Prijs € 48,95
1. Weingut Rudolf Fürst 2011,
Frühburgunder Centgrafenberg,
Franken, Duitsland (biologisch)
„De frühburgunder is als de Harley
Davidson voor motorrijders, een smaakvolle rariteit”, lees ik in een document dat
ene H. A. Westerhof aan het internet heeft
toevertrouwd.
In het kader van ‘Werken met Wijn’ wijdt hij
maar liefst negen pagina’s aan deze zonderling. Geen spätburgunder, wel een mutatie daarvan. Vroeger rijp. Lage opbrengst.
„Door velen wordt de frühburgunder als
smaakvoller ervaren dan de spätburgunder”, lees ik bovendien. Ik hoor bij die
velen. Hemeltje, wat is dit mooi.
Kan zich meten met de fijnste rode Bourgognes uit de allerhoogste Champions
League-regionen. Van het soort dat pas
begint vanaf honderd euro.
Wie niet op een paar centen kijkt, gaat vol
gas de Centgrafenberg op. Ik zou de Harley dan overigens thuislaten en een off
road-motor nemen. Ondanks zijn toch ook
vrij stevige prijskaartje kun je er niet früh
genoeg bij zijn.
Imperial Wijnkoperij, imperialwijnkoperij.nl
Prijs € 40,75

.
.
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2. Marina Cvetic 2009,
Montepulciano d’Abruzzo, Italië
Proefde al eens de ook zo spectaculair
goede 2006-oogst. Wie weleens Montepulciano drinkt, kan bijna niet bevatten dat
dit ook Montepulciano is. Kracht, macht,
inhoud, rijkheid en toch uiterst lichtvoetig.
Kersen van de duurste groenteman. Hun
likeur. Rijpe bramen. Dikke pruimen. Prachtige zuren. Meisterstück-eiken. Hogeschooltannines. 2009 minstens zo goed als
2006.
D ouwe Walinga Italiaanse Kwaliteitswijn,
www.italiaansewijnen.nl
Prijs € 23,80

.
.
.
.

Lichtvoetig, verfijnd en transparant. Frisbramig en pruimig, met sappige zachtzure
kersen, peper en laurier. En een Heintje
Davids-afdronk: hij kan maar geen afscheid
nemen.
Noordman Wijnimport, noordmanwijn.nl

Top 25 speciaalzaken

9,5

3. Wachter Wiesler 2011, Blaufränkisch,
Alte Reben, Eisenberg, Südbrugenland,
Oostenrijk
Top of the bill uit wat in Oostenrijk ‘een van
de beste wijnoogsten sinds mensenheugenis’ wordt genoemd. En dan ook nog
eens gemaakt door een jonge wijnmaker
die in 2014 door D er Feinschmecker als
‘Newcomer des Jahres’ werd geafficheerd.

9,5

4. Clos Landiras 2010, Graves, Frankrijk
(biologisch)
Graves. Gravin. Catwoman in leer en fluweel. Kracht van een vrouwelijke schoonheid. De zogeheten tweede wijn van het
legendarische, felbegeerde wijndomein Liber Pater waar met droge ogen drieduizend euro per fles voor wordt gevraagd, en
neergeteld. Graves. Ernstig goed. Uit een
buitengewoon goed jaar bovendien.
Just Add Wine, justaddwine.nl
Prijs € 47,50

9+

5. Domaine Bott-Geyl 2009, Pinot Noir
‘Galets Oligocène’, Alsace, Frankrijk
(biologisch)
Zeer goed huis. Doet er alles aan om de
Elzas weer in de schijnwerpers te zetten.
Met biologisch werken. Met wit. En met
rood. Zeer fraaie en uitgebalanceerde pinot
noir. De zachtheid van de druif. De frisheid
van het noorden. Rijpe kersen uit de koelkast. Milde zuren. Zacht zonder zoet te
worden. Buitengewone combinatie met
zalm in prosciutto en linzen die mevrouw
Hamersma op haar beurt weer zo goed kan
maken.
Farmer Wijnen, farmerwijnen.nl
Prijs € 21,49

