WIJNACTIE 2021

Honour & Empower Women
Winemakers
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Lieve vrienden van Zonta Brussel Zavel,
De bladeren vallen binnenkort weer van de bomen, dus hoog tijd om die
frisse zomerrosé uit de frigo te wisselen voor wat heerlijke najaarswijnen.
Zouden we zelfs al beginnen dromen van houtvuurkachels,
dennenbomen, winterse taferelen, ….?
Met sprankelende trots kondigen we onze tweede wijnactie “Honour and
Empower Women Winemakers” aan ter ondersteuning van onze sociale
werken.
Dit jaar maakte we een selectie van mousserende, witte wijnen en rode
wijnen van de hand van vrouwelijke wijnmakers, uit 2 regio’s (Spanje en
Italië), elk met hun eigen verhaal.
Ook dit jaar kiezen we weer voor verfijning, TOP wijnen aan
zoetgevooisde prijzen, zowel in de keuze van de wijnen als in de keuze
van de wijndistributeur, wederom Licata Vini en la Buena Vida
Om naar hartenlust te combineren!
De wijndomeinen werden gekozen omdat vrouwen ofwel het
wijndomein leiden, ofwel de oenologe vrouw is in het wijndomein ofwel
een vrouw de sterke hand is achter de wijnmaker.
Kies uw favorieten
en
Profiteer van een gratis levering vanaf 250 euro per wijndistributeur
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Hoe bestellen?
Smaken verschillen. Daar zijn we ons van bewust.
We hebben alle wijnen geproefd en voor elke wijn werd dan ook een
proefnotitie geschreven en een aanbeveling van gerechtje die je erbij kan
eten.
Geef toe! Het is toch iets anders dan lukraak kiezen uit een wijnrek in de
supermarkt en dat is straks toch ook extra uitpakken aan de feesttafel,
als je de wijn niet alleen zelf gekozen hebt, maar je ook de vrouwelijke
wijnmaker en het verhaal achter de wijn kan vertellen.
U kan deze wijnen bestellen aan een zeer aantrekkelijke prijs via het
hieronder vermelde bestelformulier. Lukt dit niet dan kan je bij onze
leden terecht.
U gebruikt hier best de bijgevoegde bestellink:
• Voor onze wijnen uit Italië, klik hier
• Voor onze wijnen uit Spanje, klik hier
Vergeet niet alle contact-, factuur-en leveringsgegevens DUIDELIJK in te
vullen op de bestelbon.
Alle wijnen zijn enkel te bestellen per doos van 6 flessen, met
uitzondering van de Magnumflessen.
De wijnactie start op 15 oktober en duurt 8 weken. Bestellen kan dus tot
10 december eerstkomende.
U kan deze uitzonderlijke wijnen ook proeven op initiatief van een van de
leden. Zij steken alvast het haardvuur aan en proberen er een gezellige
avond van te maken onder vrienden, collegae of familie.
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katrien.bousson@gmail.com
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eric.rosseel@skynet.be
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liesbet_van_landegem@yahoo.com
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ann.vdhv@gmail.com
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janslauren@hotmail.com
janslauren@hotmail.com
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Marijke
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mvdhasselt@gmail.com
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vanessa.bruynooghe@hotmail.com
vanessa.bruynooghe@hotmail.com

Rosseels
Rosseels

Sophie
Sophie

sophie.rosseels@europarl.europa.eu
sophie.rosseels@europarl.europa.eu
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Betaling en Levering
Onze wijndistributeurs, La Buena Vida en Licata Vini, worden
onmiddellijk ingelicht over de bestelling die je maakte via het
bestelformulier en zij bevestigen u aansluitend de gemaakte bestelling
met een afrekening of factuur, volgens uw keuze.
Deze bevestiging wordt vergezeld van een uitnodiging tot betaling met
een gestructureerde mededeling.
Na betaling aan de wijndistributeur levert de wijndistributeur binnen de
week de bestelde wijnen.
De afrekening of factuur met vermelding VOLDAAN vergezelt de
levering.
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Onze Italiaanse wijnen
Licata vini

Mousserende wijnen
I.01

Franciacorta Brut Bio, Ronco Calino, DOCG Franciacorta

Wijnhuis: Ronco Calino, Brescia, Valdobiaddene
Wijndame: Lara Imberti
Druivenras: 80 % chardonnay, 20 % pinot nero
Prijs: 24, 79 euro
Toen Paolo Radici, een industrieel uit Bergamo, in 1996 een buitenverblijf zocht,
vermoedde hij nog niet dat dit het begin zou betekenen van een succesvol
wijnavontuur. In Erbusco, middenin de Franciacorta-appellatie, vond hij zijn
droomlocatie. Inmiddels is zijn avontuur uitgegroeid tot een succesverhaal met tien
hectare wijngaarden, een talentrijk team waaronder zijn echtgenote die hem hierbij
nauw bijstaat, en een output van circa 80.000 flessen per jaar. Laat u verrassen door
deze zeer verfijnde Franciacorta Brut !
Proefnotitie
De Franciacorta Brut heeft een strogele kleur en een fijne pareling.Het boeket bestaat
vooral uit rijp fruit, biscuit en mineraliteit. Volle en sappige smaak. Lange afdronk.
Harmonie wijn / gerecht
Te serveren bij: aperitief, charcuterie, terrines, schaal- en schelpdieren, gerookte vis,
gestoomde of gepocheerde vis, gebakken, gegrilde of gefrituurde vis
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I.02

FERRARI Maximum Brut, Ferrari , DOC Trento

Wijnhuis: Ferrari
Wijndame: Team Guilio Ferrari
Druivenras: 100% chardonnay,
Prijs: 27,50 euro
Trento is sinds lang een bakermat voor grote spumantes. De mythe Ferrari ontstaat
uit de droom van een man om een spumante te maken naar het voorbeeld van de
beste Franse Champagnes. Giulio Ferrari volgt zijn opleiding in de prestigieuze
wijnbouwschool van Montpellier. Hij is een gedreven oenoloog die in 1902 in zijn
geboorteplaats Trento zijn eerste flessen bottelt. In 1952 associeert hij zich met
Bruno Lunelli en sindsdien is Ferrari niet gestopt met groeien. La Revue du Vin de
France vernoemt hen zelfs tussen de grote Champagnehuizen van Reims en Epernay.
De derde generatie van de familie Lunelli beheert het domein op dit moment. Hun
doel is het bewaren van het prestige van 'de pionier' van de mousserende wijnen
Metodo Classico (hergisting op fles zoals champagne) in Italië. Ze staan momenteel in
de top 10 van de wereld met meer dan 5 miljoen verkochte flessen per jaar. Hun
gamma, dat onder de Trento Doc-appellatie valt, telt verschillende lijnen (15
referenties in totaal) waarvan de Perlé-lijn de allerbelangrijkste is. Het vlaggenschip
van het domein, Giulio Ferrari Riserva del Fondatore, wordt - zoals de naam al doet
uitschijnen - beschouwd als de beste Metodo Classico van Italië en misschien wel van
de wereld.
Proefnotitie
De Maximum Brut heeft heldere strogele kleur. De pareling is fijn en consistent. De neus
ontwikkelt aroma's van appel met daarbij vleugjes van biscuit, cederhout en broodkruim. De
smaak is verfrissend maar toch zeer zacht met het typische karakter van een
Chardonnay.Ferrari is op dit moment de schuimwijn bij alle podiumceremonies binnen het F1circuit. Een Spumante van het hoogste niveau dus!
Harmonie wijn / gerecht
Serveren bij: aperitief, charcuterie, terrines, schaal- en schelpdieren, gerookte vis, gestoomde
of gepocheerde vis, gebakken, gegrilde of gefrituurde vis
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Witte wijnen
I.03

2019 Bianco Toscana Poggio Argentato - LE PUPILLE

Wijnhuis: Fattoria Le Pupille, IGT Toscana
Wijndame: Elisabetti Geppeti en dochter Clara
Druivenras: 60% sauvignon blanc, 5 % semillon, 10% traminer, 25% petit manseng
Prijs: 13,50 euro
Meer dan vijfendertig jaar geleden kreeg de wijnpassie van Elisabetta Geppetti vorm
in Fattoria Le Pupille. Met de hulp van echtgenoot Stefano Rizzi en oenologen
Giacomo Tachis en Riccardo Cotarella werd Le Pupille uitgebouwd tot een van de
fonkelende sterren aan het Italiaanse wijnfirmament. Net buiten het productiegebied
werd een gloednieuwe wijnkelder uit de grond gestampt waar de verschillende wijnen
het levenslicht zien. Sinds enkele jaren helpt ook Clara, de oudste dochter van
Elisabetta, mee bij de activiteiten op het domein. De opvolging is verzekerd.
Proefnotitie
De Poggio Argentato heeft een licht geelgroene kleur en een uitbundige neus met aroma's
van bloemen, citrusvruchten en veel tropisch fruit (ananas). Volle fruitige aanzet met frisse
zuren en een goede structuur. Sappige smaak met aangename afdronk.
Harmonie wijn / gerecht
Serveren bij: aperitief, gerookte vis, gestoomde of gepocheerde vis, koud buffet van vis +
salades, asperges, vegetarische schotels
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I.04

