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3x 
winters wit
Frankrijk,  

Vin de Pays Vaucluse, Roussanne, Verget du Sud, € 8,70 www.okhuysen.nl
Een grote wijn verdient een groot glas, dan komen alle aroma’s 
mooi boven. Deze wijn behoort dan misschien niet tot de top, 
maar lekker is hij wel! Rousanne is de druif, Zuid-Frankrijk het 
wijngebied en Verget de naam van het handelshuis, in handen 
van Belg Jean-Marie Guffens. Guffens besloot als twintigjarige 
om in het zuiden van de Bourgogne wijnboer te worden en eerste 
klas witte wijn te gaan maken. Dat is hem gelukt! Inmiddels heeft 
hij een heel imperium, ook in de Vaucluse. Maison Verget staat
voor kwaliteit. De wijn heeft een verleidelijk parfum van  bloemen
en fruit. Geen borrelwijn, meer voor aan tafel, bij geroosterde  
witte vis met goede olijfolie. Stop ergens in 
je gerecht wat sinaasappelschil, 
dat is de brug naar de wijn. Ook 
geroosterde pompoen met olijf-
olie met kardemom en sinaas-
appel is er verrukkelijk bij.

Chili, Viognier, Casillero del Diablo, Concha Y Toro, € 5,99 Albert Heijn
Ik ben dol op een Viognier! Bijzondere druif, die zich wonder bo-
ven wonder ook thuisvoelt aan de andere kant van het halfrond. 
Concha Y Toro, een joekel van een wijnbedrijf in Chili, verbaast 
me constant weer met hun prettig geprijsde wijn. Zal deze Chi-
leen niet zo snel als borrelwijn bombarderen, daar is een Vio-
gnier vrij heftig voor. Mondvullend en keelverwarmend is de 
juiste omschrijving, met relatief lage zuren en hoog alcoholper-
centage (14%!). De bloesemgeur doet je naar de lente verlangen 
en de exotische smaak prikkelt je zintuigen. Zal ik er 
een heerlijke lauwwarme salade 
bij maken met peer, niet te 
rijpe mango, pancetta en roer-
gebakken andijvie? Een curry 
of spicy viskoekjes met gebak-
ken kno�ookchips?

Australïe, Chardonnay Koonunga Hill, Penfolds, € 9,49 Gall & Gall
Hier kan je mee thuis komen. Chic Australisch wit met spicy 
hout en verrukkelijk chardonnaysap waar de zuren prettig 
doorheen walsen. Penfolds weet waar ze het over hebben, want 
kwaliteit staat hoog in het vaandel. Voor deze wijn haal ik de 
Chardonnay-glazen van Riedel uit de kast, die hebben een 
vrij brede kelk zodat de wijn midden op de tong valt (zegt Mr. 
Riedel.). Zo proef je de zuren beter en dat kan deze Aussie goed 
gebruiken. De heerlijke geuren van honing, vanille en rijp fruit 
komen langzaam boven. Het hout in de wijn zit goed 
verpakt, helemaal goed. Laat de gasten maar 
komen. Kippetje in de oven, 
met wat kardemom, dat lijkt 
me wel spannend bij het spicy 
hout van de Chardonnay.

wijn etc.

Hij is er weer: de nieuwste 
wijnalmanak van Harold 
Hamersma en Hubrecht 
Duijker (die de almanak  
19 jaar geleden begon 
en nu langzamerhand 
het stokje doorgeeft aan 
Harold)! Harold proefde 
3400 soorten wijn tot  
€ 5,50. De 1200 beste 
staan met smaakbe-
schrijving in de gids. 
Wij mogen tien wijn- 
almanakken t.w.v. 
€13,95 weggeven  

aan delicious.abonnees. 
Hebben, dat lekkere wijnboek? Mail je adresgegevens 
naar clubdelicious@sanoma-uitgevers.nl of stuur  
een kaartje naar redactie delicious. Postbus 1632, 
2130 JA Hoofddorp, o.v.v. Wijnalmanak 2009.  
(Nog) geen abonnee? Laat je verleiden door onze 
prachtaanbiedingen. Kijk hiervoor op de inhouds-
pagina van dit nummer of op onze website  
www.deliciousmagazine.nl. 

WIN
DE NIEUWSTE WIJNALMANAK!

Een leuk spelletje, waar vooral 
mannen dol op zijn.  

