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1.  ALPINISTA BLANC       

 
Herkomst/ land:  Spanje 
Appellatie:   D.O. Catalunya 
Productieregio:  Capmany/ Girona 
Wijnhuis:   Bodegas Oliveda 
 
Klimaat:           mediterraan klimaat met invloeden van vochtige winden 

vanuit het zuiden en koude winden vanuit het noorden, in het 
bijzonder de Tramontana, die snelheden tot 120 km per uur 
kan bereiken. De gemiddelde jaartemperatuur is 16°C en er is 
ruim voldoende regen. 

Neerslag: tussen de 600 en 700 mm per jaar -, voornamelijk in de 
winter.       
Bodemtype: De grond is over het algemeen bruin van kleur met wat 

kalksteen en heeft een losse, korrelige structuur met een 
goede afwatering en weinig organisch materiaal. Dichterbij de 
kust zit er wat graniet in de grond. 

 
Volume alcohol:  12% 
 
  
Jaar:    NVT 
 
  
Schenken tussen:  7 à 9°C. 
 
Gastronomie:   als aperitief of zomaar 
Zien:  schitterend, licht strogeel 
Neus:  intense vruchten geur met florale tinten en wat honing  
Smaak:  mooi in balans, sterk doorkomend en het aroma zet zich door 
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2. FINCA LOS TRENZONES                

 
Herkomst/ land:  Spanje 
Appellatie:   D.O. La Mancha 
Productieregio:  Quintanar de la Orden/ Toledo 
Wijnhuis:   Bodegas Leganza/ Grupo Faustino 
 
Klimaat:  continentaal klimaat; de ijzig koude winters maken in 
het  

voorjaar vrijwel direct plaats voor een verzengende 
hitte in de zomer. De zomertemperatuur is vaak 
45ºC, terwijl in de winter de temperatuur kan dalen 
tot –12/15ºC. 

Neerslag:  300-400 mm per jaar     
  
Bodemtype:  De roodachtig bruine bodem, die stamt uit    

Mioceensediment, heeft een hoog kalksteengehalte. 
Volume alcohol: 12,5% 
 
Jaar:   2017 
 
Druif:               Verdejo 100% 
 
 
Bewaren/ drinken:      nu drinken kan 2 jaar bewaren  
Schenken tussen:         7 à 9°C. 
 
Gastronomie:  als aperitief gebraden kip, varkensgebraad, gebakken pladijs, 
geitenkaas  
Zien:               schitterend, licht goudgeel met groene tinten  
Neus:               intens, kruiden, floraal en vruchten 
Smaak:                          fris, aangenaam in de mond, kruiden, mooie zuren, goed in balans 
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3. CAPE MANDELAY CHENIN BLANC    

Herkomst/ land: Zuid-Afrika  
Appellatie:  Wine of Origin Robertson 
Productieregio: Robertson/ Breede River Valley  
Wijnhuis:  Wynmakery Rooiberg 
Klimaat:  Continentaal, het is zeer warm en droog. De schaarse 

regenval maakt irrigatie vanuit de Breederivier vaak 
noodzakelijk. De continue zuidoostelijke bries van de Indische 
Oceaan zorgt ’s nachts voor de noodzakelijke koelte in de 
wijngaarden. De zomertemperaturen zijn hoog Gemiddelde 
temperatuur Kaapstad: 17°C. Gemiddeld aantal zonuren 
Kaapstad: 3100. Het Zuid-Afrikaanse klimaat is koeler dan in 
veel andere gebieden die rond 34 graden ten zuiden van de 
evenaar liggen. Dit komt doordat de koelere Atlantische 
Oceaan en warmere Indische Oceaan hier samenkomen. Dat 
geeft neerslag. Bovendien loopt er een koude golfstroom 
vanaf de zuidpool naar het noorden langs de westkust van 
Afrika, die een matigende invloed op de temperatuur heeft.  
Zuid-Afrika heeft geen extreem hete zomers, en de winters 
zijn er mild en bijna vorstvrij. Jaarlijks valt er voldoende neerslag: de meeste 
neerslag valt tussen mei en augustus met een gemiddelde jaarlijkse neerslag 
van ongeveer 400 millimeter. 