2020 Gavi di Gavi - VILLA SPARINA

Wijnhuis: La Sorala, La Caplana, Bosio, Piemonte
Wijndame: ter ere van prinses Gavia
Druivenras: 100% Cortese
Prijs: 16,50 euro
De oorsprong van de naam Gavi, en dan hebben we het net zo goed over de stad als
over de wijn, is gehuld in een waas van liefde en passie. Het verhaal lijkt te zijn
geïnspireerd door Prinses Gavia, een vrouw met prachtig blond haar die waarschijnlijk
de dochter was van Clodomir, Koning van Frankrijk. Zij huwde op extreem jonge
leeftijd en tegen de wil van het koninklijk hof. Ze vluchtte samen met haar echtgenoot
en hun zwerftochten brachten hen naar de heuvels tussen Liguria en Piemonte,
precies waar het hedendaagse Gavi is gelegen. De twee jonge geliefde besloten hun
zwerftochten op te geven, hoewel ze door de ridders van het Franse Hof werden
achtervolgd. Hun smeekbede voor vrijheid kende een gunstige afloop dankzij de
interventie van de paus en de koningin van de Goten. Gavia en haar echtgenoot
vestigden hun residentie op de heuvels van Gavi en heersten vele jaren met voorzorg
en onbaatzuchtigheid.
In een regio als Piemonte die sterk in het teken staat van de productie van rode
wijnen ging Gavi in het oenologische kader enige tijd door als het meest
betekenisvolle voorbeeld van “de andere helft van het paradijs.” De vaardigheid van
de wijnbouwers en de toewijding van de wijnhandelaars zorgden ervoor dat het beste
uit de trossen van de Cortese naar boven werden gehaald.
Proefnotitie:
een Kristalheldere kleur met lichtgroene schakeringen, Frisse neus , met een mooie
intensiteit en talrijke groenachtige reflecties, een opmerkelijke aromatische geur met het
parfum van amandelen en hazelnoten, citroen en salie en een droge, elegant
gestructureerde, warme en persistente smaak.
Harmonie wijn / gerecht
gerechten met een stevige structuur, gaande van gebakken gerechten over omelet,
groententaarten, foccacia, cima, stoofpotjes van kip en andere bereidingen. Dit zijn stuk
voor stuk gerechten die hun thuisbasis hebben in het wijnbouwgebied, een plaats waar
magie zorgde voor een perfecte harmonie tussen wijn en voedsel.
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I.05

2020 Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore VILLA BUCCI

Wijnhuis: Villa Bucci, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore DOC
Wijndame: Familie Bucci
Druivenras: 100% Cortese
Prijs: 18,50 euro
Familiedomein dat reeds eeuwenlang verbonden is met wijnbouw in Le Marche. Zeer
lage rendementen en oude wijnstokken bezorgen de wijnen van Villa Bucci een
finesse en complexiteit uniek voor de regio. Men werkt hier met het grootste respect
voor de wijngaard en de natuur, het domein is overigens gecertificeerd als biologische
wijnproducent. Zeer lage rendementen en oude wijnstokken (van gemiddeld 35 jaar)
bezorgen de wijnen van Villa Bucci een finesse en een complexiteit die uniek is voor
de wijnen uit deze regio. Er wordt een basisverdicchio gemaakt (‘Bucci’), een meer
verfijnde verdicchio riserva (‘Villa Bucci’)
Proefnotitie
De bleekgele Bucci Verdicchio is een wijn die uitblinkt in finesse en evenwicht. Reeds in de
neus brengen de delicate fruitaroma's (appels en amandelen) ons in feeststemming. En ons
plezier gaat verder in de o zo verfijnde smaak: dit lijkt wel met een pincet gemaakt, zo
precies proeft dit! Loepzuiver fruit en krokante zuren, kortom: dit domein speelt duidelijk in
de Champions League van wijnland Italië.
Absolute topwijn bij de besten ter wereld. Briljante strogele kleur met brede tranen.
Weelderige neus met kruidige en minerale toetsen; rijpe witte vruchten en toetsen van
honing. Karaktervolle smaak, stevige zuren en uitzonderlijk minerale textuur met pittig
bittertje in de lange afdronk. Uitgelezen gastronomische wijn met brede mogelijkheden met
zowel vis als wit vlees en pittige kazen. Ook stoofschotels van koolgroenten passen heerlijk.
Optimaal wanneer een uur voor het schenken gekaraffeerd. Schenkt°: 12°C
Harmonie wijn gerecht
Serveren bij: schaal- en schelpdieren, gestoomde of gepocheerde vis, koud buffet van vis +
salades, vegetarische schotels.
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I.06

2019 Chardonnay Toscana Al Poggio CASTELLO DI AMA

Wijnhuis: Castello di Ama
Wijndame: Lorenza Sebasti Pallanti
Druivenras: 27,50 Chardonnay 10% Pinot griggio
Prijs: 27,50 euro
De geschiedenis van Castello di Ama start in de jaren zeventig. Een aantal families
kocht een gehucht met historische wijngaarden, met als doel deze in ere te herstellen.
Lorenza Sebasti Pallanti, een van de oprichters, is de huidige eigenaresse en samen
met haar man en wijnmaker Marco Pallanti heeft zij Castello di Ama tot een van de
meest prestigieuze wijndomeinen van Italië gemaakt. Hun wijnen behoren tot de
meest gezochte uit de streek en sieren wijnkaarten van de beste restaurants van de
wereld.
De Castello di Ama Chardonnay di Toscana Al Poggio profiteert van hooggelegen
wijngaarden (op ongeveer 500 meter boven zeeniveau) en de koele kalksteenbodems
van de Chianti Classico-regio om deze frisse, knapperige en heerlijk toegankelijke
witte wijn te creëren. Er zijn Chardonnays uit Toscane die naar Chardonnays uit elk
ander deel van de wereld smaken, en dan zijn er Chardonnays die smaken alsof ze uit
Toscane komen. Deze wijn zit stevig in die tweede groep. De kenmerkende
territoriumspecifieke elementen die je hier krijgt, lijken op abrikoos en perzik, met een
lichte bestuiving van Italiaanse kruiden zoals verse oregano en rozemarijntakje. Ook
goed te onderscheiden zijn de kalkige en kiezelige minerale tonen die deze vintage
omlijsten met mooie aroma's van citrus die doen denken aan die zonovergoten
citroenbomen gekweekt in potten van rode klei die je overal in dit deel van Toscane
ziet.
Proefnotite
De Al Poggio heeft een strogele kleur met frisse aroma's van ananas, appelen en peren
samen met een vleugje hout. Mediumvolle en zuivere structuur. Goede complexiteit en
mooie frisse afdronk.
Harmonie wijn / gerecht
Serveren bij: schaal- en schelpdieren, gestoomde of gepocheerde vis, gebakken, gegrilde of
gefrituurde vis, visbereidingen met saus, deegwaren of risotto op basis van groenten of vis
of roomsaus
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I.07

2020 Il Rosé di Casanova CASANOVA DELLA SPINETTA

Wijnhuis: Casanova della Spinetta
Wijndame: Andrea Rivetti
Druivenras: 50 % sangiovese en 50 % Prugnole Gentile
Prijs: 14,97 euro
In 1977 werd la Spinetta (heuveltop) verworven, in het plaatsje Castagnole Lanze in
het hart van de streek van Asti, onder andere bekend door de Moscato d’Asti. Vanaf
het begin waren de Rivetti’s ervan overtuigd dat er veel betere versies van deze
verkwikkende, lichtzoete en vrij eenvoudige (dessert)wijn gemaakt konden worden.
Hieruit ontsproten de ongemeen succesvolle Moscato Bricco Quaglia en de
Biancospino.
Maar hier bleef het niet bij. De drang om grote, rode wijnen te maken was te groot en
in 1985 zag de eerste rode wijn, Barbera Cà di Pian van La Spinetta, het levenslicht.
De tweede rode wijn volgde in 1989. Het werd een assemblage van de druivenrassen
Barbera en Nebbiolo, voorzien van de naam Pin (bijnaam van de vader van de drie
broers). Het echte werk begon met de moeilijke Nebbiolo-druif binnen de
herkomstbenaming Barbaresco en later Barolo. Drie decennia later is de bouw van het
derde wijnbedrijf net af, twee in Piemonte en deze in Toscane. In nog geen dertig jaar
veroverde de familie de harten van veeleisende wijnliefhebbers, met diverse
wijnstijlen en druiven als basis. De bijdrage van Andrea Rivetti gaat hierin niet
ongemerkt voorbij.
Proefnotitie
Fraaie, bleke oudroze kleur. Een fractie donkerder/oranje schakering dan de populaire
Provence-kleur. Knap uitgesproken neus zonder dat het al te geurig (geparfumeerd) is.
Bloedsinaasappel, rozenbottel en marmelade. Ook wat vers gebakken brood / gist.
Buitengewoon onderscheidende neus ten opzichte van veel Zuid-Franse rosés (die anno
2021 vrijwel allemaal zijn geïnspireerd op de Provence-rosé).
La Spinetta maakt een heel eigen stijl en dat zijn ze natuurlijk ook verplicht aan hun stand.
trakke aanzet met een onverwachte, wakker makende frisheid. Goede zuren die zorgen
voor een opwekkend effect. Niet verwonderlijk overigens, die zuren, de Sangiovese-druif
staat er om bekend. Beklijvende materie in de mond en ook wanneer de wijn de mond
eenmaal heeft verlaten, laat ie nog lang zijn sporen na. Als een heuse echo blijft deze rosé
nagalmen - echt een opvallend lange finale!
Harmonie wijn / gerecht
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Als aperitief geschikt, maar alle begrip wanneer men dit te fors vindt. In dat geval aan tafel
schenken: ingelegde ansjovis van topkwaliteit. Salades met zacht gerookte vis en
zeevruchten. We hebben deze wijn ook bij een gevarieerde plateau van rauwe-melk-kazen
(incl. de Limburgse Herve-kaas) geprobeerd en het ging meer dan goed.
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Rode wijnen
I.08

