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Geselecteerd
Een selectie van de lekkerste wijnen die voor dit nummer geproefd zijn, in drie prijscategorieën.

Vroeger heette het Saint-Sorlin, 
maar tijdens de Franse revolutie 
werd de naam veranderd naar 
aanleiding van een decreet waar-
in dorpen werden opgeroepen 
namen die verwezen naar een 
‘bijgeloof’ te wijzigen. In 1908 
werd de naam definitief La Roche 
Vineuse. De wijn wordt gemaakt 
in een fruitige stijl, zonder hout, 
met de eigen gisten van de drui-
ven. Het is een mooi, puur glas 
wit, heerlijk chardonnay, met gele 
appel en meloen, prima zuren, 
voldoende stevigheid, boter, 
rond en zacht.
Les Clos, 5 eeee(e)

Domaine Des Deux RoChes, 
PLants Du CaRRé 2011, 
mâCon-ViLLages
De appellations Mâcon en Mâ-
con-Villages zijn behoorlijk groot 
van omvang, en daarom nogal 
heterogeen van kwaliteit. Dus is 
het belangrijk te weten waar een 
wijn exact vandaan komt. Bij 
deze wijn zit dat wel goed. Hij is 
afkomstig van wijngaarden hele-
maal aan de zuidkant, tegen die 
van Pouilly-Fuissé en Saint-Véran 
aan. Hier is het terroir vergelijk-
baar met dat van de beroemde 
buren, met een ondergrond die 
een mooie mix is van klei en kalk. 
Dat levert een rijke wijn op, met 
mooie finesse en elegantie. Het is 
een blend van vier lieux-dits: een 
uit het dorp Charnay-lès-Mâcon 
en drie uit Davayé zelf, waar het 
domein zich bevindt, uit een paar 

Domaine Des Deux RoChes, 
RiVes De LongsauLt 2008, 
saint-VéRan  17 Pnt
Dit domein is met twee wijnen 
opgenomen in Geselecteerd – dan 
moet je toch zeker iets goed 
doen. En dat is ook zo: Deux Ro-
ches maakt al jaren goede wij-
nen. De eigenaren, de families 
Collovray en Terrier, behoren dan 
ook tot de meest dynamische 
producenten van de streek. Naast 
het domein hebben ze een groot 
handelshuis opgezet en een wijn-
bedrijf aangekocht in de Limoux, 
Château d’Antugnac. Vanaf het 
begin van de jaren negentig leg-
den ze bij de wijnen uit Saint-Vé-
ran steeds meer het accent op de 
bijzondere, verschillende terroirs. 
Het domein bezit 20 hectare, al-
lemaal aan de kant van Pouilly-
Fuissé, het beste deel van Saint-
Véran. Rives de Longsault is een 
basiscuvée uit wijngaarden in het 
dorpje Davayé, van stokken van 
dertig tot veertig jaar oud. 30% 
van de wijn gist en rijpt op eiken 
vaten, zodat de stijl aan de frui-
tige kant blijft, in een perfect 
evenwicht. Hij is nu mooi gerijpt, 
met abrikoos, honing, sinaasap-
pel, citrus; krachtig in de smaak, 
heel aantrekkelijk, met een fraaie 
vulling.
Van eyck Wijnkelders, € 17,25

Domaine thibeRt 2009, 
saint-VéRan  16 Pnt
In de proeverij van wijnen uit 
Saint-Véran en Pouilly-Fuissé 

kwamen die uit Saint-Véran bo-
vendrijven door hun aantrekke-
lijke prijs-plezierverhouding. Do-
maine Thibert ligt in 
Pouilly-Fuissé en dat is ook de be-
langrijkste wijn van dit domein 
van 22 hectare. Maar net als de 
meeste andere domeinen in de 
streek maakt het ook wijnen in 
andere appellations. Niet alleen 
deze aangename Saint-Véran, 
maar ook Mâcon, Beaujolais en 
Crémant de Bourgogne. Thibert is 
een vaste waarde in de streek, 
met heerlijke, uitgebalanceerde 
wijnen. De Saint-Véran wordt 
voor de helft op vat en voor an-
dere helft op tank gemaakt: een 
ideale mix voor een wijn die ook 
een zekere frisheid en lichtvoe-
tigheid moet hebben. Je ruikt 
amandelen en gele appel; de 
smaak is zacht en rond, verleide-
lijk, met goede zuren en een 
mooi bittertje, heel vief.
henri bloem/hart’s Wijnhandel, 
€ 13,95