Druif:   Chenin blanc 100% (Steen)   
Bodemtype: De bodem in Robertson is rijk aan leem en daarom zeer geschikt voor goede 

wijn.  
Volume alcohol: 13% 
Totale zuren:  5,8 gr/liter 
Restsuiker:  2,5 gr/liter 
PH:   3,39   
Schenken tussen: 8 à 10°C. 
Jaar:   2015  
Bewaren/ drinken: nu drinken  
Gastronomie:  als aperitief, bij kip en witte vleessoorten, visgerechten en 
vegetarische gerechten. 
Zien:   licht strogeel 
Neus:   aroma’s van tropisch fruit, meloen, citrus, peer. 
Smaak:  krachtige aciditeit maar perfect in evenwicht door zijn aromatisch 

karakter en mooie mondvulling. 
Deze druif geeft de beste resultaten in Zuid-Afrika. Robertson is een dorp in de provincie 
West-Kaap in Zuid-Afrika. Het bestaat sinds 1853 en dankt zijn naam aan de predikant 
William Robertson. Robertson ligt in de Breede River Valley en maakt deel uit van de Breede 
River Valley-regio. Het gebied is in de afgelopen jaren bekend geworden als een gebied dat 
kwaliteitswijnen produceert. Robertson wordt ook wel de 'vallei van wijn en rozen' 
genoemd, dit omdat er langs veel wijngaarden rozen zijn aangeplant. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/West-Kaap
http://nl.wikipedia.org/wiki/1853
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rozen
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4.  MOULIN BAGUET     

Herkomst / land:  Frankrijk 
Appellatie:   A.O.P. Costières de Nîmes 
Productieregio:  Rhônevallei,  Saint Gilles 
Wijnhuis:   Château Saint Bénézet 
Klimaat:   mediterraan, Met jaarlijks meer dan 2700 
uren zonneschijn wordt dit mediterrane klimaat van juni tot eind 
augustus gekenmerkt door een periode van nagenoeg volledige 
droogte. Het regent er zeer zelden, vooral in de herfst met soms 
enorme onweren. Het hele jaar door waait de krachtige mistral door 
de wijngaarden waardoor de bodem op natuurlijke wijze wordt uitged 
Druiven:  20 % Viognier, 40 % Grenache Blanc, 40 % Vermentino 
Bodemtype:   De terroir van de Costières de Nîmes 
bestaat uit grind, in het lokale jargon «gress» genaamd, die in het 
quartair door de Rhône en de Durance hier zijn afgezet. Deze 
keiachtige afzettingen met een dikte van 5 tot 15 meter zijn gemengd 
met zand dat van lichtgeel tot donkerrood gekleurd kan zijn. De 
wortels van de wijnstokken gaan diep op zoek naar water tot in de kleilagen, zodat zij zelfs in 
periode van grote hitte een matige maar regelmatige toevoer van water hebben. De met 
keien bezwangerde grond heeft een enorm drainerend vermogen waardoor overtollig water 
tijdens de regenperiodes snel wordt afgevoerd. 
In de zomer wordt het convectie-effect versterkt door de warme massa van de keien: 
wanneer de frisse zeelucht die door de Petite Camargue waait, over de Costières trekt, komt 
hij de middag in contact met deze warme massa, waardoor een aanzuigend effect ontstaat. 
Deze koele windjes vergroten de temperatuurverschillen tussen dag en nacht, zodat de 
frisheid en de zuiverheid van het vruchtvlees van de druiven beter behouden blijft.  
Volume alcohol:  13% 
Schenken tussen:  8 à 10°C. 
Jaar:     2015   
Bewaren/ drinken:  nu drinken 
Gastronomie:   als aperitief, bij witte vleessoorten, bij kazen 
Zien:    goudgele reflecties 
Neus:    zeer aromatisch met hints van witte bloemen en vruchten zoals 
abrikozen 
Smaak:    dezelfde aroma’s komen terug in deze wijn van grote finesse 
 
Château Saint-Benezet is gelegen in de gemeente St-Gillis, bekend vanwege de abdij.  
De wijngaarden strekken zich uit tot de naburige dorpen: Narbonne, Bellegarde en 
Franquevaux, tussen de historische stad Nîmes en de Middellandse Zee. De bodem bestaat 
uit een groot terras van rolkeien, 'gress' genoemd. Deze keien geven de hitte van de zon af 
tijdens de nacht. De hitte wordt getemperd door de maritieme wind uit de Middellandse Zee 
en de Petite Camargue. De Costières de Nîmes hoort officieel bij Languedoc-Roussillon, maar 
de wijnen hebben hetzelfde karakter als die van Côtes du Rhône. De wijngaarden liggen ten 
oosten en ten zuiden van de oude Romeinse stad Nîmes. Er valt iets meer regen dan in de 
andere gebieden. 