2018 Rosso di Montepulciano - AVIGNONESI

Wijnhuis: Avignonesi , Rosso di Montepulciano, Toscana
Wijndame: Virginie Saverys
Druivenras: Montepulciano – 100% Sangiovese
Prijs: 14, 97 euro
In het zuidoosten van de provincie Siena ligt het stadje Montepulciano. Het rijke
wijnbouwgebied rondom dit stadje vormde vooral in het tijdperk van de renaissance
een twistappel tussen de vorsten van Siena en Florence. De wijn die hier gemaakt
wordt, verwierf reeds in de 19de eeuw een grote reputatie en omdat hij vooral
gedronken werd door de rijke adel uit Montepulciano, kreeg de wijn de bijnaam 'Vino
Nobile di Montepulciano'. Anno 2012 behoort de 'Vino Nobile di Montepulciano' nog
steeds tot de beste wijnen van Italië, maar ook andere wijnen uit dit gebied genieten
een grote reputatie. Absolute top in Toscane. Biodynamische wijnbouwmethodes
versterken de uitdrukking van het unieke terroir van deze wijnen. Visitekaartje van
Avignonesi is de DOCG Vino Nobile. Domein eigendom van de Belgische Virginie
Saverys.
Proefnotitie
Met de Avignonesi Rosso di Montepulciano komt een eersteklas rode wijn in het
wervelende glas. Hier onthult hij een wonderbaarlijk heldere, robijnrode kleur. De neus van
deze rode Avignonesi wijn presenteert allerlei soorten moerbeien, bosbessen, bramen en
zwarte bessen. Alsof dat nog niet indrukwekkend was, komen daar nog andere aroma's bij,
zoals zwarte thee, oosterse specerijen en vanille.
De Avignonesi Rosso di Montepulciano bekoort met zijn elegant droge smaak. Hij werd
gebotteld met uitzonderlijk weinig restsuiker. Zoals men kan verwachten van een wijn van
hoge kwaliteit, betovert deze Italiaan met een fijn evenwicht ondanks alle droogte. Voor
een uitstekende smaak is niet per se suiker nodig. Evenwichtig en veelzijdig, presenteert
deze dichte en vlezige rode wijn zich in de mond. De finale van deze wijn inspireert
uiteindelijk met een prachtige galm.
Harmonie wijn / gerecht
Hij is perfect geschikt als begeleidende wijn bij groentecouscous met rundergehaktballetjes,
boeuf bourguignon of gekookt kalfsvlees met bonen en tomaten.
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I.09

2016 Vino Nobile di Montepulciano - AVIGNONESI

Wijnhuis: Avignonesi , Rosso di Montepulciano, Toscana
Wijndame: Virginie Saverys
Druivenras: Montepulciano – 100% Sangiovese
Prijs: 23, 97 euro
Dit wijndomein is vernoemd naar de oorspronkelijke oprichters ervan, de familie
Avignonesi. Zij groeiden uit tot een van de grote namen in Toscane door hun
constante zoektocht naar de echte uitdrukking van hun ‘terroir’: Montepulciano. Tot
2009 stond de familie Falvo aan het roer. Toen werd Avignonesi overgekocht door
Virginie Saverys, wiens familie bekend is als eigenaar van de Antwerpse rederij
Compagnie Maritime Belge. Virginie zelf, is geboren in Gent, is licentiaat rechten en al
langer bekend in de wijnwereld. Zij deed in 2007 al haar eerste investeringen in
Avignonesi om het uiteindelijk volledig te verwerven. Sindsdien heeft ze onder andere
biodynamische wijnbouwmethodes geïntroduceerd om zo meer verschillende doch
authentieke wijnen te kunnen produceren met een uitgesproken karakter. De laatste
jaren zijn verschillende nieuwe wijngaarden aan het domein toegevoegd, waardoor
het anno 2014 maar liefst 200 hectare telt.
Het visitekaartje van Avignonesi is de DOCG Vino Nobile di Montepulciano, een
100% sangiovese sinds 2010, een bewuste keuze van het domein.
Proefnotitie
Deze Vino Nobile di Montepulciano is van de hand van de Vlaamse Virginie Saverys. De
wijn heeft een granaatrode kleur met een elegant boeket van klein rood fruit, aardbeien en
een hint vanille. Volle en zachte smaak met goed geïntegreerde tannines. Soepele structuur.
Zachte afdronk.
Harmonie wijn gerecht
Ideaal bij gevogelte met saus, wit vlees met saus, rood vlees, gegrild of geroosterd, zonder
saus, rood vlees met saus, lams- en schapenvlees, pluimwild.
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I.10

2018 Palazzo della Torre - ALLEGRINI

Wijnhuis: Palazzo della Torre, Valpolicella,
Wijndame: Marilisa Allegrini
Druivenras: IGT Veronese - 70% corvina, 25% rondinella, 5% sangiovese
Prijs: 18.50 euro
Het Veronese Palazzo della Torre di Allegrini werd geboren in wijngaarden in de
gelijknamige Podere, op de heuvels van Fumane di Valpolicella, in de provincie
Verona. Het is een van de wijnen die de productie van Allegrini over de hele wereld
beroemd heeft gemaakt. Al vijf eeuwen lang is de familie Allegrini gevestigd in
Fumane, in het hart van de Valpolicellaregio. Het familiedomein werd vanaf het
midden van de 20ste eeuw geleidelijk aan opgebouwd door Giovanni Allegrini, die in
1983 overleed. Op het fundament dat door hem gegoten was, hebben zijn zonen
Walter en Franco en zijn dochter Marilisa een domein van wereldklasse gebouwd. De
elegantie die de wijnen vandaag hebben, is het werk van de op zijn beurt veel te vroeg
gestorven oudste broer Walter. Hij was de man in de wijngaard, die de structuur heeft
uitgewerkt waarbinnen broer Franco en zus Marilisa zich nu nog steeds kunnen
uitleven. Het wordt voornamelijk geproduceerd met Corvina Veronese-druiven en
met Rondinella- en Sangiovese-druiven, volledig met de hand geoogst en geselecteerd
in twee stappen, één vanaf 10 september voor de druiven die bestemd zijn om te
drogen en de andere begin oktober voor druiven bestemd voor onmiddellijke
vinificatie.
Proefnotitie
Het heeft een diep robijnrode kleur. De neus opent met intense aroma's van zwarte kers,
johannesbrood en vijgen, verrijkt met elegante tonen van koffie en nootmuskaat. In de
mond is het vol, fluweelzacht en harmonieus, met een overheersing van rijp en vlezig
fruitige hints.
Harmonie wijn / gerecht
Perfect bij saffraanrisotto en eekhoorntjesbrood, ideaal bij typisch Italiaanse
voorgerechten, zoals Amatriciana en Carbonara, gegrild vlees en gebraad.
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I.11

2018 Barbera d'Asti Superiore Ca' di Pian - LA SPINETTA

Wijnhuis: Casanova della Spineta, DOCG Barbera d’Asti
Wijndame: Andrea Rivetti
Druivenras: 100% Barbera d’Asti
Prijs: 19,99 euro
In 1977 werd la Spinetta (heuveltop) verworven, in het plaatsje Castagnole Lanze in
het hart van de streek van Asti, onder andere bekend door de Moscato d’Asti. Vanaf
het begin waren de Rivetti’s ervan overtuigd dat er veel betere versies van deze
verkwikkende, lichtzoete en vrij eenvoudige (dessert)wijn gemaakt konden worden.
Hieruit ontsproten de ongemeen succesvolle Moscato Bricco Quaglia en de
Biancospino. Maar hier bleef het niet bij. De drang om grote, rode wijnen te maken
was te groot en in 1985 zag de eerste rode wijn, Barbera Cà di Pian van La Spinetta,
het levenslicht. De tweede rode wijn volgde in 1989. Daarna kwam er wel elk jaar een
nieuwe wijn. In 1996 en 1997 drie wijnen: Barbaresco Starderi, Barbera d’Alba Gallina
en Barbaresco Valeirano. In 1998 Barbera d’Asti Superiore.
Op dertig jaar tijd heeft dit familiedomein de harten van de meest veeleisende
wijnfanaten gestolen. Met respect voor traditie weten de Rivetti's telkens opnieuw te
vernieuwen, getuige hun wijnen Barbera d’ Asti Superiore.
Proefnotitie
De Barbera d'Asti Ca'di Pian heeft een intens robijnrode kleur. In de neus herkennen we
vooral kersen, viooltjes en pruimen. De smaak is fris en fruitig met een uitstekende balans.
Deze Barbera d’Asti van La Spinetta is een mooie rode wijn met een neus van
houtspecierijen, sinaasappelschil, braam en een hint van drop. De smaak is fris. fruitig en
licht met een uitstekende tannine-structuur, samen met kersen, bramen en eikenkruiden.
Een wijn met zachte aardetinten en een goede begeleider bij een uitgebreid diner.
Harmonie wijn / gerecht
Serveren bij: wit vlees met saus, rood vlees, gegrild of geroosterd, zonder saus, rood vlees
met saus, krachtige of belegen kaas.
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I.12