Domaine De La CReuze 
noiRe, La Côte 2011,  
saint-VéRan  16 Pnt
Dit domein lijkt soms wel het top-
punt van veelzijdigheid. Het 
maakt zowel voortreffelijke Beau-
jolais (Juliénas), als al jaren een 
heerlijke Saint-Véran van kwali-

teit. Het domein bevindt zich in 
het dorp Leynes, dat een terroir 
heeft met veel klei in de onder-
grond, en dat daarmee een soe-
pel en rond type Saint-Véran pro-
duceert. Sinds een aantal jaren 
hebben de producenten van de 
appellation de gewoonte om de 
exacte herkomst van de wijn te 
vermelden: de lieu-dit waar de 
wijngaard ligt, staat op het etiket. 
La Côte, waar deze wijn vandaan 
komt, is er één van. In 2010 is 
voor 42 van deze climats een aan-
vraag ingediend om voor promo-
tie tot premiers crus, waarmee in 
totaal 175 van de 700 hectare 
wijngaarden geklasseerd zou zijn. 
Veel spanning dus of deze aan-
vraag zal worden goedgekeurd. 
Dit is een Saint-Véran in een ele-
gante stijl, met citrus, venkel, 
peer, frisheid, goede zuren, leven-
dig en elegant, complex en zelfs 
nog een beetje gesloten.
Professionals in Wijn, € 12,50; 
Colaris, € 13,50

Domaine noRmanD 2011, 
mâCon La RoChe Vineuse
In vroeger tijden werd in de Mâ-
con geen onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende terroirs. 
Dat was niet naar de zin van de 
‘betere’ dorpen, voorheen alleen 
maar aangeduid als Mâcon-Villa-
ges. Ze wilden graag hun eigen 
dorpsnaam op het etiket, om zich 
duidelijker te kunnen profileren. 
La Roche Vineuse is een van de 
dorpen die dit recht verwierf. 
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RussoLo, Pinot gRigio 
RonCo CaLaj 2011,  
Venezia giuLia
Pinot Grigio uit het oostelijkste 
deel van Italië, tegen de Sloveen-
se grens aan, is een verhaal apart. 
Dit type wijn heeft totaal niets te 
maken met de zoetige, slappe, 
goedkope Pinot Grigio’s die de 
markt wereldwijd hebben over-
spoeld. Nee, dit is heerlijk droog, 
en gelukkig ook levendig en niet 
zwaar. Dat heeft alles te maken 
met het bijzondere microklimaat. 
De wijngaarden van Russolo be-
vinden zich in San Quirino, een 
dorpje aan de westkant van Friuli, 
waar het weer sterk wordt beïn-
vloed door de bergen, de Por-
denonese Dolomieten. Die zor-
gen voor een sterke nachtelijke 
afkoeling. Dat bevordert de aro-
maontwikkeling van de druiven 
en geeft een perfecte zuurgraad. 
Vandaar dat deze Pinot Grigio zo 
spannend is. Hij is mooi stuivend 
en geparfumeerd, bloemig, met 
rijpe peer, sap, tropisch fruit, gele 
appel, lengte en rijkdom.
La branche, € 10,05 eeee(e)

buRja, Petite buRja zeLen 
2012, ViPaVa
In het artikel over Sloveense wij-
nen constateerden we dat de be-
tere wijnen uit dat land niet zo 
gemakkelijk te verkopen zijn. Alle 
lof dus voor importeurs die hun 
nek durven uit te steken met bij-
zondere wijnen uit dat land. Deze 
bijvoorbeeld. Hij is gemaakt van 
zelen, een interessante druif uit 
de streek Vipava, het wijngebied 
in het westelijke deel van Slove-
nië. Hij levert aromatische en 
krachtige wijnen op, die in de 
verte wel wat doen denken aan 
Sémillon. Wijnmaker/eigenaar 
Primož Lavrenčič is al even eigen-
zinnig als de druif en de wijnen 
die hij maakt. Hij is van de tegen-

wijngaarden met zeer oude stok-
ken. Ongeveer een derde wordt 
op vat opgevoed, de rest op tank. 
Het is een prachtig glas Mâcon, 
krachtig en breed, met een lichte 
toasting, verleiding, open en sap-
pig, heerlijk.
Van eyck Wijnkelders, € 11,95 
 eeee(e)

