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 FRANKRIJK ROOD

 Cabriac (NIEUW)
 Rood;Frankrijk;Goede Wijn

Carignan ‘Vieilles Vignes’ 2016
Vin de France

druif: carignan
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 7,80

Zo is er een Domaine de Cabriac van Cabernet 
Sauvignon. En van oude stokken carignan een 
Cabriac. Kortaf en korzelig baasje? Helemaal 
niet. Echt, gul en rond cargignanfruit. Dat 
heeft altijd wat ongedwongens, casual en de 
hemd uit de broek. Los in de pols ook. Komt 
goed uit. Giet-ie het glas wat voller.

 Château de Cabriac Rood;Frankrijk;Goede Wijn

2014
Corbières

druif: carignan, grenache, 
mourvèdre, syrah
alcohol: 13,5%
type: vol 
prijs: € 7,49

De instap-Corbières van het sypathieke do-
mein Cabriac. Mooi voorbeeld van waar de 
streek waar voorheen alle bulk vandaan 
kwam, nu toe in staat is. Gelijk een hardwer-
kende boerenzoon die ook van het leven weet 
te genieten. Lunchpauze in de schaduw van de 
grote imposante eik. Vers zweet vermengt 
zich met de geur van kruiden. Donker no-non-
sensefruit. Een glas Corbières erbij. Meer heb 
je niet nodig.

 Château du Moulin Neuf (NIEUW)
 Rood;Frankrijk;Goede Wijn

2015
Médoc

druif: cabernet sauvignon, merlot
alcohol: 13%
type: vol 
prijs: € 10,65

Jaar met de wind in de wieken. Fijne oogst. 
Onberispelijk eigenlijk. Ook voor de kleinere 
spelers zoals Château du Moulin Neuf. Vrolijk 
bebekte cassis, pruimelarij, typische Bor-

deaux (streng maar rechtvaardig) en een af-
dronk met schwung.

 Château Labadie (NIEUW)
 Rood;Frankrijk;Goede Wijn

2014
Médoc

druif: cabernet franc, cabernet 
sauvignon, merlot
alcohol: 13,5%
type: vol 
prijs: € 12,95

Kordate Médoc. Rood zonder al te veel plicht-
plegingen. Van een oprechte donkerte. Zwart 
fruit, laurier, moccaboontjes, zware shag en 
potloodslijpsel. Maar wie een betaalbare en 
eerlijke Médoc zoekt, kan zijn naam rustig in 
pen schrijven. Zo ook: niet vergeten te 
decanteren.

 Domaine de Cabriac Rood;Frankrijk;Goede Wijn

Cabernet Sauvignon 2016
Pays d’Oc

druif: cabernet sauvignon
alcohol: 14,5%
type: vol 
prijs: € 6,90

Eerdere oogstjaren vriendelijk rood fruit. 
Thans heeft een strenge meester een ruwe 
hand aan aan de cuve gehad. Donkerder fruit, 
Bordeaux-tannines en schaduwlaurier. Niet 
minder, maar anders.

 Domaine Sergent Rood;Frankrijk;Goede Wijn

Cuvée élevé en fûts de chêne 2014
Madiran

druif: tannat
alcohol: 14,5%
type: vol 
prijs: € 12,95

De eikenversie. Daarmee verwent Sergent 
diegenen die hun Madiran een schepje minder 
driest wensen. Bramen, bessen, bittere ker-
sen, geroosterdbroodkorstjes-sensatie in 
vanille-velours. Bovendien in deze 2014-ver-
sie: wat kersenlikeur en een strookje groen. 
Decanteren is geen overbodige luxe. En neem 
niet de karaf gemaakt van het dunste glas.
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 Domaine Sergent (NIEUW)
 Rood;Frankrijk;Goede Wijn

Eucalyptus 2014
Madiran

druif: tannat
alcohol: 14,5%
type: vol 
prijs: € 25,00

Oer-Madiran. Zoals-ie ooit bedoeld was. Niks 
gefl eem en gevlei bij de moderne wijndrin-
kers. Zoetje, oppoetsen, bijpunten, afschaven 
en politoeren? Niks van dat alles. Bramen, 
spoortje kersenlikeur, de donkerste chocola, 
de zwarte espresso, gedroogde pruim, fl ink in 
het laurier, fors in de tannines. Eucalyptus? 
Niet aangetroff en.

 Domaine Sergent Rood;Frankrijk;Goede Wijn

2014
Madiran

druif: tannat
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 9,70

Om de moderne mond wat meer te behagen, 
worden Madirans tegenwoordig wat vriende-
lijker 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. 
Maar op een aangename manier. Mede moge-
lijk gemaakt door het geweldig slotakkoord 
dat dit oogstjaar in petto had.