april 2019  Pagina 5 
 

 

5. SAINT MARTIN SAINT LAURENT 

Herkomst/ land: Luxemburg 
Appellatie:  A.O.P. Côtes de Remich 
Productieregio: Remich 
Wijnhuis:  Caves St. Martin 
Klimaat: Door het koele klimaat hebben de wijnmakers het niet altijd makkelijk. Er valt 
relatief veel regen en delen van de oogst willen nog wel eens verloren gaan door nachtvorst. 
Gemiddelde temperatuur: 9°C  
Gemiddeld aantal zonuren: 1730       
Bodemtype: De bodem bestaat voornamelijk uit kalk, genaamd muschelkalk en 

kleimergel.   
Productie methode: traditioneel 
Opvoeding/ type: op Luxemburgse eiken vaten 
Volume alcohol:  12%  
Jaar:    2011 
Druif    Saint Laurent 
Bewaren/ drinken: nu drinken, dankzij het Luxemburgse eikenvat kan de wijn veel langer 
bewaren.  
Schenken tussen: 16 à 17°C. 
Gastronomie:  bij rood vlees, eend en hinde 
Zien:   donker door de St. Laurent  
Neus:   aroma’s van rood fruit, pruimen, strak. 
Smaak: zeer aangenaam in de mond, het Luxemburgse eikenvat laat zich 

voelen zeer fijne tannines,    
 
Luxemburg is één van de kleinste en koudste wijnlanden ter wereld. De wijngaarden liggen 
aan de westkant van de rivier de Moezel, aan de grens met Duitsland 

Naast de reguliere appellation wetgeving heeft Luxemburg nog een eigen 
classificatiesysteem om de consument te informeren over de wijnkwaliteit: het ‘Marque 
Nationale’. Om die aanduiding te verkrijgen worden wijnen eerst in een laboratorium 
onderzocht. Vervolgens worden ze op smaak beoordeeld door de proefcommissie van het 
‘Marque Nationale du Vin Luxembourgeois’. Bij de beoordeling werkt men met een schaal 
van twintig punten: hoe hoger de kwaliteit, hoe hoger het aantal punten. Om kwaliteitswijn 
te mogen zijn, moet een wijn minimaal twaalf punten halen. De wijnen met meer dan twaalf 
punten komen in aanmerking voor speciale vermeldingen. In de tabel hieronder staat deze 
kwaliteitsindeling. Wijnen van de Elbling kunnen maximaal Marque Nationale worden, 
wijnen van de Rivaner kunnen hoogstens Vin Classé zijn. De Grand Premier Cru-classificatie 
wordt alleen verleend in een extra proeverij van wijnen die eerst als Premier Cru geklasseerd 
zijn en dus echt tot de top van de Luxemburgse wijnen behoren. 
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6.  GORGORITO SELECCIÓN           

Herkomst:  Spanje 
Appellatie:  D.O. Toro/ Castilla y León    
Bodega:  Bodegas Copaboca     
Klimaat:  hier continentaal met lange, hete en soms zeer droge  

zomers en kortere, maar zeer koude winters. De temperatuur kan zelfs zakken tot -
10°C. Vorst is riskant tussen oktober en de eerste week van mei. De wijngaarden op 
de lager gelegen vlaktes worden blootgesteld aan stevige wind. Maximum 
zomertemperatuur 40°C.  gemiddelde hoeveelheid zon 2.600 à 3.000 uren/jaar.   

Regen:   300-400 mm per jaar 
Hoogte:  650 en 825 meter 
Druif:   Tinta de toro = tempranillo  

De druivelaars hebben de zeer respectabele leeftijd 
van 42 tot 60 jaar 

Bodem: Alluviale bodem van de rivier en zijn aanvoerrivieren, de 
Guarena, Talanda en Hornija, overheerst in de dalen en omgeving 
rond de rivieren. In het noorden is de bodem kalksteenachtig. 
Verder van de rivier af is de toplaag droog en zanderig met een 
rotsachtige onderlaag met een laag organisch gehalte maar een 
goede afwatering.  

Volume alcohol: 14% 
Opvoeding/type: Deze jonge wijn kreeg een korte vatlagering  

op Amerikaanse eik (Quercus Alba) van iets 
minder dan 2 maanden.  