La tuneLLa,  
bianCosesto 2011,  
CoLLi oRientaLi DeL FRiuLi
Massimo en Marco Zorzettig zijn 
de derde generatie eigenaren 
van La Tunella, waar ze met een 
moderne hand klassieke wijnen 
maken. Ze combineren bekende 
druiven als sauvignon blanc en 
pinot grigio met lokale speciali-
teiten als ribolla gialla, friulano en 
malvasia istriana. Wijnmaker Lui-
gino Zamparo maakt mooie ka-
raktervolle aromatische wijnen, 
die altijd ook een fijne frisheid 
hebben, zowel in rood als in wit. 
De Biancosesto is een blend van 
50% Friulano en Ribolla Gialla, 
van de twee lokale witte druiven 
bij uitstek. Ze worden tegelijk ge-
oogst en vergist in de tweede 
week van september. Voor deze 
cuvée worden de beste druiven 
gebruikt van de beide rassen, die 
een gisting ondergaan met de 
eigen gisten, na een koude inwe-
king op 4 °C, om de wijn meer 
diepgang en kracht te geven. Hij 
is heel karaktervol, met noten, 
toast en boter, krachtig, intens, 
perzik en nectarines, weelderig, 
dik en rijp. 
silletti, 5 eeee(e)

Conte D’attimis-maniago, 
RonCo bRoiLo 2009,  
CoLLi oRientaLi DeL FRiuLi
Tja, dat is echt geschiedenis, een 
bedrijf dat dateert uit 1585. De 
opeenvolgende graven van Atti-
mis-Maniago hebben dit land-

goed van zo’n 110 hectare al bij-
na 500 jaar in handen, en hebben 
het naadloos aangepast aan de 
moderne tijd. In het familiepaleis, 
Palazzo d’Attimis-Maniago, zijn 
inmiddels een hotel en een res-
taurant gehuisvest, zodat het ook 
volledig kon worden gerestau-
reerd. De wijnen worden uitslui-
tend gemaakt van druiven van 
het eigen landgoed. We waren 
erg te spreken over deze smake-
lijke blend van Pinot Bianco 
(45%) met de lokale Friulano. Zo 
zie je maar weer dat blends toch 
wat toevoegen, omdat de ver-
schillende wijnen elkaars posi-
tieve eigenschappen versterken. 
De druiven worden eerst ruim 
een maand gedroogd, om de 
wijn meer diepte en concentratie 
te geven, en dat is goed gelukt: 
hij is rijp en krachtig, intens, met 
banaan en gele pruimen, rijk, va-
nille, toast, botertje, fijne zuren. 
mediterra, 5 eeee(e)

aLbeRiCe,  
sChioPPettino 2010,  
CoLLi oRientaLi DeL FRiuLi
Dat is een van die leuke ontdek-
kingen als je wijnen proeft uit 
een originele wijnstreek als Friuli: 
de druif schioppettino. Schiop-

