
DUITSLAND ROOD

Weingut Forster (NIEUW)

Frühburgunder ‘Vom Quarzit’ 2016
Nahe

druif: frühburgunder
alcohol: 13,5%
type: medium
prijs: € 11,50

Na een paar dagen terraswijnentest
voor Het Parool, waarbij er opvallend
vaak veel te zware rode ‘huiswijnen’
werden geserveerd, belandde deze
op de proeftafel. Wat een verade-
ming. Kersig, kietelend en koket.
Licht koel geschonken jong, jeugdig
en onbezonnen. De rest van de

proeffles werd de dag daarna weer op een ter-
ras geschonken – dat van mijzelf. Met een
stukje paddenstoelenpaté van mevrouw
Hamersma erbij.

Weingut Forster (NIEUW)

Regent trocken 2015
Nahe

druif: regent
alcohol: 13%
type: medium
prijs: € 8,75

Regent. Doet het in Nederland ook goed. Bij
deze uit de Nahe regent het ook complimen-
tjes. Lekker bokkig. Eigenzinnig als een kleine
cabernet franc. Bramensap. Groenstrookje.
Sapbitters. Geen geld.

FRANKRIJK ROOD

Château de Cabriac
Tradition 2016
Corbières

druif: carignan, grenache,
mourvèdre, syrah
alcohol: 13,5%
type: vol
prijs: € 8,20

De traditie in Corbières is om daar rood te
maken met flink wat eelt op de knuisten, een
met aarde gevlekte overall en een cassoulet
binnen handbereik. Donker no-nonsensefruit.
Trilvaste tannines. En een zonzoetje om het
niet al te streng over te laten komen.

Château du Moulin Neuf
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 bordeaux
(streng maar rechtvaardig) en een afdronk met
schwung.

Domaine de Cabriac (NIEUW)

Pinot Noir 2016
Pays d’Oc

druif: pinot noir
alcohol: 13%
type: medium
prijs: € 7,80

Zuidelijk maar niet saai. Rijpe roodrondingen.
Pruimig en bossig. Snufje specerij. Laat het
kippetje uit de oven met haar Provence-kruiden
tot mij komen. En neem zelf ook wat.

Domaine Sergent
Cuvée élevée en fûts de chêne 2014
Madiran

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

De eikenversie. Daarmee verwent Sergent die-
genen die hun madiran een schepje minder
driest wensen. Bramen, bessen, bittere kersen,
geroosterdbroodkorstjes-sensatie in vanille-
velours. Bovendien in deze 2014-versie: wat
kersenlikeur en een strookje groen. Decanteren
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is geen overbodige luxe. En neem niet de karaf
gemaakt van het dunste glas.

Domaine Sergent
Eucalyptus 2014
Madiran

druif: tannat
alcohol: 14,5%
type: vol
prijs: € 35,00

Oer-madiran. Zoals-ie ooit bedoeld was. Niks
gefleem of vleierij bij de moderne wijndrinkers.
Zoetje, oppoetsen, bijpunten, afschaven en
politoeren? Niets van dat alles. Bramen, spoor-
tje kersenlikeur, de donkerste chocola, de
zwarte espresso, gedroogde pruim, flink in het
laurier, fors in de tannines. Eucalyptus? Niet
aangetroffen.

Domaine Sergent
2014
Madiran

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

Om de moderne mond wat meer te behagen,
worden madirans tegenwoordig wat vriendelij-
ker 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 mogelijk
gemaakt door het geweldig slotakkoord dat dit
oogstjaar in petto had. Herproefd voor deze
DGH 2019: draagt zijn gouden medaille uit
Parijs die er inmiddels op zit geplakt met ere.

Mas de Sainte Croix
Douceur de Fruit 2016
Côtes du Rhône

druif: carignan, cinsault, grenache
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 8,30

Voor de verandering nu eens geen syrah in
deze côtes. Meer douceur de fruit, fruitzacht-
heid, belooft de wijnmaker. Klopt deels. Is een
côtes du behoorlijk pittig en boersig is. Ook dit
oogstjaar weer. 2016: een jaar vol kracht en
spieren. De overall is teruggestroopt en onthult
een ontbloot, stevig bovenlijf. Yvon Jaspers
loopt er al omheen met een groepje hijgerige
dames die zo van de Margriet Winterfair zijn
geplukt. Kort koppie, lekker makkelijk, rood
brilmontuur, rugzakje. Help! We nemen snel
nog een slok.

