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WIJN MET ALAIN BLOEYKENS

Nieuw in de handel
Een nieuw jaar is voor veel wijnhuizen een uitstekend moment om een nieuw gamma wijnen op de markt te
brengen. Twee zaken springen in het oog: verbluffende pinot-noirwijnen uit het nog vrij onbekende
Patagonië en een Franstalige collega-journalist die met een eigen reeks karaktervolle wijnen uitpakt. Onze
favorieten van bij de wijnhandelaar.
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BIER v/d
WEEK

SOL ID CHASSELAS DE
GENÈVE 2008
La Cave de Genève,
Satigny, Zwitserland.

PINOT NOIR 2007
‘CINCUENTA Y CINCO’
Bodega Chacra, Rio
Negro, Patagonië.

★★★✩✩
Chasselas is ongetwijfeld het
meest typische ras dat Zwitserland rijk is. Vaak synoniem voor
inhoudloze, dunne wijntjes
maar wanneer goed gemaakt
een smaakvolle, ﬂink mineraal
getinte wijn. Deze ﬂes weet ons
te charmeren door zijn zuiverheid: ﬂink wat citrusfruit in
neus en mond, heel fris zuur en
minerale kalktoetsen, verrassend vol, vrij lang nazinderend
met kenmerkend bittertje helemaal op het einde. Vergeet de typische raclette, hier hoort gepocheerde vis of een stukje goed
rijpe schapenkaas bij.
Alcohol: 12% vol.
Prijs: 10,26 euro.

★★★✩✩
Tja, het is eventjes slikken wanneer je de prijs ziet, maar toch,
wie een ﬂesje koopt voor een uitzonderlijke gelegenheid zal met
verstomming geslagen worden.
Voor ons iets minder getypeerd
dan de ‘Barda’ maar in zijn totaliteit een dijk van een wijn die
indruk maakt door zijn uitzonderlijke concentratie. Smeuïg
maar toch heel fris fruit, mooie
houttoetsen, zachte kruiden, superelegante tannines, nog veel
potentie en een ﬁnale die onmiddellijk doet verlangen naar een
extra glas. Bij een stukje Mechelse koekoek met morieljes.
Alcohol: 13% vol.
Prijs: 49,99 euro.

BARDA PINOT NOIR 2007
Bodega Chacra, Rio
Negro, Patagonië.

SOL ID QUINTA DE
DAREI 2006
Dão, Portugal.

★★★★✩
De blend van inheemse druiven,
zoals encruzado, bical, jaen en
touriga nacional van een uitstekende rijpheid, zorgen voor deze
ﬂink uit de kluiten gewassen
Portugees met heel wat kracht
en materie. 14% vol alcohol lezen
we op het etiket, maar het stoort
niet. Het sappige fruit is alomtegenwoordig en krijgt het gezelschap van zwoele kruiden en
pittige bitters, het geheel is bijzonder smaakvol, vandaag perfect op dronk en getuigt van een
excellent
evenwicht.
Een
smaakbom die mooi tot zijn
recht komt bij winterse stoofpotten.
Alcohol: 14% vol.
Prijs: 8,06 euro.

Bacchus
Kriekenbier
Brouwerij: Van Honsebrouck, Ingelmunster
★★★✩✩
Het bier zit in een grote ﬂes van 37,5 cm, in
papier
gewikkeld.
Volgens het etiket is

★★★★✩
Een wijn die zelfs de meest ervaren bourgognedrinker om de
tuin kan leiden. Een heel knappe pinot noir, intens gekleurd,
paarse tinten en ﬂink geconcentreerd, rijkelijk geurend naar
vers geplukt rood fruit, framboos en kers, heel rijp en toch
uitmuntend fris. Veel smaak,
één en al fruit, heel zachte tannines en opnieuw frisse zuren die
de wijn van begin tot einde domineren. Knap evenwicht, heerlijk bij divers gevogelte. Wij
proefden ook de 2008 die ons
nog een tikkeltje gevulder leek.
Alcohol: 14% vol.
Prijs: 22,99 euro.
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Het einde van de wereld, zo
wordt Patagonië ook genoemd.
Het lijkt een stukje verloren,
maar woest en ruig grondgebied
dat zich uitstrekt over Chili en
Argentinië. In de provincie Neuquén zijn de meest zuidelijke
wijngaarden van Zuid-Amerika
aangeplant. Vooral de blauwe
pinot noir, het koningsras uit de
Bourgogne, doet het hier voortreffelijk, dankzij de extreme
klimatologische omstandigheden. Patagonië staat voor koud
en droog, met enorme temperatuursverschillen tussen dag en
nacht. Dat werkt een gelijkmatige en langzame aromatische rijping van de druif in de hand.
Een van de opmerkelijkste wijnen in deze regio is van de hand
van Piero Incisa. Een man met
naam en faam, want hij is de
kleinzoon van Mario Incisa della Rochetta, de stichter van Italië’s bekendste icoonwijn, Sassicaia. Hij stichtte zijn bodega
Chacra in 2004 in de Rio Negro
vallei zo’n duizend kilometer
ten zuiden van Buenos Aires.
Vandaag worden zijn wijnen internationaal gelauwerd voor de
uitzonderlijke frisheid van het
fruit. Sterk aan te bevelen voor
wie graag experimenteert, maar
dan moet je wel bereid zijn stevig in de portefeuille te tasten.
Culinair journalist en voormalig
sommelier Eric Boschman selecteerde een eigen gamma wijnen bij wijnboeren die hem na
aan het hart liggen. Het gamma
kreeg de naam ‘SOL ID’ mee. De
‘SOL’ verwijst naar de belangrijkste elementen die nodig zijn
om goede wijn te maken (bodem,
terroir, zon); de ‘ID’ is afgeleid
van idee, wijnbouwers die inspiratie en kennis hebben om wijnen te maken die iets te vertellen
hebben. Voeg beiden samen en
je krijgt ‘solide’ wijnen. Het
gamma telt vijf referenties uit
Frankrijk (Roussillon), Zwitserland en Portugal maar
wordt later uitgebreid.

De wijnen van Bodega Chacra worden
verdeeld door Wijnwinkel Châteaux,
Industrielaan 38, 1740 Ternat,
www.wijnen-chateaux.be

Het gamma SOL ID is verkrijgbaar bij
Bleuzé, Omer De Vidtslaan 62, 1760
Roosdaal, info@bleuzewines.be

Bacchus oud bruin de basis van
dit kriekbier en maken de
krieken 15 procent van de samenstelling uit. Het bordeauxrood is echt de kleur van
de vruchten en het ruikt ook
naar krieken, meer nog naar
de conﬁtuur daarvan, aangevuld met de geuren van noten
en amandelen. Geen verrassing in de mond: de amande-

len en de krieken komen terug. De start is zoet en volmondig en die lijn gaat door,
met later toch ook zure toetsen
waarin de krieken hun rol spelen. Uiteindelijk blijft alleen
de kriekensmaak over. Drinkt
rustig weg, maar is een beetje
te zoet om onderscheiding te
halen. (ACP)
Alcoholvolume: 5,8 procent.

Schenktemperatuur:
12 graden. Lekker bij:
warme krieken met gehaktballetjes. Bewaren: 2 jaar.
Geproefd in Bierhuis Kulminator
in Antwerpen door Marc Jansen,
Sam Croonen en Dirk Van Dyck.
Zij beoordelen de bieren op
kamertemperatuur omdat die zo
hun aroma’s het best vrijgeven.