pettino, ofwel ribolla nera, is een 
van die klassieke druiven die 
door veel producenten weer in 
ere worden hersteld. Het laat zien 
dat de bedrijven hier de afgelo-
pen tijd weer zijn teruggegaan 
naar hun roots: originele, eigen 
druiven, die passen in de streek. 
Voor ons als wijndrinkers is dat 
even wennen, want het levert 
geen wijn op met de vertrouwde 
aroma’s van bijvoorbeeld caber-
net of merlot. Schioppettino 
wordt getypeerd door elegantie 
en een aangenaam fruitkarakter 
in combinatie met tonen van spe-
cerijen en balsamico. Voor een 
deel krijgt deze wijn houtrijping, 
waardoor hij een fraaie complexi-
teit en een mooi afgerond karak-
ter ontwikkelt. Geen allemans-
vriend, wel een heel interessant 
glas, met rode kersen, aardbei, 
prachtige zuren, levendig en 
mooi fris. Een wijn om eens te 
proberen, net als overigens de 
Ribolla Gialla 2012, die ook zeer 
goed scoorde.
sagra dell’uva, € 11,- eeee(e)
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Domaine René miCheL, 
VieiLLes Vignes suR Le 
Chêne 2008, ViRé-CLessé 
In eerste instantie zou je denken 
dat bij deze wijn wordt aangege-
ven dat hij een rijping op hout heeft ondergaan. Maar in dit geval is ‘Sur 
le Chêne’ een perceel in de appellation Viré-Clessé op een mooie heu-
veltop, met een arme, rotsachtige ondergrond. De stokken zijn er maar 
liefst zestig jaar oud, en dat zorgt voor een wijn met veel diepgang en 
concentratie. En ja, hij heeft ook op eikenhout gerijpt, want dat kan hij 
prima hebben. Toen het gebruik van eikenhout, en dan ook nog flink 
getoast, in de mode kwam, vlogen veel Bourgogneboeren uit de bocht: 
te veel hout, te veel toast. Gelukkig is de balans in de wijnen nu terug en 
hebben de producenten begrepen dat alleen wijnen met veel diepgang 
en concentratie een (volledige) houtrijping kunnen ondergaan. Hier is 
dat perfect in balans. Hij is iets gerijpt, met honing, marsepein, mooi 
hout, wat mandarijn, lekkere zuren, heel breed en complex.
De Wijntherapeut, € 19,950  eeeee
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werking. Gedeelde smart is halve 
smart, laten we maar zeggen, op 
het moment dat het nog altijd 
crisis is. Voor de Bergerac bestaat 
wel het gevaar dat het het onder-
geschoven kindje blijft, aange-
zien verreweg de grootste hoe-
veelheid wijn van dit fusiebedrijf 
in Bordeaux wordt gemaakt. Voor 
ons wijndrinkers echter een pri-
ma glas rood voor een goede 
prijs: op het fruit gemaakt, soe-
pel, met kersen, vlierbessen, een 
hint paprika, opwekkend en fris, 
iets stevig in de finale.
Deen, € 4,99 eee(e)

De maRtino, ChaRDonnay 
LegaDo ReseRVa 2011, 
LimaRí VaLLey
De Martino is een bijzonder Chi-
leens wijnbedrijf, waar nu de 
derde en vierde generatie De 
Martino aan het roer staan. Het 
beschikt over 300 hectare wijn-
gaarden, waarbij de afgelopen 
jaren specifiek is gezocht naar de 
beste plek voor de aanplant van 
elke druif. Er werden wijnen ge-
maakt van 350 verschillende lo-
caties, alleen maar om de beste 
terroirs te selecteren. Voor deze 
Chardonnay koos de familie voor 
Limarí Valley, een van de nieuwe, 
noordelijker gelegen wijngebie-
den, direct aan de oceaan. Daar-
door kan koele lucht gemakke-
lijk het dal instromen, zodat er 
een goede afkoeling van de 
druiven kan optreden. De wijn-
gaard ligt op 25 kilometer van 
de Stille Ocecaan. De druiven 
worden geoogst in de eerste 
week van maart. De wijn rijpt elf 
maanden op oude vaten van 
Frans eiken en dat geeft deze 
Chardonnay zijn mooie rijkdom, 
zonder dat hij ook maar enigs-
zins houterig wordt. Heerlijk 
zacht en rijp, met meloen, per-
zik, vanille, mooie frisheid, lekker 
smaakvol.
henri bloem/hart’s Wijnhandel, 
€ 8,95 eeee(e)

is Producta, een tot bedrijf omge-
vormde samensmelting van ver-
schillende coöperaties in onder 
andere de Bordeaux en Bergerac. 
Dat geeft een enorme kracht op 
de markt voor betaalbare wijnen. 
Ga maar na: in totaal zijn hier 
2500 boeren bij aangesloten, met 
20.000 hectare wijngaarden, 
goed voor jaarlijks 25 miljoen 
flessen. Heel Frans ook eigenlijk, 
want dit is toch nog altijd het 
land van de coöperatieve samen-