Mas de Sainte Croix
Passion d’une Terre 2015
Côtes du Rhône-Villages, Valréas

druif: grenache, mourvèdre
alcohol: 15%
type: vol
prijs: € 10,75

De wijnbaas van dit domein heeft behalve een
passie voor zijn terroir ook een passie voor
alcohol. Evenals zijn ‘gewone’ villages: 15 pro-
cent. 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
namens de grenache. Herproefd. Wat duurder
geworden. Kost een puntje.

Mas de Sainte Croix(NIEUW)

Quintessence 2015
Côtes du Rhône-Villages, Valréas

druif: grenache, mourvèdre, syrah
alcohol: 14,5%
type: vol
prijs: € 19,40

Beste cuvée van de firma. Rhône zoals-ie
bedoeld is. Wild, peperig, bramenstruiken,
pruimenboom, beestenboel, boerenerf tijdens
zomerse omstandigheden. Kreupelhout, koei-
enmest, paardendekens. En een leuke boerin
die een houten plank met charcuterie neerzet
zelfs nog voordat we onze wensen kenbaar
hebben gemaakt. Drinken we wat? Nog niet,
maar we zouden straks graag een glas van die
Quintessence willen proeven waar de uitbater
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van Hôtel de la Poste in Valréas net zijn laatste
fles van had leeggeschonken.

Mas de Sainte Croix
Tendresse d’un Climat 2016
Côtes du Rhône-Villages

druif: grenache, syrah
alcohol: 14,5%
type: vol
prijs: € 9,70

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? Bij
het vorige oogstjaar meende ik dat dit er eentje
moet zijn geweest van gewapend en dubbel-
wandig eiken. Toen een 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 kal-
meerde de gemoederen toen. Deze 2016 is
voorzichtiger met het hout. Nu wel plots ten-
dresse, mildheid en niet te nadrukkelijk de
afslag Houten nemend. Eerder Tiel, waar Flipje
woont. En dat is een vrolijke fruitvriend.

ITALIË ROOD

Comm. G.B. Burlotto
Aves 2016
Barbera d’Alba

druif: barbera
alcohol: 15%
type: vol
prijs: € 18,70

Barbera uit de wijngaarden in Ver-
duno, de plek waar deze druif zich
het beste thuis voelt. En dan boven-
dien van een producent die als een
van de betere bekendstaat. Voluit:
Commendatore Giovanni Battista
Burlotto. Een mond vol. Zo ook de
wijn. Buitengewone barbera uit een

jaar dat inmiddels nog beter aangeschreven
staat dan 2015. Toen: 15 procent alcohol. Nu
weer. Zou de klimaatverandering nu ook al
bezit hebben genomen van het koele noorden
van Italië? Opvallend bij deze barbera ten

opzichte van de basisbarbera van Burlotto die
ook 15 ‘doet’: koeler, donkerder en schaduwrij-
ker. Fors uitpakkend fruit. Zuren en bitters.
Kruiden en sap. Klassieker, traditioneler en
eigener. Bevalt mij persoonlijk beter dan die
basisversie die een romigheidje en een zoetig-
heidje presenteert. Bordjes worden verhangen:
hogere score.

Comm. G.B. Burlotto(NIEUW)

Freisa 2016
Langhe

druif: freisa
alcohol: 14,5%
type: vol
prijs: € 15,30

Die kom je niet veel tegen, de freisadruif. Zelfs
niet in Piemonte. Eenkennig baasje. Maar dat is
slechts schijn. Want al komt-ie alleen daar voor,
bepaald terughoudend in smaak is-ie niet.
Wordt wel het ruige zusje van nebbiolo
genoemd. Associëren maar. Pruimen in leren
broek. Geurt tevens naar bosaardbeitjes. Even-
eens naar zoete laurier. Dan wel weer:
tatoeage-tannines. En een flinke snif rokerig-
heid. Alsof er ergens met vers asfalt gewerkt
wordt. De weg wordt geëffend voor onalle-
daags rood.