Zij vinden het niet erg als ze er 
totaal naast zitten.
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W
ijn proeven, maar dan blind, ooit gedaan? Zonder enige informatie een wijn ontleden en 
raden wat het zou kunnen zijn. Het is een leuk spelletje, waar vooral mannen dol op 
zijn, zij vinden het ook niet zo erg als ze op hun gezicht gaan en er totaal naast zitten.  
Iets wat trouwens regelmatig gebeurt. Een bekende Engelse wijnhandelaar en bordeaux-
kenner werd ooit gevraagd wanneer hij voor het laatst een bordeaux voor een bourgogne 

aanzag. Hij antwoordde: ‘not since lunch’. Het blijft gokken. Tijdens mijn vinologenopleiding oefende ik 
regelmatig. Ook thuis. De eerste keer zal ik nooit vergeten. Mijn vriend gaf me een glas rode wijn, die ik in 
het licht onder een wit velletje papier eens goed bekeek. Het randje was al aardig verkleurd. ‘Dat kan duiden 
op een oudere wijn’ riep ik meteen. Neus erin, ruiken, even walsen, weer ruiken. ‘Ik ruik duidelijk vanille, 
een houtgerijpte wijn dus, het zou wel eens een Spanjaard kunnen zijn.’ Mijn vriend gaf geen kik. Ik nam een 
slok, waarna wat onsmakelijke slurpgeluiden volgden, hield de wijn even een aantal tellen in de mond  
en spuugde hem uit (uitspugen was regel één op de wijnacademie) en riep: ‘ik denk aan een rioja’, en nam 
weer een slokje, ‘volgens mij is het een Marquis de Riscal Reserva uit ‘91 of nee! uit ‘90.’ Helemaal goed, tot  
op het jaar!
Blindproeven is de manier om objectief te proeven. Dat bleek wel weer bij de grote proeverij van wijnpro-

ducent Eduardo Chadwick afgelopen jaar in het Amstel 
Hotel. Daar zette hij zijn Chileense iconen Seña, Viñeda 
Chadwick en Don Maximiano tussen de Europese toppers: 
Margaux, LaTour, La�te (de première cru’s uit Bordeaux) 
en Solaia en Saccicaia uit Toscane. Voor deze gelegenheid 
had de Nederlandse importeur Jean Arnaud zo’n vijfen-
twintig journalisten en sommeliers uitgenodigd. Allemaal 

professionals. De wijnen stonden in willekeurige volgorde ‘blind’ voor onze neus. Mijn buurman en ik 
meenden de Chileense wijnen te herkennen , maar echt hardop raden durfden we niet. Wijn tien en wijn vijf 
kregen de hoogste score. Beide bordeauxs. Je zag de teleurstelling op het gezicht van onze Chileense gast-
heer. Ik had met hem te doen, het is zo’n aardige man. Ik gunde hem de overwinning, zijn wijnen verdienen 
het en die dure bordeauxs krijgen al genoeg aandacht. Op nummer drie eindigde zijn Seña 2005, een schoon-
heid van een wijn met zoet kersenfruit, ronde tannine en goede zuren die voor een elegante afdronk zorgen. 
Dit is een wijn van vijfenzestig euro, terwijl een Margaux (de hoogst scorende wijn) niet onder de driehonderd 
euro wordt aangeboden. Dan is míjn keuze snel gemaakt. Het leukste komt nog. ’s Middags had importeur 
Jean Arnaud zijn klanten uitgenodigd, en dit vonden zij de allerlekkerste wijn: de Chileen Don Maximiano 
Founders Reserve 2005, een wijn van veertig euro. Bij deze proevers viel de dure bordeaux helemaal niet zo in 
de smaak. Wel te begrijpen, de tannines van een klassieke bordeaux zijn strenger en dat geeft een wat stroever 
gevoel in de mond. Eduardo Chadwick blij en de importeur ook. Ik moet nog wel wat bekennen over mijn 
eerste blindproefpoging thuis… mijn vriend had de kurk op tafel laten liggen, en daar stond alle informatie op 
die ik nodig had om de wijn goed te raden. Sindsdien heb ik nooit meer een wijn helemaal goed geraden!

blind-
proeven

Wijntaal: bij kwaliteitswijnen 
blijft de smaak lang (soms  
wel vijf minuten) in je mond 
hangen. In de wijntaal noem  
je dat: een lange afdronk.  
Een wijn waarbij de smaak  
zo verdwijnt, noem je kort.  
Een wijn met weinig smaak  
en weinig zuur wordt als vlak 
omschreven. Heeft de wijn 
juist veel zuren, dan is dat in 
de wijntaal een strakke wijn.

wijnweetje 

2  delicious.  