2018 Morellino di Scansano Riserva – LE PUPILLE

Wijnhuis: Le Pupille, DOCG Morrellino di Scansano
Wijndame: Elisabetta Geppetti
Druivenras: 85 % sangiovese 15 % morellino
Prijs: 19.99 euro
Vijfendertig jaar oud familiedomein, in handen van Elisabetta Gepetti. Het aanbod van
Le Pupille is gevarieerd en gewaagd, met als vlaggenschip van het domein de cultwijn
'Saffredi', een massieve houtgerijpte IGP Maremma Toscana.
Proefnotitie
De Morellino Riserva heeft een diepe rode kleur en een complex boeket van pruimen met
toetsen van balsamico. In de mond voelt hij rond en vol aan, met mooie fluweelachtige
tannines. Bij de afdronk ervaar je uitdrukkelijk de mediterraanse vegetatie.
Harmonie wijn gerecht
Serveren bij: rood vlees, gegrild of geroosterd, zonder saus, rood vlees met saus, lams- en
schapenvlees, pelswild
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I.13

2018 Barbaresco - MOCCAGATTA

Wijnhuis: Moccagatta, DOCG Barbaresco
Wijndame : Martina Minuto
Druivenras: 100 % Nebbbiolo
Prijs: 34,97 euro
Het Moccagattadomein werd genoemd naar het gehucht binnen Barbaresco waar het
in 1952 werd gevestigd door Mario Minuto, vader van de huidige eigenaars Francesco
en Sergio. Meer dan de helft van de wijngaarden is beplant met de plaatselijke
nebbiolo voor de productie van krachtige Barbaresco’s.
In de tweede helft van 1800 bezat Giovanni Minuto wijngaarden in de stad van
Barbaresco; in 1913 begon zijn zoon Luigi met het produceren van wijn., later
opgevolgd door de zonen Lorenzo en Mario. Mario erfde de Moccagatta boerderij, die
de naam aan het huidige bedrijf geeft.
Vandaag de dag, zetten Francesco en Sergio hun vaders bedrijf voort met veel passie.
Zij worden ondersteund door hun respectievelijke zonen: Stefano die werkt in het
bedrijf, en Martina die een diploma kreeg aan het Instituut van de wijnbereiding in
Alba en af studeerde in wijnbouw en oenologie aan de Universiteit van Turijn.
De kleindochter Martina Minuto als gediplomeerd oenologe verzekert de derde
generatie. Moccagatta bezit 15 hectaren waarvan 12 beplant met wijnstokken:
Nebbiolo (7 hectare) Barbera (2ha), Dolcetto (1,5 ha) en Chardonnay (1,5 ha), dat voor
een gemiddelde jaarproductie van 65.000 flessen zorgt. Alle wijn wordt alleen
gemaakt van druiven uit hun eigen wijngaarden.
Het zoeken van een evenwichtige productie, de speciale zorg voor de wijnstokken,
het snoeien, het wegknippen van trossen tijden de "groene oogst" in de zomer, en het
gebruik van moderne faciliteiten en apparatuur in de kelder, zijn van fundamenteel
belang voor het produceren van hoge kwaliteitswijn.
De gekozen wijn is één van de mooiste wijnen van Italie. 100% nebbiolo. Pittige
"spicy"stijl. Vol zwarte kersen, pruimen, specerijen, wat aardse tonen, vanille en een
vleugje teer. Een flinke wijn die lucht nodig heeft. Rijping: tot 2033
Proefnotitie
Deze Barbaresco is een knaller! Een strakke volle wijn, die wel even moet rusten en ademen
vooraleer te serveren. Maar eenmaal in he tglas is het een explosie van fruit en de kwaliteit
spat uit het glas.
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In de neus : gestoofd fruit, rook, chocokoffie. Zeer aangenaam. Mooi rond in de mond.
Pittig zuurtje dendert na in de afdronk.
Harmonie wijn en gerecht
Te serveren bij rood vlees, gegrild of geroosterd, zonder saus, rood vlees met saus, lams- en
schapenvlees, pluimwild, pelswild
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I.14

2018 Chianti Classico Riserva Montebuoni CASTELLO DI AMA

Wijnhuis: Castello di Ama
Wijndame : Lorenza Sebasti
Druivenras: 96% sangiovese 4 % merlot
Prijs: 39,97 euro
In het hart van het wijngebied Chianti Classico ligt op zo’n 20 kilometer van het stadje
Siena het befaamde wijngoed Castello di Ama. In 1972 ontstond Castello di Ama toen
enkele Italiaanse families het middeleeuwse vervallen gehucht Ama kochten met de
bijbehorende 260 hectare grond. Ze begonnen met de restauratie en in de
daaropvolgende jaren vond de eerste herbeplanting plaats van de verwaarloosde
wijngaarden en het herstellen van de olijfboomgaarden, welke liggen in een
schitterende ongerepte omgeving.
Dat de ambities nog groter waren, bleek toen in 1982 de agronoom Marco Pallanti
werd aangetrokken om het management over de ruim 80 hectare wijngaarden en 40
hectare olijfboomgaarden op zich te nemen. De juiste keuze; want weliswaar was hij
afgestudeerd als landbouwkundige, maar als wijnliefhebber had hij ook uitgebreide
stages gelopen in de Bourgogne. De kennis die Marco Pallanti alsmede zijn partner
Lorenza Sebasti daar hadden opgedaan, kwam al snel tot uiting bij Castello di Ama. Hij
maakte van de wijngaarden een onderverdeling in percelendie een duidelijk eigen
karakter en identiteit hebben wat ligging, grondsamenstelling en drainage betreft. Een
indeling die vergelijkbaar is met de ‘crus’ of ‘climats’ in de Bourgogne.
Bij Castello di Ama zijn dat de ondertussen beroemde en gezochte wijngaarden
Bellavista, L’Apparita, La Casuccia, Il Chiuso en San Lorenzo. Dat dit, in combinatie
met een uiterst goed geoutilleerde vinificatiekelder en het geheel biologisch gaan
werken, een buitengewoon goede en belangrijke beslissing was, is sinds 1985 wel
gebleken met de waardering en prijzen die de wijnen van Castello di Ama hebben
gekregen. Naast constant zeer hoge notities van b.v. Robert Parker werd Marco
Pallanti door de wijngids Gamberro Rosso uitgeroepen tot wijnmaker van het jaar
2003 en het jaar daarop Castello di Ama als wijngoed van het jaar. Sinds de oogst van
2010 wordt door Castello di Ama de Chianti Classico Ama gemaakt, voorheen was dit
Chianti Classico Riserva. Voor de Ama Chianti Classico worden druiven van jonge
aanplant gebruikt (gemiddelde leeftijd 8 tot 10 jaar) van de wijngaarden.
Proefnotitie
De Montebuoni heeft een diep robijnrode kleur. De intense neus geurt naar bosvruchten,
braambessen, frambozen en rode bessen. De smaak is evenwichtig met een nobele, fruitige
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en persistente structuur. Een alcoholpercentage van 13%. . In het smaakpalet tonen van
pruimen, kersencompote en toets van specerijen, die gepaard gaan met een afdronk met
duidelijk aanwezige tannines en frisse zuren. Deze wijn ademt de klassieke elegantie van
het domein uit.
Harmonie wijn en gerecht
Serveren bij: gevogelte zonder saus, wit vlees zonder saus, rood vlees, gegrild of geroosterd,
zonder saus, rood vlees met saus, lams- en schapenvlees, pluimwild
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I.15

2013 Brunello di Montalcino - FANTI

Wijnhuis: Tenuta Fanti , DOCG Brunello di Montalcino
Wijndame : Elisa Fanti
Druivenras: 100 % Sangiovese
Prijs: 42,97 euro
Toscaans familiedomein van meer dan veertig jaar oud, behartigd door de familie
Fanti. Hier wordt een interessant aanbod wijnen geproduceerd, waarbij dochter Elisa
de laatste jaren zorgt voor een vrouwelijke touch.
Het wijndomein is al sinds de 19e eeuw eigendom van de familie Fanti. Het totale
oppervlak van dit domein is 300 ha; hiervan bestaat 50 ha uit wijngaarden en het
dubbele aantal hectares is begroeid met olijfbomen. Het areaal wijndruiven is
opgebouwd als een uniek amfitheater, zuidelijk gelegen op de heuvels van
Castelnuovo dell’Abate ten zuiden van Montalcino. De productie is verdeeld over
Brunello di Montalcino (17.000 flessen), Rosso di Montalcino (65.000), Sant’Antimo
(60.000) en enkele kleinere wijnen.. Met een buitenzijde die perfect geïntegreerd is in
de prachtige omgeving net buiten Castelnuovo dell’Abate. Een uitstekende plek om
nauwgezet te werken Dit illustreert het doel van de familie en van Elisa : hoge
kwaliteitswijnen maken, met zoveel mogelijk respect voor de natuur, terroir en het
klimaat.
Proefnotitie
de Brunello di Montalcino heeft een diepe kleur. Mooie aroma's van rozen, framboos,
mineraliteit en kdruidigheid. Volle smaak met stevige tannines. Zeer rijke en en lange
afdronk.
Harmonie wijn / gerecht
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Onze Spaanse wijnen
Geleverd door nr 1 in België : La Buena Vida

Cava wijnen
We vonden (nog) geen vrouwelijke wijnmakers die ons de top cava konden brengen
die ons bekoren: daarom kozen we voor de beste cava met de beste prijs / kwaliteit