Comm. G.B. Burlotto
Mores 2015
Langhe

druif: barbera, nebbiolo
alcohol: 14,5%
type: vol
prijs: € 18,90

Een dubbeltje kostbaarder dan de 2014-oogst.
Maar dan krijg je ook wel meer: Mores om pre-
cies te zijn. Plus een hele procent alcohol meer
ten opzichte van de 2014-oogst ook. Aan
accijns ben je al meer kwijt. Ook barbera en
nebbiolo kwijten zich danig van hun taak. Een
fraai op elkaar ingespeeld noordelijk duo.
Zwarte kersen. Donkere bramen. Groen krui-
den. Bitterbeschaving. Stroefsap. Ze zullen de
smaakpapillen mores leren.
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Comm. G.B. Burlotto
Nebbiolo 2016
Langhe

druif: nebbiolo
alcohol: 14,5%
type: vol
prijs: € 17,70

De opmaat naar de barolo’s van Bur-
lotto. Maar junior blijkt een grote
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.’ Toen was daar vorig jaar de
2015-editie, een jaar waarin het noorden van
Italië voortreffelijk bedeeld werd. En de lief-
hebber mocht juichen. Instaprood van Com-
mandant G.B. Burlotto, Piemonte-pionier. Hij
was het die in 1880 als eerste top-barolo
maakte en bottelde. En zijn erfgenamen nemen
hun erfenis serieus. Nu hielp 2016 ook wel mee:
‘mogelijk topjaar’ melden de Piemonte-wat-
chers. Terwijl zij kijken, ga ik proeven. Het bit-
tergrit. Het zwartslijpsel. De duisterpraktijken.
De tanninetank. Ach hemeltje, wat vind ik
goeie nebbiolo toch lekker. Zelfs terwijl het nu
nog een enigszins nederige uitvoering betreft.

Comm. G.B. Burlotto
2016
Barbera d’Alba

druif: barbera
alcohol: 15%
type: vol
prijs: € 14,50

Barbera met inhoud van een producent die nu
eenmaal met minder geen genoegen neemt.
Donkere wouden, donkere vruchten, donkere
schaduwen en toch verre van Somberman.
Bramen-barbera. Maar ook rijpe, donkere ker-
sen met hun bitters, met hun zuren. Wat meer
romigheid, zonnestralen en wellicht iets meer
(nieuw) hout dan de vorig jaar beoordeelde
2015. Nadrukkelijk en ambitieus materiaal uit
wederom een buitengewoon jaar. Een alcohol-
percentage van 15 procent om zulks nog meer
kracht bij te zetten.

Comm. G.B. Burlotto
Vigneto Acclivi 2013
Barolo

druif: nebbiolo
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 42,00

Zo hoort barolo te smaken. En dit is
nog maar de meest eenvoudige.
Maar ja, lees al de loftuitingen bij de
nebbiolo’s van Burlotto die het niet
tot de eredivisie hebben geschopt.
Dan weet je dat er hier geen sprake
is van de nieuwe kleren van de keizer
voor wat de Italianen wel de koning

der wijnen noemen. Toegegeven, een gezonde
dosis sciovinismo is hun niet vreemd maar ik
schaar me graag in hun kamp. Barolo staat op
mijn lijstje dat ik altijd opdreun als mij de vraag
wordt gesteld: ‘Meneer Hamersma, wat zijn
nou uw favoriete wijnen?’ Deel één van het
antwoord luidt dan immer: ‘Da’s afhankelijk
van wie de rekening betaalt.’ Maar dat laat ik
dan vervolgens graag doen voor barolo op top-
niveau. Zoals deze. Meer power dan 2009, 2011
en 2012 die ik ook al eens mocht proeven.
Rozenstruiken langs een omhoog klauterend
asfaltweggetje tussen wijngaarden in de stra-
lende zon. Aanhankelijke bramen en ander
schaduwfruit. Sublieme bitters. Intrigeer-zuren.
Teerstrakke tannines. De oorsprong van lau-
rierdrop. Zoet verdwijnt waar Acclivi verschijnt.
We blijven nog even op dat weggetje. We zien
de afslag Monvigliero en Cannubi dagen. En
eenmaal daar aangekomen gaan we ook wat
drinken.

