kwaliteit is er niet ingeboet.
Puur, pittig en oorspronkelijk. Goed sappig,
stevig, donker fruit en de zuidelijke zon huisvestend zonder dat het te nadrukkelijke visite
wordt.

Domaine Sergent 2012 (NIEUW)
Cuvée élevé en fûts de chêne
Madiran
druif: tannat
alcohol: 14,5%
type: vol
prijs: € 12,90

De eikenversie. Daarmee verwent Sergent
diegenen die hun Madiran een schepje minder
driest wensen. Bramen, bessen, bittere kersen, geroosterdbroodkorstjes-sensatie in
vanille-velours.
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Domaine Sergent 2012

(NIEUW)

Madiran

druif: tannat
alcohol: 14,5%
type: vol
prijs: € 9,70
Om de moderne mond wat meer te behagen,
worden Madirans tegenwoordig wat vriendelijker gemaakt en wat meer in de hoogglans
gezet. Sergent is nog wat meer van de oude
stempel. Terwijl toch de zon erin schijnt: fruit
met het licht uit. Kauwbare bitters. Tannat die
zich van een wat duisterder kant laat zien. Een
en ander zorgt voor vrees bij de eend of haar
confit. En voor blije gezichten bij de liefhebbers.

ITALIË ROOD
Comm. G.B. Burlotto 2011
Vigneto Acclivi
Barolo
druif: nebbiolo
alcohol: 15%
type: vol
prijs: € 38,20

De meest ‘eenvoudige’ uit de Barolo-range
van Burlotto. Voor zover daarvan sprake kan
zijn op dit niveau. Heeft niets maar dan ook
niets te maken met de parodieën op Barolo
die aan het eind van het jaar door de firma
‘Sodeknetter wat voordelig!’ en supermarkten voor een tientje over de schutting worden
gedonderd. Acclivi verlangt dan ook een wat
steviger kassa-aanslag maar betaalt het gestelde vertrouwen dubbel en dwars terug.
Sublieme bitters. Intrigeer-zuren. Aanhankelijke bramen en ander schaduwfruit. Werd aan
de tand gevoeld na een reeëndemontage-workshop van Ellen Mookhoek, jager-verzamelaar-wildplukker van professie. Er werd
tevreden geknikt.

Comm. G.B. Burlotto 2011 (NIEUW)
Vigneto Cannubi
Barolo
druif: nebbiolo
alcohol: 15%
type: vol
prijs: € 45,50

Barolo. De grootste Italiaanse rode.
En dan eentje van de heel grote
meneren ter plekke. Precies gemaakt. De geur van een boeket
verse rozen langs de kant van een
net geteerd weggetje. Dat onvergetelijke donkere fruit. Die perfecte
zuren. De verfijnde bitters. Dat noteerde ik vorig jaar over Acclivi, Burlotto’s
instapmodelletje. De druiven voor zijn Monvigliero (zie ook daar) en deze Cannubi laat-ie
echter nog met de voet persen. Nog afgezien
van het feit dat mij dit een verademing lijkt
voor wie net over een zojuist geasfalteerde
weg heeft gelopen, ziet deze wandeling tevens beloond met een erg goede Barolo. Niet
gehinderd door overconcentratie ondanks de
voor dit oogstjaar wat hogere alcoholpercentages. Krachtig en karakteristiek. Verduisteringsgordijnen. De beschaafd behaarde handen van een pianist die virtuoos een sonate
van Muzio Clementi speelt. In de keuken
wacht een bistecca fiorentina op wat de avond
verder gaat brengen.
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Comm. G.B. Burlotto 2011

wijn die cum laude slagen voor het diploma
‘Noord-Italiaans op zijn Best’.

Vigneto Monvigliero
Barolo
druif: nebbiolo
alcohol: 14,5%
type: vol
prijs: € 40,50

Comm. G.B. Burlotto 2014 (NIEUW)
Nebbiolo
Langhe

Volstrekt anders dan Acclivi en Cannubi van
Burlotto. Duo vol schaduwen, paukenslagen
en zwarte leren jassen. Monvigliero gaat voor
bijna lichtvoetig rood fruit. Elegant, transparant en bijkans dorstlessend. Barolito.

Comm. G.B. Burlotto 2013

(NIEUW)

Aves
Piemonte

druif: barbera
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 18,40
Barbera uit de wijngaarden in Verduno, de
plek waar deze druif zich het beste thuis voelt.
En dan bovendien van een producent die als
een van de betere bekendstaat. Voluit: Commendatore Giovanni Battista Burlotto. Een
mond vol. Zo ook de wijn. Buitengewone Barbera uit een jaar dat niet buitengewoon was.
Toch: ruig en donker fruit. Getemd zonder
handtam te worden. Verduisterde kersen met
een hoogglansglimmer. Zuren en bitters.
Kruiden en sap. De Commendatore laat nog
een commando klinken: doe de barbecue aan
en rooster short ribs.

Comm. G.B. Burlotto 2013 (NIEUW)
Mores
Langhe

druif: barbera, nebbiolo
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 18,80
Ten opzichte van de Aves, gemaakt van louter
barbera, helpt de nebbiolo een handje om wat
meer verfijning en mysterie op te bouwen.
Mores leert ons over toeschietelijk donker
fruit. Doceert sappige zuren. Weet van grote
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druif: nebbiolo
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 17,20

e
f
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De opmaat naar de Barolo’s van
Burlotto. Maar junior blijkt een grote
wijn. Het zwartglanzende van een
ouderwetse kolenkit. En dan is rokerigheid nimmer ver. Het aanbaksel in
een koekenpan (niks Tefal!) na een
baksessie met groot, rood vlees.
Hoogglans donker fruit. Het sap, de
spanning. Het licht kan uit blijven. Handen
boven de dekens. Want die moeten een glas
wijn vasthouden. Mors niet. Je hebt schone
lakens.

goede wijn

goede wijn

g
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Comm. G.B. Burlotto 2014 (NIEUW)

n

Barbera d’Alba
druif: barbera
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 13,80

Barbera met inhoud van een producent die nu eenmaal met minder
geen genoegen neemt. Donkere
wouden, donkere vruchten, donkere
schaduwen en toch verre van Somberman. Bramen-Barbera. Maar ook
rijpe, donkere kersen met hun bitters, met hun zuren. Gesoigneerde
verschijning.

Comm. G.B. Burlotto 2014 (NIEUW)
Pelaverga
Verduno
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druif: pelaverga
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 13,20
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