Oogst:    De druiven zijn handmatig geoogst in kleine  
kistjes van 15 kg. Er is een beperkte productie van 
slechts 27.000 flessen per jaar 

Schenken tussen 16 en 18°C. 
Jaar   2015 
Gastronomie:   Bij gebraden en geroosterd vlees, ook bij béarnaise en 
zo maar een glas. 
Bewaren/ drinken nu drinken kan tot 5 jaar bewaren 
Zien:  diepe kleur met purperen tinten 
Neus:  hout, rood en zwart fruit, kruiden 
Smaak: doordringend aroma van rijp zwart en rood fruit, zachte  

tannines en een volle lange afdronk met wat kruidigheid. 
 
 
De wijngaarden van Gorgorito liggen midden in een natuurpark, in de bedding van de Duero. 
Vanzelfsprekend worden er geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt en wordt er veel 
zorg en aandacht aan de wijngaarden besteed om een zo hoog mogelijk kwaliteit druiven te 
kunnen oogsten. 
 
Gorgorito betekent triller en slaat op de vogel die op het etiket staat afgebeeld. 



april 2019  Pagina 7 
 

7. BARONNIE SAINT-PIERRE       

 
Herkomst / land: Frankrijk 
Appellatie:  A.O.P. Languedoc 
Productieregio: Plaissan/ Hérault   
Wijnhuis:  Signature du sud 
 
Klimaat: is stabiel en warm en het gebergte zorgt ‘s nachts voor 

afkoeling. Dit heeft een gunstig effect op de aroma’s van de 
druiven. De bodem is gevarieerd: in de kuststreken veel kalk, 
in de heuvels veel leisteen. Door deze ideale omstandigheden 
hoeft de wijnboer de wijngaarden nauwelijks tegen ziekten te 
behandelen. Gemiddelde temperatuur: 14,1°C Gemiddeld 
aantal zonuren: 2686 

     
Bodemtype: zeer verschillend 
Volume alcohol: 13,5%  
Jaar:   2013 
 
Druiven:  60% Syrah, 30% Grenache en 10% Carignan 
 
Bewaren / drinken: nu drinken 
Schenken tussen: 16 à 18°C. 
 
Gastronomie:  bij rood vlees, wild en kazen 
Zien:  diep robijnrood met paarse tinten 
Neus:  pittig en fijn met veel rood fruit 
Smaak:  intens en vlezig met een doordringende en zijdezachte finale. 
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8. CHÂTEAU FESTIANO TERRES PRÉCIEUSES  

 
Herkomst/ land: Frankrijk 
Appellatie:  A.O.P. Minervois 
Productieregio: Tourouzelle 
Wijnhuis:  Château Festiano/ Val d’ Orbieu 
 
Klimaat:  Mediterraan. Het klimaat wordt in deze regio sterk beïnvloed 

door de nabijheid van de Middellandse Zee in het zuiden en 
de beschutting van de Montagne Noire aan de noordzijde. 
De wijngaarden liggen uitgespreid tegen de uitlopers van 
genoemde berg. De hellingen zijn naar het zuidoosten 
gericht, waardoor de druiven optimaal van de 
zonnewarmte kunnen profiteren.  Het klimaat in Roussillon 
verschilt enigszins van dat in Languedoc. Door de invloed 
van de Pyreneeën is het er ‘s zomers erg warm, maar de 
rest van het jaar kan het koud en zeer nat zijn. Bovendien 
waait er vaak een krachtige wind. 

Neerslag: Veel regen in de winter     
Bodemtype:  klei, kalk, leisteen, keizel 
Volume alcohol: 14% 
Jaar:   2012 
 
Druiven:  grenache noir, mourvèdre, carignan, de stokken zijn gemiddeld 30 jaar 

oud   
Bewaren/ drinken:  nu drinken 
Schenken tussen:  16 à 18°C. 
 
Gastronomie:  bij rood vlees van de bbq, witte vleessoorten met saus, kazen met 
zachte korst  
Zien:    mooie urperen kleur et vioette tinten 
Neus:   veel rood fruit, bosvruchten, ceder en leder 
Smaak:   mooi verweven tannines, levendigheid fijne structuur  en een blijvende 
afdronk. 
 