Comm. G.B. Burlotto
Vigneto Cannubi 2013
Barolo

druif: nebbiolo
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 46,60
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Barolo. De grootste Italiaanse rode.
En dan eentje van de heel grote
meneren ter plekke. Precies
gemaakt. De druiven voor zijn Mon-
vigliero (zie ook daar) en deze Can-
nubi worden nog met de voet
geperst. Erg goede barolo. Ook voor
mensen zonder voetenfetisj. Het

slotstuk van de Burlotto-trilogie. Het magnum
opus van Commendatore Giovanni Battista
Burlotto. Iedere lettergreep laat hij klinken als
een paukenslag. Uit een jaar dat gekarakteri-
seerd wordt door frisheid. Kan dat bij een wijn
waarbij de bitters bijna tastbaar zijn? Van de
tannines een leren motorjas kan worden
gemaakt? En het fruit de donkerste krochten
van de smaakbeleving opzoekt? Klaarblijkelijk.

Comm. G.B. Burlotto
Vigneto Monvigliero 2013
Barolo

druif: nebbiolo
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 44,50

Ook dit jaar weer zo anders dan
Acclivi en Cannubi van Burlotto. Duo
vol donkerte, paukenslagen en
zwarte leren jassen. Monvigliero gaat
voor bijna lichtvoetig rood fruit.
Melkchoco in plaats van bittere. Ker-
sen in plaats van bramen. Zonuren in
plaats van schaduwzuren. Lichte

notigheid en truffelprésence dit oogstjaar. Fas-
cinerender dan 2012 die vorig jaar op de
snoeptafel stond.

Viglione(NIEUW)

Nero di Troia 2017
Puglia

druif: nero di troia
alcohol: 13%
type: medium
prijs: € 11,50

Van een lokale druif uit Puglia die tekent voor
bitter-stoere kersen, zoet rood fruit, viriele
zuren, een specerij-snuif plus een oprechte
aardsheid. Opmerkelijk en oorspronkelijk.

Vini La Quercia(NIEUW)

La Quercia 2014
Montepulciano d’Abruzzo

druif: montepulciano
alcohol: 13%
type: medium
prijs: € 9,30

‘Eiken moet blijken’ lijkt het motto in deze
2014. Het fruit moet wat wijken. De leeftijd laat
’m wat naar achteren leunen. Persoonlijk val ik
– ondanks het minder goed aangeschreven
oogstjaar 2016 – meer voor de jeugdige onbe-
zonnenheid van de Peladi van hetzelfde huis.

Vini La Quercia(NIEUW)

Peladi 2016
Montepulciano d’Abruzzo

druif: montepulciano
alcohol: 13%
type: medium
prijs: € 6,55

Op dit prijsniveau: veel zozo-abruzzo. Slappig,
suffig en saai. De wijnmaker van dienst had in
het geval van Peladi andere plannen. Kloek en
sappig. Heeft de boel stevig in elkaar gedraaid.
Kersenkracht, bessigheid, Viva Italia-zuren en
een kruimeltje laurier. Het matige jaar 2016
stond een lekkere rosso niet in de weg.

PORTUGAL ROOD

Ataíde Semedo
Grande Reserva 2015
Bairrada

druif: baga
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 16,90

Autochtone druif die de vergetelheid is ont-
groeid. Zal nooit een allemansvriend worden
maar valt wel in de smaak bij liefhebbers van
stoer, krachtig, bitters, diepdonkere chocola en
tannines per strekkende meter.
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Ataíde Semedo(NIEUW)

Grande Reserva 2015
Bairrada

druif: baga, touriga nacional
alcohol: 14%
type: vol
prijs: € 16,30

Voor vier eurodubbeltjes extra ten opzichte van
de Grande Reserva Touriga een hele extra druif
erbij, de baga. Is er ook niet eentje met een
tutuutje aan en gemanicuurde nageltjes. Hout.
Schaduw. Zoet. Sap. Kersenmanden. Bramen-
beschoeiing. Werkmansoverall en een leren
voorschoot. Begin maar vast met groot vlees
braden.

Ataíde Semedo(NIEUW)

Grande Reserva 2015
Bairrada

druif: touriga nacional
alcohol: 14,5%
type: vol
prijs: € 15,90

Lichtvoetig is het allemaal niet. Maar moeten
we nu plots met zijn allen pinot noir en gamay
gaan drinken? Laten we een Tour de Touriga
gaan maken. Paar pallets eikenhout mee om
aan het eind van de afdronk een ereschavot te
maken voor de hoofdprijs in de categorie rijpe
pruimen, bramenbundels, hoog opgetaste spe-
cerijen en tanninetentoonstellingen. Klinkt
zwaar op de hand maar opvallend genoeg
springt Ataide Semedo frivool op de hoogste
trede.