DuC De CasteLLaC 2011, 
beRgeRaC
Je kunt het zien als een pro-
bleem, maar ook als een kans: 
goedkope Bergerac. De produ-
cent achter deze betaalbare wijn 

woordig zeer populaire ‘holisti-
sche’ benadering. Wat dat is? Las-
tig uit te leggen... Laten we 
zeggen dat wijn in dit idee vooral 
‘eigenheid’ moet hebben, dat hij 
een expressie moet zijn van de 
plek waar hij vandaan komt. (Dat 
klinkt dan wel weer bekend.) Het 
betekent wel dat je er ‘ervaren’ 
wijndrinkers voor nodig hebt, zo 
benadrukt Primož. Dat klopt. In 
de geur wat gistaroma’s. De 
smaak is heel eigenzinnig, met 
sinaasappel, kruidigheid, heer-
lijke bitters, heel aromatisch, ste-
vig, met een mooie lengte. Zeker 
een keer proberen.
good grapes, € 12,50 eeee(e)

Château De La  
jaubeRtie 2011, beRgeRaC
Sinds Hugh Ryman, de volledig 
verfranste Engelse eigenaar van 
Château de la Jaubertie in de Ber-
gerac tot rust is gekomen, na zijn 
avonturen als flying winemaker, 
kon hij zich goed concentreren 
op dit mooie domein. En dat was 
nodig ook, want het is helemaal 
niet gemakkelijk om in de Ber-
gerac een goede boterham aan je 
wijnen te verdienen. Ryman heeft 
de wijngaard herplant en het 
aantal stokken per hectare ver-
hoogd tot 4500 à 5000, van groot 
belang voor de kwaliteit. 2011 is 
hier een geslaagde jaargang, in 
het algemeen beter dan in de 
Bordeaux. Deze rode wijn is een 
blend van wijnen van klassieke 
streekdruiven: 60% Merlot, 15% 
Cabernet Sauvignon, 15% Caber-
net Franc en 10% Malbec. Een 
klein deel van de wijn, zo’n 20%, 
ondergaat een korte rijping op 
Amerikaans eiken, waardoor hij 
een aangenaam, bijna onmerk-
baar vleugje vanille krijgt. Dit is 
‘gewone’ Bergerac op zijn best, 
met aangenaam kersen en prui-
men, lekker stevig en sappig in 
de smaak, goede zuren; een fijn 
glas rood.
Les généreux, € 8,50  eeee(e)

b e s t e  k o o P
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santa aLiCia ChaRDonnay 
2012, CentRaL VaLLey
Er is eigenlijk geen enkele druif 
die je op zoveel verschillende 
plekken kunt aanplanten en waar 
je dan ook nog een goede wijn 
van kunt maken als chardonnay. 
Natuurlijk zijn de Chilenen met 
hun chardonnay steeds naar de 
kust getrokken voor meer frisheid, maar ook chardonnay op warmere 
plekken kan mooie wijnen opleveren, zoals in dit geval. Santa Alicia 
heeft zijn wortels in de wijngaarden aan de voet van de Andes, ten 
oosten van hoofdstad Santiago, op de plek waar de appellation Pirque 
te vinden is. De wijngaarden liggen daar op bijna 700 meter en van-
gen de koele middagwind uit de Andes: heel geschikt voor de aan-
plant van chardonnay. Maar uiteraard zijn de druiven daarvandaan te 
kostbaar voor gewone wijnen als deze. De herkomstbenaming is Cen-
tral Valley, dus de druiven mogen uit alle belangrijke wijngebieden 
van Centraal-Chili komen. Aangename Chardonnay, met rijp wit fruit, 
frisheid, aangenaam en lichtvoetig, mooi voor z’n prijs.
sligro, 1 eee(e)