In het hart van de Languedoc, in de gemeente Tourouzelle, bevindt zich Château Festiano. 
De 25 ha wijngaarden van dit familiaal geleid domein zijn gelegen op de kleihoudende 
kalksteenhellingen eigen aan de Minervois.  
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9. LES PUSSES CRIANZA      

Herkomst/ land: Spanje 
Appellatie:  D.O.Priorato 
Productieregio: Reus 
Wijnhuis:  De Muller 
Klimaat:  Mediterraan Hoewel Priorato een klein 

wijnbouwgebied is, omvat het meerdere verschillende 
microklimaten. Over het algemeen is het klimaat extremer 
dan in de meeste continentale gebieden, hoewel er een 
groot contrast is tussen de hooglanden en de dalen. Er zijn 
dan ook koude noordenwinden, maar deze worden 
tegengehouden door het Montsantmassief en de warme 
Mistral die vanuit het oosten blaast.  
De zomers zijn lang, droog en heet, hoewel de temperatuur 
in de winter ook tot het vriespunt kan dalen. Soms komen 
vorst en hagel voor, evenals uitzonderlijke zomerhitte. De 
gemiddelde jaarlijkse temperatuur is 15°C en de gemiddelde 
hoeveelheid regen is 550-600 mm per jaar    

Druiven:    50% merlot    50% syrah 
Bodem: El Priorat, in zuidelijk Tarragona, een gebied dat 

gekenmerkt wordt door zijn zwarte leistenen bodem. De 
hoogste top van de bergen, die van elkaar gescheiden 
worden door de rivierdalen van de Siurana en Montsant, meet 1.124 meter. De 
wijngaarden liggen verspreid over elf dorpjes in het dal en liggen geterrasseerd tegen 
de bergen aan of zijn aangeplant op steile hellingen, die in hoogte variëren van 100 
tot 700 meter.  
Het gebied is vulkanisch van oorsprong, wat ervoor zorgt dat de bodem zijn unieke 
kenmerken krijgt. De basis, ‘llicorella’ geheten, bestaat uit roodachtig en zwart 
leisteen met kleine deeltjes mica – een soort kwartsiet – die de warmte weerkaatsen 
en in zich opslaan. De toplaag, die bestaat uit gebroken leisteen en mica, is 50 cm dik, 
waardoor de wortels van de wijnstok diep de grond in moeten op zoek naar 
regenwater, voedingsstoffen en mineralen. 

Volume alcohol:  14% 
Opvoeding/type: opvoeding op Hongaarse eik  
Totale zuren:   5,85 gr/liter 
Restsuiker:   2 gr/liter 
Schenken tussen:  16 en 18°C. 
Jaar:    2012     
Bewaren/ drinken: nu drinken kan 10 jaar bewaren 
Gastronomie: bij rood vlees in rijke sauzen. 
Zien:  mooi kersrood paarse tonen en mooie benen  
Neus:  zeer aromatisch, violetjes, zwarte bessen en kruiden, vanille  
Smaak: goede structuur en mooie body, vanille, hout, gedroogdevruichten en 

chocolade  
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10.  Mas de Madame    

 
Appellatie:   A.O.C. Muscat de Frontignan 
Wijnhuis:   Domaine Mas de Madame – Frontignan -  France   
Druiven:  Muscat à petits grains     
Volume alcohol: 15,5% 
Opvoeding / type: Vin Doux Naturel   
Schenken tussen 6 en 8°C. 
Jaar   2007 
Gastronomie: bij het nagerecht maar ook bij foie gras, sterk gekruide gerechten, vis 

met vruchten of wild bereidingen met veel zoet en blauw geaderde 
kaas. 

 Mooie gouden kleur met groene tinten en schitterend. Geuren van pompelmoes, exotische 
Vruchten  en bloemen. De smaakaanzet is zacht maar met kracht. Zeer mooie balans en 

lange 
afdronk.  
Bewaren / drinken Nu drinken, kan nog 5 jaar bewaren  
Deze wijn heeft veel onderscheidingen: 

- Grande médaille d’or 2009  Concours des Grands vins du Languedoc Roussillon 
- 1000 vins du monde. Nouvelle sélection 2009. Hachette pratique. Page 168. 
- « La robe est brillante et limpide. L’examen visuel fait déjà saliver. Le nez est fin, 

marqué par le muscat mûr. L’attaque se révèle franche, ample et expressive. Les 
fruits à chair blanche et les notes de fruits mûrs s’entremêlent avec beaucoup de 
finesse pour donner fraîcheur et persistence à ce joli vin. » Guide Gilbert et 
Gaillard 2010 

- Noté 86 sur 100   Par WeinWirtschaft (Allemagne) – Mars 2009 
 

 

 
 