 Mas de Saint Croix (NIEUW)
 Rood;Frankrijk;Goede Wijn

Douceur de Fruit 2015
Côtes du Rhône

druif: carignan, cinsault, grenache
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 7,95

Voor de verandering nu eens geen syrah in 
deze Côte. Meer douceur de fruit, fruitzacht-
heid, belooft de wijnmaker. Klopt deels. Is een 
Côtes du behoorlijk pittig en boersig is. De 
overall is teruggestroopt en onthult een ont-
bloot, stevig bovenlijf. Yvon Jaspers loopt er al 

omheen met een groepje hijgerige dames die 
zo van de Margriet Winterfair zijn geplukt.

 Mas de Saint Croix (NIEUW)
 Rood;Frankrijk;Goede Wijn

Passion d’une Terre 2015
Côtes du Rhône-Villages, Valréas

druif: grenache, mourvèdre
alcohol: 15%
type: vol 
prijs: € 9,40

De wijnbaas van dit domein heeft behalve een 
passie voor zijn terroir ook een passie voor 
alcohol. Evenals zijn ‘gewone’ Villages: 15 
procent. Fijnmazig en subtiel is het allemaal 
niet. Maar daar staat de gebruikte mourvèdre 
ook niet bekend om. Lekker aards, dierlijk en 
robuust. Maar vervolgens ook een onbedaar-
lijke portie frambozen, kersen en bessen na-
mens de grenache.

 Mas de Saint Croix (NIEUW)
 Rood;Frankrijk;Goede Wijn

Tendresse d’un Climat 2015
Côtes du Rhône-Villages

druif: grenache, syrah
alcohol: 15%
type: vol 
prijs: € 9,40

Heeft iets met zachtheid. Zie ook de Douceur 
de Fruit van de Mas. Alhier: Tendresse, teder-
heid. Watje dus deze J. Coipel, de baas van het 
spul. Net uit de wijnklimaatkast gekomen? 
Dat moet er dan eentje zijn van gewapend en 
dubbelwandig eiken. Stevige Villages name-
lijk. Met in deze versie van de Saint wel syrah. 
Flinke slag van de pepermolen, bramen en 
kreupelhout. Een lekkere klets kersenzoet 
kalmeert de gemoederen wat.

 ITALIË ROOD

 Cantina-Weingut Muri-Gries (NIEUW)
 Rood;Italië;Goede Wijn

Lagrein Riserva 2014
Alto Adige-Südtirol

druif: lagrein
alcohol: 13,5%
type: vol 
prijs: € 28,90

FRANKRIJK ROOD

G

G
O

E
D

E W
IJN



316

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Zo te proeven goed laat geplukt. Wie zich kon 
bedwingen maakte goede wijn. Deze was van 
een dergelijke kwaliteit dat-ie nog ruimhartig 
eiken kon velen. Geeft het noordelijke donke-
re fruit een warmere gloed. Verschaft fi jne 
vanille. Laat viooltjes geuren en klinken. Pre-
senteert een kersenbonbonzoetje en laat een 
klein lichtje schijnen op al te duistere partijen.

 Cantina-Weingut Muri-Gries (NIEUW)
 Rood;Italië;Goede Wijn

Lagrein 2016
Alto Adige-Südtirol

druif: lagrein
alcohol: 13,5%
type: vol 
prijs: € 15,50

Tweetalig opgevoede Lagrein. Spreekt toch 
eenduidig over zwarte kersen, bittertjes en 
sap. Eigenzinniger kan noordelijk Italiaans 
rood niet smaken. Zoetekauwen zetten er-
gens anders hun tanden in.

 Comm. G.B. Burlotto Rood;Italië;Goede Wijn

Vigneto Acclivi 2012
Barolo

druif: nebbiolo
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 38,20

De meest ‘eenvoudige’ uit de Baro-
lo-range van Burlotto. Voor zover 
daarvan sprake kan zijn op dit ni-
veau. Heeft niets maar dan ook niets 
te maken met de parodieën op Baro-
lo die aan het eind van het jaar door 
de fi rma ‘Sodeknetter wat voorde-
lig!’ en supermarkten voor een tien-