wijn etc.
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euro wordt aangeboden. Dan is míjn keuze snel gemaakt. Het leukste komt nog. ’s Middags had importeur 
Jean Arnaud zijn klanten uitgenodigd, en dit vonden zij de allerlekkerste wijn: de Chileen Don Maximiano 
Founders Reserve 2005, een wijn van veertig euro. Bij deze proevers viel de dure bordeaux helemaal niet zo in 
de smaak. Wel te begrijpen, de tannines van een klassieke bordeaux zijn strenger en dat geeft een wat stroever 
gevoel in de mond. Eduardo Chadwick blij en de importeur ook. Ik moet nog wel wat bekennen over mijn 
eerste blindproefpoging thuis… mijn vriend had de kurk op tafel laten liggen, en daar stond alle informatie op 
die ik nodig had om de wijn goed te raden. Sindsdien heb ik nooit meer een wijn helemaal goed geraden!

blind-
proeven

Wijntaal: bij kwaliteitswijnen 
blijft de smaak lang (soms  
wel vijf minuten) in je mond 
hangen. In de wijntaal noem  
je dat: een lange afdronk.  
Een wijn waarbij de smaak  
zo verdwijnt, noem je kort.  
Een wijn met weinig smaak  
en weinig zuur wordt als vlak 
omschreven. Heeft de wijn 
juist veel zuren, dan is dat in 
de wijntaal een strakke wijn.
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winters wit
Frankrijk,  

Vin de Pays Vaucluse, Roussanne, Verget du Sud, € 8,70 www.okhuysen.nl
Een grote wijn verdient een groot glas, dan komen alle aroma’s 
mooi boven. Deze wijn behoort dan misschien niet tot de top, 
maar lekker is hij wel! Rousanne is de druif, Zuid-Frankrijk het 
wijngebied en Verget de naam van het handelshuis, in handen 
van Belg Jean-Marie Guffens. Guffens besloot als twintigjarige 
om in het zuiden van de Bourgogne wijnboer te worden en eerste 
klas witte wijn te gaan maken. Dat is hem gelukt! Inmiddels heeft 
hij een heel imperium, ook in de Vaucluse. Maison Verget staat
voor kwaliteit. De wijn heeft een verleidelijk parfum van  bloemen
en fruit. Geen borrelwijn, meer voor aan tafel, bij geroosterde  
witte vis met goede olijfolie. Stop ergens in 
je gerecht wat sinaasappelschil, 
dat is de brug naar de wijn. Ook 
geroosterde pompoen met olijf-
olie met kardemom en sinaas-
appel is er verrukkelijk bij.

Chili, Viognier, Casillero del Diablo, Concha Y Toro, € 5,99 Albert Heijn
Ik ben dol op een Viognier! Bijzondere druif, die zich wonder bo-
ven wonder ook thuisvoelt aan de andere kant van het halfrond. 
Concha Y Toro, een joekel van een wijnbedrijf in Chili, verbaast 
me constant weer met hun prettig geprijsde wijn. Zal deze Chi-
leen niet zo snel als borrelwijn bombarderen, daar is een Vio-
gnier vrij heftig voor. Mondvullend en keelverwarmend is de 
juiste omschrijving, met relatief lage zuren en hoog alcoholper-
centage (14%!). De bloesemgeur doet je naar de lente verlangen 
en de exotische smaak prikkelt je zintuigen. Zal ik er 
een heerlijke lauwwarme salade 
bij maken met peer, niet te 
rijpe mango, pancetta en roer-
gebakken andijvie? Een curry 
of spicy viskoekjes met gebak-
ken kno�ookchips?

Australïe, Chardonnay Koonunga Hill, Penfolds, € 9,49 Gall & Gall
Hier kan je mee thuis komen. Chic Australisch wit met spicy 
hout en verrukkelijk chardonnaysap waar de zuren prettig 
doorheen walsen. Penfolds weet waar ze het over hebben, want 
kwaliteit staat hoog in het vaandel. Voor deze wijn haal ik de 
Chardonnay-glazen van Riedel uit de kast, die hebben een 
vrij brede kelk zodat de wijn midden op de tong valt (zegt Mr. 
Riedel.). Zo proef je de zuren beter en dat kan deze Aussie goed 
gebruiken. De heerlijke geuren van honing, vanille en rijp fruit 
komen langzaam boven. Het hout in de wijn zit goed 
verpakt, helemaal goed. Laat de gasten maar 
komen. Kippetje in de oven, 
met wat kardemom, dat lijkt 
me wel spannend bij het spicy 
hout van de Chardonnay.

wijn etc.

Hij is er weer: de nieuwste 
wijnalmanak van Harold 
Hamersma en Hubrecht 
Duijker (die de almanak  
19 jaar geleden begon 
en nu langzamerhand 
het stokje doorgeeft aan 
Harold)! Harold proefde 
3400 soorten wijn tot  
€ 5,50. De 1200 beste 
staan met smaakbe-
schrijving in de gids. 
Wij mogen tien wijn- 
almanakken t.w.v. 
€13,95 weggeven  

aan delicious.abonnees. 
Hebben, dat lekkere wijnboek? Mail je adresgegevens 
naar clubdelicious@sanoma-uitgevers.nl of stuur  
een kaartje naar redactie delicious. Postbus 1632, 
2130 JA Hoofddorp, o.v.v. Wijnalmanak 2009.  
(Nog) geen abonnee? Laat je verleiden door onze 
prachtaanbiedingen. Kijk hiervoor op de inhouds-
pagina van dit nummer of op onze website  
www.deliciousmagazine.nl. 