S.01
S.02

Corpinnat, Gramona Imperial Brut Gran Reserva 2015
Idem - Magnum

Wijnhuis : Gramona, Sant Sadumi d’Anoia, Barcelona , Catalunya
Wijndame/ Wijnheer: Jaume Gramona
Druivensoort : Macabeu, Parellada, Xarel.lo Chardonnay
Prijs Wijn : 28, 94 euro (S.01 75 cl) en 57, 50 euro (S.02 Magnum)
Gramona is een van de leden van Corpinnat. Deze vereniging is opgericht door zes
vooraanstaande ex-Cava-producenten (waaronder grote namen als Gramona en
Recaredo), en telt inmiddels elf leden. Hun mousserende wijnen heten dus geen Cava
meer, maar dragen de naam Corpinnat. Alle wijnen met dit label voldoen aan veel
strengere richtlijnen dan Cava om zodoende de hoge mate van authenticiteit en
kwaliteit te borgen. Zo worden de wijnen gemaakt van biologische en met de hand
geoogste druiven, die voor 100% op het eigen domein tot wijn verwerkt zijn. Het
overgrote deel van de gebruikte druivenrassen (90%) is bovendien autochtoon en
tenminste 75% van de druiven dient afkomstig te zijn van eigen wijngaarden. De
wijnen rijpen minimaal 18 maanden op fles.
Corpinnat beslaat op dit moment nog maar een marginaal percentage van de totale
productie, maar de onmiskenbare kwaliteit van de wijnen geeft deze pioniers meer en
meer bekendheid. Volkomen terecht wat ons betreft! Deze Brut Imperial, met 60
maanden sur lattes is het toppunt van verfijning en behoort zondermeer tot de meest
verfijnde Méthode Traditionnelle ter wereld. Zowel in gewone fles als in Magnum
voor feestelijke gelegenheden. Zet deze fijne Gramona blind voor een wijnkenner van
je familie/vriendenkring, wedden dat ze dit niet bestempelen als een Gramona! Santé!
Proefnotitie:
De neus opent met aangename minerale tonen, vergezeld van hints van vers fruit met wit
vruchtvlees, waaronder appel en peer, hints van gerookte en bloemige sensaties, die ruimte
laten voor een frisse amandel afdronk die deze bubbel een bijzondere of eigenaardigheid
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geeft. In de mond is het majestueus, romig en wendbaar, met hints van bloemen en wilde
kruiden die een aangenaam aanhoudende afdronk begeleiden.
Harmonie wijn / gerecht:
Schaal- en schelpdieren: coquille, langoustine, oesters. Dessert: zachte kazen.
Bereidingen: gebakken, gestoomd, koude bereidingen
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S.03

Efecte Reserva Brut 2018 (75 cl.)

Wijnhuis : Albet I Noya
Wijnheer: Josep Maria Albet i Noya
Wijn: Efecte, Clàssic Penedès, Brut Reserva
Druivensoort : Macabeu, Parellada, Xarel.lo Chardonnay
Prijs: 17,33, euro ( 75 cl)
Sinds een aantal jaren heeft ook dit huis de appellatie Cava verlaten en vallen hun
Méthode traditionnelle onder de benaming 'Classic Penedès', waarmee ze een
statement wilden maken tegenover het slechte imago van de cava-appellatie. Een
traditionele Cava wordt gemaakt via de méthode champenoise of méthode
traditionelle. Hierbij vindt een tweede gisting (prise de mousse) op fles plaats. Deze
methode van wijn maken levert kwalitatieve schuimwijnen op op met een fijne
mousse die lang aanhoudt. De wijnmaker voegt bij het bottelen van de wijn een
mengsel van gist en suiker (liqueur de tirage) aan de volle flessen toe en sluit deze af
met een kurk. De gistcellen zetten de suiker om in alcohol waarbij koolzuur ontstaat.
Deze kan echter niet uit de fles ontsnappen; de bubbels hebben dus geen andere
keuze dan zich te vermengen met de wijn. De flessen worden horizontaal opgeslagen
in het donkerste en koelste deel van de kelder.
Deze Efecte is en blijft een topproduct, met een mooie dosage, de typische
druivensoorten met een vleugje Chardonnay en een uitstekende prijs/kwaliteit.
Méthode traditionnelle met minimum 24 maanden sur lattes (reserva) voor een
afgewerkte autolyse.
Proefnotitie
Lichte pareling met fijne bubbels. In de neus aangenaam en zacht. Vol en rijk in de
mond. Aangename dosage (Brut), wat meer een "Champagne-gevoel" geeft bij de
proever. Frisse afdronk. Aperitief
Harmonie wijn / gerecht:
Koude bereidingen
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S.04

Cava Do Major Brut Nature Gran Reserva 2015

Wijnhuis : Jané Ventura , Tarragona, Catalunya
Wijndame: : Jané Ventura
Wijn: Efecte, Clàssic Penedès, Brut Reserva
Druivensoort : Macabeu, Xarel.lo
Prijs: 22,12, euro ( 75 cl)
Jané Ventura startte reeds in 1914 met de productie van Cava. Hierdoor is hun naam
in de streek bekend geworden. Een bodega met stevige roots in de wereld van de
Cava. Sinds 1998 wordt er ook meer aandacht geschonken aan stille witte en rode
Spaanse wijnen. Ze zijn gevestigd in het zuidelijk deel van de Penedès of Baix
Penedès, met armere gronden en lagere opbrengsten, wat de kwaliteit ten goede
komt. De dochter van het huis, Maria, woont intussen al bijna 20 jaar in België en
heeft hier ook haar eigen bedrijf (La Buena Tierra).
Topcava’s worden in Spanje vaak zonder of met zeer weinig dosage gemaakt. Dit om
de rijke basiswijn ten volle tot zijn recht te laten komen.
Proefnotitie :
Lichtgeel met een fijne en stevige mousse. Strakke stijl, citrusvruchten, plooit open in de
smaak. Glasheldere structuur, sappig fruit, fijne mineralige finish met toetsen van
geroosterd brood in de retro. Na veroudering krijgen we een breder en rijker palet dat
ondersteund wordt door een mooie mineraliteit.
Harmonie wijn /gerecht
Aperitief
Schaal- en schelpdieren: coquille, oesters
Bereidingen: gebakken, gestoomd, koude bereiding
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Witte wijnen
S.05

Barbara Forès Blanc, 2020, DO Terra Alta

Wijnhuis : Celler Barbara Forés DO Terra Alta (Catalunya)
Wijndame- Barbara Forés
Wijn: Bàrbara Forés blanc 2020, DO Terra Alta
Druivensoort : 100% Garnatxa blanca
Prijs: 12.23 euro
Maria Carme Ferrer en Manuel Sanmartín, de eigenaars van dit kleine domein,
brengen met de naam Bàrbara Forés hulde aan hun betovergrootmoeder (°1828), die
haar zoon Rafael leerde hoe hij wijnen moest maken. Deze begon in 1889 met de
constructie van een kleine bodega in het huis waar vandaag nog steeds de wijnen
gemaakt worden. Reeds toen werden er al wijnen gebotteld, een zeldzaamheid ! Van
in het begin heeft Maria Carme deze traditie en geschiedenis met veel respect
behandeld, maar ze had ook de ambitie om te verbeteren en te perfectioneren wat ze
van haar voorouders had meegekregen. De traditie van Terra Alta, het meest
zuidelijke gebied van Catalunya, was zoete rancio-wijnen maken van de Garnatxa
blanca. Als oenologe en docent oenologie zag Maria Carme meer potentieel in de
Garnatxa blanca. Eind jaren 80 begon ze de oude wijnstokken te restaureren en
nieuwe variëteiten aan te planten. De eerste witte Bàrbara Forés-wijn volgde begin
jaren 90 en sinds 1996 wordt er ook een rode topwijn gemaakt. Recent recupereerde
ze ook de vergeten en bijna verdwenen druivensoort Morenillo, met hun Templari.
Intussen zijn er al heel wat meer wijngaarden in eigendom, maar het blijft een van de
kleinste domeinen uit onze catalogus, een domein dat nog steeds vinifieert in het
voorouderlijk huis in het centrum van Gandesa.
Vanaf 2014 is haar dochter, Pili Sanmartín, ingestapt in het project (zesde generatie)
met frisse ideeën over wijn, cultuur, kunst en het landschap. Mari-Carme en haar
dochter Pili zijn de pioniers van deze zuid-Catalaanse appellatie. Deze heerlijke
Mediterrane witte wijn werd gemaakt van biologisch geteelde druiven.
Proefnotitie :
Mannelijke witte Spaanse wijn, droog in de mond, floraal, licht kruidig, met een vlezige
finale. Een mediterrane witte Grenache die vol, loepzuiver en kruidig in de fles komt.
Mooi exotisch in de neus, met een stevige beet die perfect kan bij gevogelte of vis op de gril.
Harmonie wijn/ gerecht :
Schaal- en schelpdieren: scampi/gamba, scheermes/schelp, vongole
Bereidingen: Aziatische keuken, gebakken, gepocheerd
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S.06