tje over de schutting worden gedonderd. 
Acclivi verlangt dan ook een wat steviger 
kassa-aanslag maar betaalt het gestelde ver-
trouwen dubbel en dwars terug. Helemaal dit 
jaar. Over de voor de vorige editie van DGH 
geproefde Acclivi meldde ik: ‘Sublieme bit-
ters. Intrigeer-zuren. Aanhankelijke bramen 
en ander schaduwfruit.’ Thans het betere 
2012 op tafel. Het relatieve nadeel van 2011 is 
hier verdwenen: het hoge alcoholpercentage, 
karakteristiek voor dit oogstjaar. Zodoende 
toeschietelijker zonder nu direct als een krolse 
kat kopjes te gaan geven en zijn achterste 

omhoog te gaan duwen. Fijngevoeliger, iets 
meer naar rood fruit toe leunend, de zuren 
verfi jnder, de bitters in toom. Beter? Beter. En 
maar vijf dubbeltjes kostbaarder geworden. 
Sodeknetter, wat een mazzel.

 Comm. G.B. Burlotto Rood;Italië;Goede Wijn

Vigneto Cannubi 2012
Barolo

druif: nebbiolo
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 46,60

Barolo. De grootste Italiaanse rode. 
En dan eentje van de heel grote 
meneren ter plekke. Precies ge-
maakt. De geur van een boeket 
verse rozen langs de kant van een 
net geteerd weggetje. Dat onverge-
telijke donkere fruit. Die perfecte 
zuren. De verfi jnde bitters. Dat no-

teerde ik vorig jaar over Acclivi, Burlotto’s 
instapmodelletje. De druiven voor zijn Mon-
vigliero (zie ook daar) en deze Cannubi laat-ie 
echter nog met de voet persen. Erg goede 
Barolo. Uit een heel goed jaar. Enige haast is 
geboden: de hoeveelheid viel overall in 2012 
tegen. Krachtig en karakteristiek. Cassis in 
bittere chocola. Paarse viooltjes. In de scha-
duw gerijpte kruiden. Zuuravontuur. Royale 
bitters, die de status van nebbiolo als zijnde 
hofl everancier van deze koning der wijnen 
onderstrepen. Licht wordt uitgebannen, an-
ders dat deze mag schijnen op het grootste, 
mooiste rode vlees te verkrijgen.

 Comm. G.B. Burlotto Rood;Italië;Goede Wijn

Vigneto Monvigliero 2012
Barolo

druif: nebbiolo
alcohol: 14,5%
type: vol 
prijs: € 40,90

Ook dit jaar weer zo anders dan Acclivi en 
Cannubi van Burlotto. Duo vol donkerte, pau-
kenslagen en zwarte leren jassen. Monvigliero 
gaat voor bijna lichtvoetig rood fruit. Melk-
choco in plaats van bittere. Kersen in plaats 
van bramen. Zonuren in plaats van schaduw-
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zuren. Elegant, transparant en bijkans 
dorstlessend.

 Comm. G.B. Burlotto Rood;Italië;Goede Wijn

Mores 2014
Langhe

druif: barbera, nebbiolo
alcohol: 13,5%
type: vol 
prijs: € 18,80

Nederige barbera en koning nebbiolo. Toch 
een fraai op elkaar ingespeeld noordelijk duo. 
Barbera ijverig met zure kersen en lichte krui-
derij in de weer. Nebbiolo legt wat donker 
gewicht in de schaal maar speelt niet de baas.

 Comm. G.B. Burlotto Rood;Italië;Goede Wijn

2015
Barbera d’Alba

druif: barbera
alcohol: onbekend
type: vol 
prijs: € 13,90

Barbera met inhoud van een produ-
cent die nu eenmaal met minder 
geen genoegen neemt. Donkere 
wouden, donkere vruchten, donkere 
schaduwen en toch verre van Som-
berman. Bramen-Barbera. Maar ook 
rijpe, donkere kersen met hun bit-
ters, met hun zuren. Gesoigneerde 

verschijning. Bovendien uit een plaatje van 
een jaar. ‘Prijs zal wel hoger worden!’ vreest 
Hugh Johnson in zijn Wijngids 2017. Klopt. 
Deze Burlotto precies een dubbeltje.

 Comm. G.B. Burlotto Rood;Italië;Goede Wijn

Aves 2015
Piemonte

druif: barbera
alcohol: 15%
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: Com-
mendatore Giovanni Battista Burlotto. Een 

mond vol. Zo ook de wijn. Buitengewone Bar-
bera uit een voortreff elijk jaar. Dat heeft nog-
al een impact gehad op het alcoholpercenta-
ge. Waar dit bij de 2013-oogst nog een keurige 
13,5 procent was, tikt de Commendatore nu 
de 15 aan. Kun je ook proeven: bramenlikeur-
associaties. Ook cassis en donkere kersen. 
Fors uitpakkend fruit. Zuren en bitters. Krui-
den en sap. Barbera d’Alba met een hoge 
shock-and-awe-factor.