WIN
DE NIEUWSTE WIJNALMANAK!

Een leuk spelletje, waar vooral 
mannen dol op zijn.  

Zij vinden het niet erg als ze er 
totaal naast zitten.
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W
ijn proeven, maar dan blind, ooit gedaan? Zonder enige informatie een wijn ontleden en 
raden wat het zou kunnen zijn. Het is een leuk spelletje, waar vooral mannen dol op 
zijn, zij vinden het ook niet zo erg als ze op hun gezicht gaan en er totaal naast zitten.  
Iets wat trouwens regelmatig gebeurt. Een bekende Engelse wijnhandelaar en bordeaux-
kenner werd ooit gevraagd wanneer hij voor het laatst een bordeaux voor een bourgogne 

aanzag. Hij antwoordde: ‘not since lunch’. Het blijft gokken. Tijdens mijn vinologenopleiding oefende ik 
regelmatig. Ook thuis. De eerste keer zal ik nooit vergeten. Mijn vriend gaf me een glas rode wijn, die ik in 
het licht onder een wit velletje papier eens goed bekeek. Het randje was al aardig verkleurd. ‘Dat kan duiden 
op een oudere wijn’ riep ik meteen. Neus erin, ruiken, even walsen, weer ruiken. ‘Ik ruik duidelijk vanille, 
een houtgerijpte wijn dus, het zou wel eens een Spanjaard kunnen zijn.’ Mijn vriend gaf geen kik. Ik nam een 
slok, waarna wat onsmakelijke slurpgeluiden volgden, hield de wijn even een aantal tellen in de mond  
en spuugde hem uit (uitspugen was regel één op de wijnacademie) en riep: ‘ik denk aan een rioja’, en nam 
weer een slokje, ‘volgens mij is het een Marquis de Riscal Reserva uit ‘91 of nee! uit ‘90.’ Helemaal goed, tot  
op het jaar!
Blindproeven is de manier om objectief te proeven. Dat bleek wel weer bij de grote proeverij van wijnpro-

ducent Eduardo Chadwick afgelopen jaar in het Amstel 
Hotel. Daar zette hij zijn Chileense iconen Seña, Viñeda 
Chadwick en Don Maximiano tussen de Europese toppers: 
Margaux, LaTour, La�te (de première cru’s uit Bordeaux) 
en Solaia en Saccicaia uit Toscane. Voor deze gelegenheid 
had de Nederlandse importeur Jean Arnaud zo’n vijfen-
twintig journalisten en sommeliers uitgenodigd. Allemaal 

professionals. De wijnen stonden in willekeurige volgorde ‘blind’ voor onze neus. Mijn buurman en ik 
meenden de Chileense wijnen te herkennen , maar echt hardop raden durfden we niet. Wijn tien en wijn vijf 
kregen de hoogste score. Beide bordeauxs. Je zag de teleurstelling op het gezicht van onze Chileense gast-
heer. Ik had met hem te doen, het is zo’n aardige man. Ik gunde hem de overwinning, zijn wijnen verdienen 
het en die dure bordeauxs krijgen al genoeg aandacht. Op nummer drie eindigde zijn Seña 2005, een schoon-
heid van een wijn met zoet kersenfruit, ronde tannine en goede zuren die voor een elegante afdronk zorgen. 
Dit is een wijn van vijfenzestig euro, terwijl een Margaux (de hoogst scorende wijn) niet onder de driehonderd 
euro wordt aangeboden. Dan is míjn keuze snel gemaakt. Het leukste komt nog. ’s Middags had importeur 
Jean Arnaud zijn klanten uitgenodigd, en dit vonden zij de allerlekkerste wijn: de Chileen Don Maximiano 
Founders Reserve 2005, een wijn van veertig euro. Bij deze proevers viel de dure bordeaux helemaal niet zo in 
de smaak. Wel te begrijpen, de tannines van een klassieke bordeaux zijn strenger en dat geeft een wat stroever 
gevoel in de mond. Eduardo Chadwick blij en de importeur ook. Ik moet nog wel wat bekennen over mijn 
eerste blindproefpoging thuis… mijn vriend had de kurk op tafel laten liggen, en daar stond alle informatie op 
die ik nodig had om de wijn goed te raden. Sindsdien heb ik nooit meer een wijn helemaal goed geraden!
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