Ataíde Semedo
Baga ‘Young’ 2016
Bairrada

druif: baga
alcohol: 12,5%
type: medium
prijs: € 8,65

Vorig jaar als kennisgemaakt met deze Engels-
talige Portugees. ‘Young’ in plaats van het
gebruikelijke ‘jovem’. Jonge, frisse kijk op de
bagadruif bovendien. Niet lomp, grof en ruw,
maar eentje die het leven vriendelijk toelacht.
Het oogstjaar 2015 enthousiast, kwebbelend,

vol jolijt en vlijt. Overijverig rood fruit, slechts
aandacht voor de omgeving in plaats van voor
de iPhone, hielp oude vrouwtjes oversteken
zonder ze hun pincode afhandig te maken en
bulkte van de vrolijkheid. Een jaartje later is het
enthousiasme er niet minder om geworden.
Bulkt nu van de besjes en bramen. Een voet-
stapje boerenerf. Kom, we lopen nog even ver-
der. Fijn ook dat zo’n wandeling dorstig maakt.

SPANJE ROOD

TresOjos(NIEUW)

Garnacha 2015
Calatayud

druif: garnacha
alcohol: 15%
type: medium
prijs: € 5,25

TresOjos. Drie ogen op het etiket. Driedubbel
kersenfruit. Driewerf pruim. Knipoog naar tijm
en rozemarijn. Schaafje tannines voor wat
houvast. Wijnmaker moet wel een oogje in het
zeil houden wat het alcoholpercentage betreft.
Zo jong en dan al aan de 15 procent.

TresOjos(NIEUW)

Tempranillo 2015
Calatayud

druif: tempranillo
alcohol: 14,5%
type: medium
prijs: € 5,25

Lekkere boersige tempranillo. Donkere kersen
en bessen uit een kratje. Plastic doen we hier
niet aan. Paddenstoelen en een nootje. Het
dreigt nog serieus te worden ook voor dat geld.
Werp ook eens een blik op de garnacha van
dezelfde makers.
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DUITSLAND WIT

Weingut Forster (NIEUW)

Riesling trocken 2016
Nahe

druif: riesling
alcohol: 12%
type: medium
prijs: € 8,95

Deze riesling heeft dan wel de naam trocken te
zijn maar hij heeft toch wat meer vulling en
rijpheid dan zijn luxe stalgenoot ‘vom roten
Schiefer’. Mandarijn, perzik, abrikoos en sap-
pige grapefruit met een slotakkoord vanuit de
citrushoek. Zelfde score, want erg prettig
geprijsd.

Weingut Forster (NIEUW)

Riesling vom roten Schiefer 2016
Nahe

druif: riesling
alcohol: 12%
type: medium
prijs: € 11,50

Forster. Heeft zich opgeworpen als pleegouder
voor de natuur. ‘Wir arbeiten ökologisch seit
1994,’ lees ik op het etiket. En er vliegt een
zwaluw op voorbij. Zodoende: ‘Der Natur liegt
uns am Herzen.’ Evenals: ‘Jedes Jahr ist anders.’
Dass stimmt allerseits. Zo was 2016 in de Nahe
een jaar met schimmel plus met in september
een eindschot met temperaturen die buitenge-
woon hoog waren voor de tijd van het jaar.
Opmerkelijk daardoor dat Forster zijn riesling
flinterend fris de fles in heeft gekregen. Met
een transparante citrusstraling en een kwinke-
lerende koelheid.

FRANKRIJK WIT

Château l’Oiselinière de la
Ramée(NIEUW)

2016
Muscadet-Sèvre et Maine sur Lie

druif: melon de bourgogne
alcohol: 12%
type: medium
prijs: € 8,15

Wat heeft muscadet toch vaak veel te bieden,
het prijskaartje in ogenschouw nemend.
Daarna schouwen we de mond. Droog tot drie-
hoog. Vuursteentikkertje. Mineraalstraal. Kalk-
fontein. Zinderzuren. Bitter in de mond houdt
het hart gezond. En de liefhebber vervolgens
wakker en alert, spiedend naar oesters, scheer-
mesjes en kokkels.