 Comm. G.B. Burlotto Rood;Italië;Goede Wijn

Nebbiolo 2015
Langhe

druif: nebbiolo
alcohol: 13,5%
type: vol 
prijs: € 17,20

De opmaat naar de Barolo’s van 
Burlotto. Maar junior blijkt een gro-
te wijn. Voor de 2014 die ik vorig jaar 
proefde noteerde ik: ‘Het zwartglan-
zende 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.’ Dan de nieuwe oogst. Uit 
een jaar waarin het noorden van Italië voor-
treff elijk bedeeld werd. En de liefh ebber mag 
dus juichen. Instaprood van Commandant 
G.B. Burlotto, Piemonte-pionier. Hij was het 
die in 1880 als eerste top-Barolo maakte en 
bottelde. En zijn erfgenamen gooiden er 
sindsdien niet met de pet naar.

 PORTUGAL ROOD

 António Saramago (NIEUW)
 Rood;Portugal;Goede Wijn

2014
Península de Setúbal

druif: castelão
alcohol: 14,5%
type: vol 
prijs: € 9,20

Misschien leuk om te weten: de ook al niet 
bijster bekende castelãodruif heeft als alias 
jão de santarém. Niet leuk? Dan gaan we maar 
drinken. Nog niet al te lang geleden wilde 
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Portugees rood nog weleens roestig en rus-
tiek zijn. Maar nieuwe inzichten en verse wijn-
makers hebben inmiddels een eigentijdse stijl 
in handen zonder de eigenheid geweld aan te 
doen. En de smaakpapillen evenmin overi-
gens. Uit het gebied vlak bij Lissabon komt 
deze pure Castelão, van een wijnmaker bij wie 
u ook al geen risico loopt door zijn Risco te 
drinken. Deze: frank en vrij zwart fruit, zon, 
volle, ronde tannines en van een goede 
frisheid.

 Ataide Semedo (NIEUW)
 Rood;Portugal;Goede Wijn

Reserva 2015
Bairrada

druif: baga, touriga nacional
alcohol: 14,5%
type: vol 
prijs: € 10,95

Borstelwenkbrauwen. Donker haar op de 
knokkels. Bittere chocola, gesmolten in de 
borstzak van een overall. Rozenstruik langs 
een geasfalteerde weg. Nebbiolo met een 
zonnetje op zijn pet.

 Ataíde Semedo (NIEUW)
 Rood;Portugal;Goede Wijn

Baga ‘Young’ 2015
Bairrada

druif: baga
alcohol: 13%
type: medium 
prijs: € 8,65

Kijk nou toch eens: Engelstalige Portugees. 
‘Young’ in plaats van ‘joven’ zoals te doen 
gebruikelijk op het Iberisch Schiereiland. Jon-
ge, frisse kijk op de bagadruif bovendien. In 
plaats van lomp, grof en ruw, eentje die het 
leven vriendelijk toelacht. Enthousiast, kweb-
belend, vol jolijt en vlijt. Overijverig rood fruit, 
slechts aandacht voor de omgeving in plaats 
van voor de iPhone, helpt oude vrouwtjes 
oversteken zonder ze hun pincode afh andig te 
maken en bulkt van de vrolijkheid.

 Quinta do Javali Rood;Portugal;Goede Wijn

Old Vines 2012
Douro

druif: tinta cao, tinta roriz, touriga 
franca, touriga nacional
alcohol: 14,5%
type: vol 
prijs: € 32,50

De afgelopen jaren is er fi ks geïnves-
teerd in nieuwe technieken om wijn 
te maken. En dat gaat gepaard met 
het afscheid nemen van oude, zoals 
die van het lagares-systeem. Daarbij 
worden in open granieten fermenta-
tiekuipen de druiven nog met de 
voeten gekneusd om te voorkomen 

dat de pitten stukgaan, met als uiteindelijk 
resultaat een wijn met minder bitters. De 
familie Symington, een van de belangrijkste 
Port-producenten, was de eerste om met 
robot-lagares te gaan werken. De mensenvoet 
is daarin vervangen door een siliconenversie. 
‘Voordeliger en ook beter’ luidt de motivatie. 
Bij Quinta do Javali vinden ze echter niet dat 
iedere verandering een vooruitgang is. Het 
kneuzen van hun druiven is hier nog ouder-
wets voetenwerk. De inspanning wordt be-
loond met stijlvol, ouderwets smakelijk rood. 
Oude stokken vol energie. Het zwart van de 
zwarte bessen. Het donkerste van bramen. 
Het opgewekte van rijpe kersen. De zonnige 
kant van pruimen. De zuren van cranberry’s. 
Het laurier in dure drop. En de specerijen van 
Sinterklaas. Een wijn rul, zwoel en poederig. 
Heerlijke, geconcentreerde wijn, karakteris-
tiek voor 2012. Bovendien puur, natuur en… 
siliconenvrij. Brains in plaats van botox, kom 
daar tegenwoordig nog maar eens om. 