Pazo Señorans, 2020

Wijnhuis : Pazo Señorans, D.O.Rias Baixas, (Galicia)
Eigenares : Marisol Bueno
Wijndames -wijnmakers: Ana Quintela en Vicky Mareque, dochter van eigenares
Marisol
Druivensoort: 100% albariño
Prijs: 17,76 euro
De Bodega ligt in het dorp Vilanoviña in de vallei van de Rio Salnes, ten oosten van
Pontevedra. Het domein werd in 1979 aangekocht door Marisol Bueno, die al snel
begin jaren 80 de appellatie Rias Baixas oprichtte en voorzitster was gedurende jaren.
In 1992 werd de jonge en veelbelovende oenologe Ana Quintela de firma binnen
gehaald en sindsdien hebben de wijnen een jaarlijkse stijgende lijn te pakken voor wat
betreft de kwaliteit. Er wordt met de hand geoogst (wat trouwens de enige mogelijke
manier is omdat de wijnstokken in pergolavorm zijn aangeplant). en vervolgens
worden de druiven ook handmatig geselecteerd. Marisol wordt beschouwd als één
van de meest dynamische wijnbouwers van de Rias Baixas en is de "architect" van één
van de beste witte wijnen van Spanje. Al heel wat keren werd immers hun topwijn, de
Pazo Señorans Selección de Añada verkozen tot de beste witte wijn van Spanje
Al jaren is echter ook de “gewone” Pazo Señorans een hoogvlieger, met jaarlijkse
topscores tussen 90 à 94 .
Pazo betekent domein in het Galicisch. Deze Albariño is de basiswijn van Pazo
Señorans, al is dat misschien wat negatief uitgedrukt. Deze wijn bulkt van
kwaliteiten.De druiven worden manueel geplukt in de pergolawijngaarden. De
vinificatie gebeurt in inox cuves op een koele temperatuur waarna er een rijping de
gistcellen volgt van een vijftal maanden.
Een toppertje als we over de Albariño-druif spreken!
Proefnotitie:
Heldere, briljante lichtgele kleur, verfijnde minerale neus, elegant en toch krachtig, eerst
floraal, nadien appel Granny Smith en perzik, strak en levendig van bij de start, goed droog,
krokant wit fruit, ietwat lychee, papaja, mooie mondvulling en structuur, tintelende zuren
met minerale toetsje helemaal op het einde.
Harmonie wijn / gerecht :
Aperitief, schelp- en schaaldieren, zeevruchtenschotel, slaatjes met vis, gegrilde vis
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S.07

José Pariente Verdejo 2020, DO Rueda

Wijnhuis: José Pariente, Castilla y León, Valladolid
Wijndames: Marivi en Martina Pariente
Wijn:José Pariente Verdejo 2020, DO Rueda
Druivensoort 100% Verdejo
Prijs: 12,95 euro
In 2000 richtten twee vriendinnen, Marivi Pariente en Viki Benavides, een domein op
in de streek van Rueda onder de naam Dos Victorias. Hun eigen bodega zal gebouwd
worden in San Roman de Hornija, een dorp dat niet gelegen is in het Rueda-gebied
maar in het Toro-gebied. Vanaf dan wordt er ook rode wijn gemaakt in de Toroappellatie. Wettelijk is het echter onmogelijk om ook hun witte Rueda in deze nieuwe
bodega te vinifiëren en de twee zijn genoodzaakt te splitsen in 2007: Marivi Pariente
bouwt haar bodega in Rueda onder de naam José Pariente en Viki Benavides houdt de
bodega in San Roman de Hornija onder de naam Elías Mora. De twee vrouwen
hebben hun domeinen dus naar twee mannen genoemd ... als eerbetoon aan de
mannen die gedurende jaren de vieilles vignes waarmee zij nu werken, onderhouden
hebben.
José Pariente is de vader van Marivi Pariente en heeft dus heel zijn leven oude
stokken Verdejo verzorgd om aan de volgende generaties door te geven. De bodega
die intussen gebouwd werd in La Seca, staat vandaag onder leiding van Marivi en haar
dochter Martina. De José Pariente Verdejo heeft in Spanje al ontelbare prijzen
gewonnen en wordt voortdurend naar voren geschoven als hét te volgen voorbeeld in
Rueda. Marivi en haar dochter Martina zijn de Queens of the Verdejo ! Marivi was al
pionier met dit domein waarvan de naam een eerbetoon is aan haar vader, maar
Martina heeft ervoor gezorgd dat alles nu ook biologisch geteeld en gevinifieerd
wordt. Nog steeds bekend als dé beste Verdejo.
Proefnotitie
In de neus stuit het fruit op. Een explosie van aroma’s: granny smith, groene kruiden,
mineralen, citrus, subtiele exotische parfums. In de smaak volgt diezelfde fraîcheur. Veel fruit
en volume. Toegankelijk en met toch een expressieve minerale gerookte toets in de zeer
geslaagde en elegante finale. De aanwezige zuren zijn rijp en sappig en zorgen voor een zeer
smakelijke handtekening.
Harmonie wijn / gerecht
Vis: zeevis (mager), zoetwater vis (mager)
Schaal- en schelpdieren: mosselen, oesters, vongole
Bereidingen: Aziatische keuken, gebakken, gepocheerd, gestoomd
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S.08

José Pariente Sauvignon blanc 2020, DO Rueda

Wijnhuis: José Pariente, Castilla y Leon, Valladolid
Wijndames: Marivi en Martina Pariente
Wijn:José Pariente Sauvignon blanc 2020, DO Rueda
Druivensoort 100% Sauvignon blanc
Prijs: 12,95 euro
De beide dames maken niet alleen top-Verdejo, maar hebben intussen ook vieilles
vignes Sauvignon blanc, waarmee ze deze prachtige Spaanse “Pouilly-Fumé” maken
voor een fractie van de prijs !
De Jose Pariente Sauvignon Blanc is gemaakt van Sauvignon Blanc druiven. De
druiven zijn afkomstig van de eerste wijngaarden van de Sauvignon Blanc, geplant in
Rueda, bijna 30 jaar geleden. De grond, samengesteld uit het karakteristieke platform
van losse stenen, is zeer arm aan organisch materiaal en heeft ontsluitingen van
kalksteen op de hogere niveau
Proefnotitie
Jose Pariente Sauvignon Blanc is een frisse en intense witte wijn met een lange en ronde
afdronk. Drink deze Sauvignon Blanc wijn uit Spanje op een temperatuur van 8°C.
Harmonie wijn / gerecht
Vis: zeevis (mager)
Schaal- en schelpdieren: coquille, mosselen, oesters
Bereidingen: gebakken, gepocheerd, gestoomd
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S.09

Vega Sicilia-Oremus, Mandolas 2018, Tokaj

Wijnhuis: Oremus- Vega Sicilia, Borsod -Abauj Zemplen
Wijndame eerbetoon aan princes Zsunzanna Lorantffy, vrouw van de prins van
Transsylvania Gyorgy Rachozei I.
Druiven soort 100% Furmint
Prijs: 22,84 euro
Spanjes meest emblematische wijnhuis “Vega Sicilia” was één van de eerste
wijndomeinen om te investeren in Hongarije na de val van de muur in 1989. Met
Oremus in de Tokaj-regio werden ze in een mum van tijd dé grote vernieuwers voor
deze regio. Ze waren de eerste om droge witte wijn met moderne
vinificatietechnieken te maken. Deze Mandolas is daar het bewijs van. Grote witte
wijn met een schitterende mineraliteit, die zonder probleem nog 7 à 8 jaar mooi kan
verouderen.
Deze Mandolas is de droge witte wijn van het Hongaarse project Oremus van Vega
Sicilia. Oremus is gelegen in de Tokaj-regio, in het bergachtige noordoosten van
Hongarije. De naam van de wijn refereert naar zijn terroir, waar het domein enkel
Furmint heeft aangeplant, één van Hongarijes meest bekende druiven. Deze
Mandolas was op alle gebieden een vernieuwer, niet alleen voor Oremus maar voor
de hele regio, aangezien het de eerste droge witte wijn was van het Tokaj-gebied.
Deze gastronomische wijn van een heel groot huis wil je beslist in je kelder hebben!
Absolute TOP!
Proefnotitie
Licht van kleur met een ietwat groene tint. In de neus mooi en subtiel wit pitfruit en
bloemige aroma's. Verschillende verticale degustaties van deze wijn leerden ons dat na
verloop van jaren deze bloemige aroma's overgaan in aangename honingaroma's met
minerale toetsen. In zijn jeugd zijn het echter de delicate, fijne en elegante aroma's die de
bovenhand nemen. Uitstekend gebruik van de houten vaten: de invloed is zeer subtiel
aanwezig, maar heel mooi versmolten in het geheel. In de mond een zeer mooi evenwicht
met perfecte zuren en een vrij lange afdronk voor een wijn met deze fraîcheur. Perfecte
gastronomische wijn van een groot huis uit een originele regio.
Harmonie wijn / gerecht
Vis: zeevis (mager), zeevis (vet), zoetwater vis (vet), zoetwater vis (mager)
Schaal- en schelpdieren: kreeft
Dessert: zachte kazen. Bereidingen: aziatische keuken, gebakken, gegrild
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S.10