Comte Leloup du Château de
Chasseloir (NIEUW)

Cuvée des Ceps Centenaires 2014
Muscadet-Sèvre et Maine sur Lie

druif: melon de bourgogne
alcohol: 12%
type: medium
prijs: € 12,55

Het jaar zat mee. Een jaar van balans, rust en
regelmaat. Dat was in de aanpalende jaren wel
anders geweest in de regio. In 2014 echter:
uitstekende muscadet in het algemeen. En die
van Comte Leloup in het bijzonder. Kernachtig
sap. Appelpitjesbitters. Sepialagen. Kalkgeknis-
per, witte pepers en een jodiumfluïdum. De
zeebanketbakker opent de deuren en mogelijk-
heden.

Domaine de la Chesnaie(NIEUW)

Sauvignon 2017
Val de Loire

druif: sauvignon blanc
alcohol: 12%
type: medium
prijs: € 8,15

Streng-in-de-leer-sauvignon. Vlierbloesem,
witte besjes, groene appel plus een heel con-
tingent laag invliegende kruisbessen. Bukken
niet nodig. Een wijnglas pakken strekt wel tot
aanbeveling.
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ITALIË WIT

Casal Farneto(NIEUW)

Cimaio 2015
Marche

druif: verdicchio
alcohol: 15%
type: vol
prijs: € 19,90

Onalledaags spul. Verdicchiodruiven met
botrytis, de vriendelijke edelrot die de wijn zo’n
spannende extra touch geeft. Van gebakken
ananas, warme mango, overrijpe banaan, peren
op sap, popcorn met suiker, karamel, room-
boterbabbelaar in vanille-ijs en ragfijne zuren
om het allemaal toch niet te laten plakken.

Casal Farneto(NIEUW)

Diego 2017
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico

druif: garganega
alcohol: 14%
type: medium
prijs: € 8,70

Heel licht de geur van een varen na een zomer-
buitje. Groen, fris en sappig. Verder varen we
op de vertrouwde, volgens het achteretiket
‘goed georkestreerde’ verdicchio-formule:
bloesemend, volop wit fruit, bitters uit de
amandelhoek en fijne zuren. Geen gevaren ook
voor het milieu: Diego is een bio-verdicchio.

Casal Farneto(NIEUW)

Grancasale 2015
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore

druif: garganega
alcohol: 13%
type: medium
prijs: € 15,30

Verdicchio: normaal gesproken vriendelijke
tralala. Supermarktbewoner. Niks mis mee.
Zelfs onder vijf euro vaak prima waar. Kan het
ook serieus? Nou en of. De Diego van dit
domein neemt al een voorschotje. Nu gaan we
nog een paar stappen verder vooruit. Verdic-
chio met bewaarkracht. Da’s deze fles in ieder
geval niet gelukt. Maar we bewaren de proef-

notities: energie, zindering, tinteling, citrus,
anijs, venkel en lofbittertjes in een frisse mol-
ligheid. Aanrader vanuit de gastronomische
hoek: risotto met asperges. Moet je ook niet
bewaren overigens.

Comm. G.B. Burlotto(NIEUW)

Sauvignon ‘Viridis’ 2016
Verduno

druif: sauvignon blanc
alcohol: 13%
type: medium
prijs: € 13,90

Sauvignon blanc van een barolo-baas. Ver-
wacht geen lichtvoetig doperwtjesgedartel in
een ontbolsterend lenteweitje. Net gesneden
witte kool. Vlierbessenbloesem bovendien. In
de mond goudrenet, grapefruit en kloeke
zuren. Een wilde witte zonder zadel en stijg-
beugels. Horen we stemmen om ’m te tem-
men?

SPANJE WIT

Armantes(NIEUW)

Macabeo 2017
Calatayud

druif: macabeo
alcohol: 14%
type: medium
prijs: € 5,50

Normaal gesproken op dit prijsniveau een fletse
saaipiet met een ruitjeshemd, een afritsbroek
en een bodywarmer om nog enigszins de illusie
te wekken dat het helemaal niet zo saai is op
de afdeling administratie van een bedrijf in
onderdelen voor trapliften. Armantes is anders.
Om maar in de kledingmetafoor te blijven:
nonchalant witlinnen hemd, faded jeans, sport-
schoenen zonder sokken. Nee, geen sandalen
met… Ondergoed: – dames let op – Bamigo.
Kortom, goed gevuld, ontspannen wit met een
sixpackje zomerfruit.
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