 Quinta do Javali Rood;Portugal;Goede Wijn

Reserva 2012
Douro

druif: tinta roriz, tinto cão, touriga 
franca, touriga nacional
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 21,00

Zuiverder kan niet. Geen gecultiveerde gisten, 
geen enzymen, geen antioxidanten. Puur 
natuur Douro. Wat steviger dan de 2011 die ik 
het laatste proefde. Het fruit toen rood en 
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bijna koket. Thans gespierd en donker. Portu-
gal gaat steeds grotere wijnen maken. (Zie 
ook de Old Vines van dit domein.)

 Quinta dos Lobatos Rood;Portugal;Goede Wijn

2014
Douro

druif: tinta roriz, touriga franca, 
touriga nacional
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 12,20

Belooft ‘fresh and elegant’ te zijn, maar blijkt 
een fl inke rouwdouwer. Fors aan de pruimen-
boom schuddend, wat krassen door de tatoe-
age op zijn onderarm vanwege een onvoor-
zichtige bramenstruikbenadering, haar 
ingesmeerd met olijfolie, snijdt tannines af 
met zijn zakmes. Varkens lopen een blokje 
om. Aldus de 2013-oogst. Maar ook 2014 
douwt lekker door. Misschien voor gebruik 
maar eerst even luchten. Zorg voor een karaf 
van draadglas.

 Risco (NIEUW)
 Rood;Portugal;Goede Wijn

2015
Península de Setúbal

druif: alicante bouschet, castelão
alcohol: 14%
type: vol 
prijs: € 5,95

Twee Portugal eigen druiven. En dat is wat ’m 
ook zo eigen maakt. Nu eens niet die slok-
slik-weg-eenheidsvloeibare die je op dit 
prijspeil in de supermarkt vaak krijgt voorge-
schoteld. Kloek rood fruit. Diepzonnig. Onop-
gepoetste tannines. Daardoor mooi bitter 
zonder dat het streng wordt.

 FRANKRIJK WIT

 Château de L’Oiselinière de la 
Ramée Wit;Frankrijk;Goede Wijn

2016
Muscadet-Sèvre et Maine sur Lie

druif: melon de bourgogne
alcohol: 12%
type: licht 
prijs: € 7,80

Het jaar maakte ’m minder strak, benig en 
krakend. Milde, bijna zachte Muscadet. Rijp 
wit fruit, lichte zuren, droog maar niet te.

 Le Clos du Château de 
L’Oiselerie (NIEUW)

 Wit;Frankrijk;Goede Wijn

2013
Muscadet-Sèvre et Maine

druif: melon de bourgogne
alcohol: 12%
type: licht 
prijs: € 15,40

De hoge lijn van het Château de l’Oiselinière. 
Strak als een liniaal. Knerpend als een grind-
pad. Groen als een gazon naast een tuinbo-
nenveld. Sappig als een goede Muscadet uit 
een jaar dat zich kenmerkt door weinig zoet 
en fl ink wat zuur.

 PORTUGAL WIT

 Ataide Semedo (NIEUW)
 Wit;Portugal;Goede Wijn

Cuvée Reserva 2013
Bairrada

alcohol: 12,5%
type: droog  
prijs: € 17,95

Broederlief Cuvée Bruto droger, strakker en 
ongeduriger. Reserva wat gereserveerder, 
kalmer, notiger en zachter. Deed me denken 
aan de geroosterde amandeltjes aan boord 
van de vlucht van Amsterdam naar Lissabon. 
Zal toeval zijn.

 Ataide Semedo (NIEUW)
 Wit;Portugal;Goede Wijn

Cuvée Bruto 2014
Bairrada

alcohol: 12,5%
type: droog  
prijs: € 14,95

Cuvée Bruto biedt netto veel droog wit fruit, 
een keur aan groene appeltjes, fi ksfrisse zuren 
en een mousse als opspattend zeewater op 
een novemberochtend, met de eerste daden-
drang van Koning Winter. Schoont de mond 
en laat de huig even tingelen. Prima aperitief.
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