La CoCoteRa ChaRDonnay 
2012, CentRaL VaLLey
In onze proeverij van Chardon-
nays uit Zuid-Amerika kwamen 
– wederom – de Chileense exem-
plaren bovendrijven. Chili heeft 
een ideaal klimaat en mooie ter-
roirs om goede en bovenal ook 
betaalbare Chardonnay te ma-
ken. Een bedrijf dat dat als geen ander kan, is Cono Sur, het tweede 
wijnbedrijf van Chili, na moederbedrijf Concha y Toro. Het haalt overal 
in Chili druiven binnen van goede kwaliteit, dus er is keuze genoeg. En 
in dit klimaat kun je met hoge opbrengsten en daardoor ook lage kos-
ten gewoon prima wijn maken. Jammer voor de concurrentie, maar 
het is niet anders. Dus is het profiteren geblazen met dit smakelijke en 
ongecompliceerde glas Chardonnay, modern en gemakkelijk, met pri-
ma sap en zuren, levendig en aangenaam.
C1000, € 3,69 eee(e)
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Ambassadeurs van Perswijn

Hebt u geen abonnement?
Ook bij deze ambassadeurs is Perswijn 8x per jaar te verkrijgen:

Word ook ambassadeur van Perswijn.
Inlichtingen: andre@wijnpers.nl

Pallas Wines
Exportweg 12, 2742 RC Waddinxveen, 
0180-635128
info@pallaswines.nl 
www.pallaswines.nl

Jos Beeres Wijnkoperij B.V. 
Oude Boteringestraat 66, 9712 GN Groningen, 
050-3132241 
verkoop@josbeeres.nl
www.josbeeres.nl

Sauter Wijnen Velp
Rozendaalselaan 22, 6881 LC Velp (Gld), 
026-3634655
p.meijrink@sauterwijnenvelp.nl, info@sauterwijnenvelp.nl
www.sauterwijnenvelp.nl

Sauter Wijnen Bussum
Huizerweg 128, 1402 AK Bussum, 
035-6914852
bussum@sauterwijnen.nl
www.sauterwijnen.nl 

By the Grape winery Velp
Hoofdstraat 21, 6881 TA Velp (Gld), 
088-1180700
hallo@bythegrape.com, velp@bythegrape.com
www.bythegrape.com 

De Kralingse Wijnspecialist
Lusthofstraat 80, 3061 WH Rotterdam, 
010-4532532
info@kralingsewijnspecialist.nl
www.kralingsewijnspecialist.nl

WijnhuizZ
Willem Dreeslaan 414, 2729 NK Zoetermeer, 
079-8884514
info@wijnhuizz.nl
www.wijnhuizz.nl

Wijnen & Zn.
Koninginnelaan 40, 7315 BT Apeldoorn, 
055-5788222
www.wijnenapeldoorn.nl

Jean Arnaud Wijncom. B.V.
Orionstraat 30, 5015 BR Tilburg, 

013-5841200 
info@jeanarnaud.com
www.jeanarnaud.com

Coenecoop Wine Traders
Exportweg 10, 2742 RC Waddinxveen, 

0180-635123
info@coenecoop.com
www.coenecoop.com

DGS Wijn
Exportweg 2, 2742 RC Waddinxveen, 

0180-635135
info@dgswijn.nl
www.dgswijn.nl

laVieleVin 
Rijnstraat 19, 1078 PV Amsterdam, 

06-13131933
info@lavielevin.nl
www.lavielevin.nl

De Monnik Dranken
Deventerstraat 6, 7575 EM Oldenzaal, 

0541-511695
info@monnik-dranken.nl
www.monnik-dranken.nl

Trendbox BV
Arena Boulevard 83-951101 DM Amsterdam-Zuidoost, 

020-6694414
info@trendbox.nl
www.trendbox.nl

Vinites
Jansstraat 1-5, 2011 RT Haarlem, 

023-5539090
info@vinites.com
www.vinites.com

Ad Bibendum
Alfajetlaan 2220, 3800 Sint Truiden, België, 

0032-(0)11262765
info@adbibendum.be
www.adbibendum.be

Wijn Verlinden
Touwslager 10, 5253 RK Nieuwkuijk, 

073-6488011
info@wijnverlinden.nl 
www.wijnverlinden.nl