Mas d’en Gil, Coma Alta 2017, DOQ Priorat

Wijnhuis: Mas d’en Gil, DOG Priorat, Catalunya.
Wijndame : Marta en Pilar Rovira
Druiven soort : 100 % Garnaxta blanca
Prijs: 31,12 euro
Priorat is één van de topappellaties in Spanje. Pure leisteen-terroirs op grote hoogte
zorgen voor een onmiskenbare mineraliteit. Coma Alta is het kleine broertje van Coma
Blanca, maar van een andere vader. Vroeger was het Viognier die een dominante rol
speelde, maar sinds millésime 2012 werd een grondige wijziging doorgevoerd en
bestaat de wijn voor 100% uit Garnatxa blanca. De wijn is iets frisser en vlugger
toegankelijk dan de Coma Blanca. Coma staat voor een dal en Alta slaat erop dat het
hoger gelegen is..De jongste generatie, twee dames Marta en Pilar Rovira runnen nu
het domein. Deze pure witte wijn is een stevige en complexe gastronomische witte
die uw wintergerechten perfect zal begeleiden.
Proefnotitie
Een boeket van specerijen, bloemen en rijp steenfruit (perzik) afgelijnd door de Franse eik.
Volmondig, vulling en balans, met het zuiderse jasje van witte Grenache. Een stevige knaap
die best dienst doet als maaltijdwijn. Goed te combineren met harde kazen en wit vlees.
Harmonie wijn / gerecht
Vis: zeevis (vet), zoetwater vis (vet)
Schaal- en schelpdieren: kreeft
Vlees: fazant/patrijs (pluimwild), kip/kalkoen (gevogelte), varkensvlees
Bereidingen: aziatische keuken, gebakken, gegrild, mediterrane keuken, stoverij
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Rode Wijnen
S.11

Sinconria negre 2020, vino de la tierra de Mallorca

Wijnhuis: Mesquida i Mora, Vino de la Tierra de Mallorca
Wijndame : Barbara Mesquida
Druiven soort : Callet, Mantonegro, Merlot, syrah
Prijs: 14,42 euro
Dit is een echt familiedomein. Het werd gesticht in 1945 door de overgrootvader van
de huidige generatie in het kleine dorpje Porreres, aan de oostkant van het eiland
Mallorca. Bàrbara staat sinds 2004 aan het roer en ook zij zijn pioniers. Ze beslisten
om volledig biodynamisch (Demeter) te werken. Ze keerde ook terug naar haar roots,
via de aanschaf van twee Mallorcaanse muilezels voor het werk in de wijngaard. De
nadruk ligt nu volledig op de recuperatie van de autochtone druivensoorten Callet,
Mantonegro, Premsal, Giró (Garnatxa) en Monastrell. Sinds 2012 heeft Bàrbara een
kleine biodynamische boerderij net buiten Porreres.
Haar wijnen zijn bij uitstek mediterraan van stijl, met veel aandacht voor finesse en
elegantie. Bàrbara is intussen een van de bekendste wijnmakers van het eiland
geworden. Zij verdedigt het respect voor de traditie en de natuur van Mallorca. Haar
project is het behoud van het leven in en rond de wijngaard. Haar wijn is steeds
gemaakt met respect voor de natuur en heeft enorm veel persoonlijkheid. Hier geen
technische snufjes maar puur en eerlijk drinkplezier! Wij zijn trots dat we daar deel
mogen van uitmaken. Bàrbara Mesquida doet alles alleen in haar kleine
biodynamische wijnboerderij. Van het werk in de wijngaard tot de vinificatie ¡ Oude
stokken typische Callet en Mantonegro, aangevuld met Merlot en Syrah, maken van
deze Mallorquin een echte verleider.
Proefnotitie
Zwart en rood bosfruit in een prachtige symbiose en een beperkte houtrijping. Jonge en
paarse tint, diepe intensiteit. Een korf vol rijp fruit, gaande van bessen tot pitvruchten, met
een subtiele mediterrane kruiding. De vatrijping merk je niet, in geur noch smaak. Directe
smaakaanzet, edel fruit dat balanceert tussen de zuiderse zon en een frisse en continentale
onderbouw. De aanwezige fruittannines (van zijn jeugd) laat zich ietwat merken in de finish.
Harmonie wijn / gerecht
Vlees: kip/kalkoen (gevogelte), lamsvlees, varkensvlees
Bereidingen: gebakken, gegrild, mediterrane keuken, stoverij
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S.12

Elias Mora, Vinas Elias Mora, Crianza 2017, DO Toro

Wijnhuis: Viñas Elías Mora, Castilla y Leon)
Wijndame: Vicky Benavides
Druivenras: 100 % tinta de toro ( Tempranillo)
Prijs: 18,48 euro
Viki Benavides is een eenzame vrouwelijke noot in dit zeer rustieke landschap met
dito wijnen. Toro werd lange tijd beschouwd als de “kleine broer” van het grote Ribera
del Duero. Vandaag weten we wel beter. De appellatie heeft niet alleen aan imago
maar vooral aan kwaliteit gewonnen en mag zich op dezelfde hoogte van Ribera
hijsen.
Al vier jaartjes op de teller maar nauwelijks een spoor van evolutie te zien.
Dit is het enige domein in Toro dat nog elegante en vrouwelijke wijnen maakt. 100 %
Tempranillo (hier “Tinta de Toro”) zorgt voor een stevige,doch elegant gemaakte rode
wijn die het heel goed zal doen bij uw winterse stoofpotjes. Vorig jaar zat de jonge
wijn in de selectie van onze eerste wijnactie. Dit jaar gaan we een niveau hoger voor
“”de crianza”, met een lagering van 12 maanden op Franse eikenvaten.
Proefnotitie
Briljante robijnrode kleur met een nog paarse tint, breed gestoffeerde neus, donker fruit,
ceder, tabak en cacao, mondvullend van bij de start, compact, uitstekend zongerijpt fruit,
fraai gedoseerd hout, nog goed aanwezige en fraai geïntegreerde tannines, prima lengte
met een verrukkelijke toets van donkere chocolade in de staart.
Harmonie wijn / gerecht
Vlees: hert/ree (wild),kalfsvlees, kip/kalkoen (gevogelte), lamsvlees, rundsvlees,
varkensvlees
Bereidingen: gebakken, gegrild, stoverij
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S.13

Bàrbara Forés, El Templari 2019, DO Terra Alta

Wijnhuis: Celler Barbara Forés, Catalunya
Wijndame: Barbara Forés – Mari Carme – Pili Sanmartin
Druivenras: 100 % Morenillo
Prijs: 19,64 euro
Mari-Carme zette de vergeten druivensoort “Morenillo” weer op de kaart. Terra Alta
is vooral bekend voor zijn witte wijnen op basis van Garnatxa blanca, maar vroeger
was er ook aanplant van Morenillo, een verfijnde rode druif met weinig kleur en
alcohol. Deze 2 laatste eigenschappen waren ook de reden waarom ze bijna
verdwenen was. Bij Bàrbara Forés hebben ze de druif terug zijn plaats gegeven die ze
verdiende : als verfijnde en elegante rode wijn met veel finesse en karakter. Dit is de
Bourgogne onder de Catalaanse wijnen Vanaf 2014 is haar dochter, Pili Sanmartín,
ingestapt in het project (zesde generatie) met frisse ideeën over wijn, cultuur, kunst en
het landschap.
Pili heeft een hedendaagse kijk op de viticultuur en vinificatie. Enkele vernieuwingen
die zij al heeft ingevoerd zijn onder andere; minder rijp oogsten, minder gebruik van
nieuwe houten vaten, het inzetten van ampfora’s en het gebruik van het absolute
minimum aan zwavel. Less is more, is duidelijk haar filosofie!
Proefnotitie:
Bourgondische kleurintensiteit met zeer uitnodigende aroma’s. Eerste indruk is dat van een
totaal andere stijl dan de andere wijnen van het wijnhuis. Templari kent een sterk
mineralig/kalksteen karakter met frisheid onderbouwd. Deze wijn trekt de aandacht door
zijn finesse, veel fruit type kersen en krieken, fris zuurtje en mineralige onderbouw. Frisse
elegantie vanuit de meest zuidelijke en warme D.O. van Cataluña.
Harmonie wijn / gerecht
Vlees: fazant/patrijs (pluimwild), kalfsvlees, kip/kalkoen (gevogelte), varkensvlees
Bereidingen: aziatische keuken, gebakken, mediterrane keuken, stoverij
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S.14

Abel Mendoza, Jarrarte 2017, DOC Rioja

Wijnhuis: Abel Mendoza, DOC Rioja
Wijndame: Maïté Fernandez
Druivenras: 100 % Tempranillo
Prijs: 22,01euro
Abel is afkomstig uit een typische wijnbouwersfamilie in Rioja; ze maakten 'vino de
cosechero', vaak macération carbonique-wijnen die binnen het jaar moesten
gedronken worden en in bulk verkocht werden. In 1988, hij is dan 19 jaar, beslist hij
om zelf zijn wijnen te bottelen. Hij is gepassioneerd door zijn wijngaarden en wil de
zaken anders aanpakken dan in de wijngaarden die hij rond zich ziet. In 1994 beslist
hij om betere wijnen te maken; het is een topjaar en hij wil verder gaan dan enkel een
jonge wijn maken met de superdruiven die hij op zijn wijnstokken ziet. Hij koopt
nieuwe Franse eiken vaten en zijn familie verklaart hem voor gek. Niettemin weet hij
zeer goed wat hij wil. Met de hulp van zijn vrouw Maite, oenologe, weet hij in een
mum van tijd een stevige kwaliteitsreputatie op te bouwen. Het domein is klein
(nauwelijks 20 ha), maar maakt enkel topwijnen, zowel in wit als in rood. Ze zijn
gevestigd in San Vicente de la Sonsierra, net op de grens tussen Rioja Alta en Rioja
Alavesa, een uitstekende regio om topwijnen te maken. Ook Vega Sicilia bouwt in
deze regio zijn Rioja-project uit.
Abel en Maité zoeken vooral naar lage rendementen en een uiterste zorg voor de
wijngaard.
Abel wordt beschouwd als de godfather van de jonge generatie in Rioja. Samen met
zijn vrouw Maïte heeft hij een kleine boutique-winery in San Vicente de la Sonsierra.
Deze Jarrarte is een 100% Tempranillo met een élevage van ongeveer 12 maanden op
Franse eikenvaten. Heerlijke Rioja die nu al zeer mooi inzetbaar is, maar nog een
potentieel heeft van een 8 à 10-tal jaar.¨Proefnotitie
Proefnotitie
Dieprode kleur. Volrijpe aroma’s, zachte geuren, balsemachtig rood en sappig fruit met een
subtiele vanilletoets. Uitnodigende en romige aanzet met een fruitgedreven karakter.
Mooie Tempranillo, lichtjes vlezig met rondeur, rijpe tannine op de achtergrond en
verantwoord houtgebruik.
Harmonie wijn en gerecht
Vlees: hert/ree (wild), lamsvlees, rundsvlees, varkensvlees
Bereidingen: gebakken, gegrild, stoverij
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S.15

Dominio de Pingus, Psi 2019, DO Ribera del Duero

Wijnhuis: Dominio de Pingus
Wijndame: Peter Sisseck : zijn wijn zal menig vrouw bekoren.
Druivenras: 86 % Tinto Fino, 12 % Garnacha, 2 % Albillo
Prijs: 29,95 euro
De PSI is wijn van de vermaarde wijnmaker Peter Sisseck welke ook bekend is van de
cult-wijn Pingus en de Flor de Pingus. Hij deed ervaring op als jonge oenoloog in
Bordeaux en Californië en startte vervolgens in 1990 als oenoloog van het domein
Hacienda Monasterio in Ribera del Duero. Het was hier dat hij het werkelijke
potentieel van de Tinto Fino leerde inschatten. In 1995 maakte hij zijn eerste eigen
wijn in een garage in Quintanilla de Onésimo. Samen met Pablo Rubio startte hij in
2007 het project ‘Psi’: in dit geval wordt er niet gewerkt met wijnstokken in eigendom,
doch in samenwerking met eigenaars van oude percelen Tinto Fino. Na een selectie
van de beste percelen wordt er een wijn gemaakt die de traditionele
vinificatiemethodes van de regio terug op het voorplan brengt.. Mede dankzij een
hoge waardering door Robert Parker werd Peter met zijn Pingus uit 1995 de ster van
de Spaanse wijnwereld. Sinds die tijd behoren zijn wijnen tot de beste van de wereld
Met zijn Pingus maakt hij de meest bekende en ook duurste wijn van Spanje. Deze Psi
(de initialen van zijn naam en ook de Griekse letter psi in de vorm van de wijnstronk –
zie het etiket) is zijn manier om iets te doen voor de regio die hem heeft groot
gemaakt. Hij heeft vaste contracten met een aantal wijnboeren met vieilles vignes die
volgens zijn biodynamische lastenboek moeten werken en verzekert hen een jaarlijkse
vaste prijs en afname voor hun druiven. Dit is een Ribera del duero à l’ancienne :
gegist op cimenten cuves en daarna een élevage op houten vaten. Mooie,
evenwichtige fieldblend met zowel de onmiskenbare Tempranillo (hier : “Tinto Fino”)
als de oude stokken Garnacha en Albillo. Nu nog zeer jong met veel potentieel. De
meest elegante Ribera del Duero !
Proefnotitie
Diep en jong van kleur. Gebalde geuren, alles is er maar komt nog niet tot expressie. Een
fijnere Tempranillo-expressie van het hoogste niveau: klasse, fruit, zacht, zonnig. Andere
structuur dan de overige wijnen van dit domein, een minder rijpe stijl. Vlezige aanzet met
veel fruit dat in het begin nog wat gebukt gaat onder de tannines. Een wijn die in het begin
veel lucht nodig heeft. Sappige finale met knipoog naar de authentieke Riberastijl van toen.
Harmonie wijn en gerecht
Vlees: fazant/patrijs (pluimwild), kip/kalkoen (gevogelte), lamsvlees, rundsvlees
Bereidingen: gebakken, gegrild, stoverij

38

S.16

Nin i Ortiz, Planetes de Nin 2018, DOQ Priorat

Wijnhuis: Celler Nin Ortiz , DOQ Priorat, Catalunya
Wijndame: Ester Nin
Druivenras: 60 % Carinyena, 40 Garnatxa
Prijs: 35,45 euro
Ester Nin is de oenologe van Clos Erasmus en heeft daarnaast haar eigen domein
samen met haar man Carles. Zeer zuivere en elegante Priorat. Ester is oenologe en
biologe en oorspronkelijk afkomstig uit het hoger gelegen gedeelte van de Penedès, in
El Pla de Manlleu. Carles is verantwoordelijk voor de wijngaard, samen met zijn
muilezels Negret en Max. Maar ze heeft ook haar eigen kleine projectje in Porrera :
“Nin i Ortiz”. Ze werkt volledig biodynamisch en haar wijngaard is moeilijk toegankelijk
en op grote hoogte tegen de leisteen helling. Deze Planetes toont waarom Ester zo’n
goede oenologe is : uiterste verfijning en elegantie, natuurlijke sappigheid met rood
fruit en een evenwichtige élevage op eikenvaten. Hoe krijg je anders als kleine Bodega
de aandacht van Robert Parker's Wine Advocate? Heel simpel: met verdomd goede
wijn! De Bodega Família Nin-Ortiz bereikte dit met passie, in Llicorella leisteen
gewortelde eeuwenoude wijnstokken, een prachtige steile helling en ten minste één
muilezel. De jonge oenologe Ester Nin werkt op het hoogste niveau en dit leidt tot
verbluffend Priorat genot.
Hun 'Planetes de Nin' komt van de Single Vineyard Finca les Planetes, gelegen in de
directe omgeving van Porrera, waar de kleine Bodega ligt. De locatie is blootgesteld
aan het oosten, de grond gedomineerd door de typische Llicorella-leisteen. De beste
voorwaarden voor de frisheid en filigraan die de Nin-Ortiz kenmerken. Dit beviel ook
Luis Gutiérrez van Robert Parker's Wine Advocate, die jaargang 2017 bekroonde met
95/100. “Een uitzonderlijke wijn! Voor wie het wat meer mag zijn”! .
Proefnotitie
Diep Bourgondisch rood. Reductief en complex boeket dat de aandacht trekt omdat
er heel veel mooie dingen achter schuilgaan. Na wat verluchten komen er finesserijke
toetsen opzetten van mineralen, frisse pitvruchten en een peperaccent. Ook de smaak
zet zo aan en gaat richting een levendige en vineuze finale. Het middenstuk kent een
uitgebalanceerde schakering van elegantie, kracht en terroirexpressie. De vatrijping is
erg ondergeschikt aan al dit mooie van de natuur dat uit je glas springt. Priorat op een
Bourgondische wijze gebracht. Absolute TOP!
Harmonie wijn en gerecht
Vlees: kalfsvlees, kip/kalkoen (gevogelte), lamsvlees, rundsvlees
Bereidingen: gebakken, gegrild, mediterrane keuken
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S.17
S.18

Roda I, Reserva 2016, DOC Rioja
Roda I, Reserva 2015, MAGNUM, DOC Rioja

Wijnhuis : Bodegas Roda, DOC Rioja
Wijndame: Esperanza Tomas
Druivenras: 96% Tempranillo, 4% Graciano
Prijs: 0,75cl 51.50 euro per fles, Magnum 111.26 euro per fles
Dit is één van de meest prestigieuze domeinen in Rioja. Gelegen in de Barrio de la
Estación in Haro (hoofdstad van Rioja Alta), maken zij sinds 1992 de mooiste Rioja’s.
Ze werken enkel met oude wijnstokken, hoofdzakelijk Tempranillo, van de beste
terroirs van de regio. Ze werken met grote eikenhouten foeders voor de gisting,
identiek als bij Mouton-Rothschild, waarna de wijnen nog een goeie 24 maanden op
Franse eikenvaten rusten. Absolute top in Tempranillo. Ze spelen een voortrekkersrol
in het verder ontwikkelen van clonale selecties. Esperanza Tomas, hoofd van R&D in
het domein, bepaalt al 30 jaar de richting.
De topwijn van dit wijnhuis is de Roda I Reserva, een 100% Tempranillo wijn met een
lang bewaarpotentieel. De wijn is afkomstig van minimaal 30 jaar oude stokkken.
U kan deze ook laten verpakken als geschenk, in zwart karton met zilveren strik.
Indien u dit wenst, gelieve dit dan in het speciale notitie veld voor speciale wensen
aan BUENA VIDA op het formuliet te noteren. Kostprijs voor 1 fles : 1.45euro, voor 2
flessen : 2.18 euro. voor 3 flessen : 2.78 euro
Proefnotitie
Rioja op een hoog niveau. Robijnrood met lichte evolutie. Zacht geurend. Mooi verweven
mix van terroir, sappig fruit, zonnige toetsen, rijpe rode bes, kers, kruidig accent van de
zalvende Tempranillo en discretie van het vat. Indrukwekkend zuivere Tempranillo.
Fluwelige structuur met toch een zekere vlezigheid in de onderbouw. Ragfijn zuurtje.
Toegankelijk en toch nog jong van structuur. Een mooi glas dat een reflectie is van
hedendaagse vinificatietechnieken in een klassieke D.O.C.
Harmonie wijn / gerecht
Vlees: hert/ree (wild), lamsvlees, rundsvlees
Bereidingen: gebakken, gegrild, mediterrane keuken, stoverij
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