9+

6. Domaine Font Sarade 2011, Les Hauts
de La Ponche, Vacqueras, Frankrijk
Bernard Burle is een man van weinig woorden. Heeft ook niet veel tijd om te praten.
Doet in zijn eentje 21 hectare. Hij laat liever
Les Hauts de La Ponche voor hem spreken. Nu mag praten met volle mond niet,
maar in dit geval maak ik graag een uitzondering. Zwarte kersen, cassis, kruidigheid, mooie tannines, pittige pepers, afdrinkend tot Bernard allang weer uit het
zicht verdwenen is om zijn overige wijngaarden te bewerken. Ik proefde zijn 2009
al en raak er maar niet over uitgepraat.
Rhône Value Wines, rhonevaluewines.eu
Prijs € 14,75

9+

7. Mamete Prevostini 2009 Riserva, Valtellina Superiore, Italië
De ‘gewone’ superiore heeft twaalf maan-
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den op eiken gelegen. Deze Riserva van de
nebbiolodruif doet het niet voor minder dan
het dubbele. Een goede wijnmaker zorgt er
dan voor dat het hout niet de baas gaat
spelen. En bij Mamete Prevostini verstaat
deze zijn vak. Schaduwbramen, bittere kersen, zalvende besjeszuren, veelvuldig bereden paardenzadel en hout richting vermolming hebben van mild specerijzoet gezelschap gekregen.
Zekvinos, zekvinos.nl

‘krenten’ wijn maken. Nee, lichtvoetig is
het allemaal niet. Indrukwekkend des te
meer. Bijna smeerbaar rood. Bramenjam.
Pruimenconfiture. Marmite. Vijgen. Dadels. En zo nog wat caloriebommen. Op
het achteretiket zie ik dat Fouque de plek
waar het alcoholpercentage vermeld dient
te worden maar heeft opengelaten. Dat is
dan ook zo’n beetje het enige transparante aan deze wijn. Top-Languedoc.
LaVieleVin, lavielevin.nl

Prijs € 23,95

Prijs € 49,50

9+

8. Rigo 2011, Vigneto Piadvenza,
Dolcetto di Diano d’Alba, Italië
Vigneto Piadvenza. De single-vineyard
uitvoering van de ook al zo heerlijke ‘gewone’ Dolcetto. Wat een verfijning. Ging op
Twitter als #ditgaatnietnaardeburen. Ongeveer het grootste compliment dat een wijn
krijgen kan. Misschien maar een aparte
categorie van maken voor de volgende
editie van De grote Hamersma.
AW/De Wijnrank, awwijn.nl
Prijs € 12,25

9+

9. Clos des Bachelards 2012, Fleurie,
Frankrijk (biologisch)
Fleurige Fleurie. Vrolijk rood fruit. Jubelfruit
met een knappernootje in de verte, nauwelijks hoorbaar, net te proeven. Sappig en
kwiek. Natuur op zijn puurst.
De Smaakimporteur, desmaakimporteur.nl
Prijs € 17,50

9

10. Almirez 2011, Toro, Spanje
Van de oud-eigenaren van Spaanse
icoonwijnen Numanthia en Termanthia
die, nadat hun bedrijf overgenomen was
door Moët & Chandon, niet wilden gaan
stilzitten. Het duo kreeg oude stokken
tinta de toro weer aan de praat en die
bleken niet om gespreksstof verlegen te
zitten. Zij hadden de mond vol van bramen, bittere kersen, cassis, kaneelstok,
espresso en wat karamel. En ik ook.
Spanjewijn, spanjewijn.nl
Prijs € 15,55

9

11. Domaine La Tour Penedesses 2011,
Clos de Penedesses,
Coteaux du Languedoc
Wijnmaker Alexandre Fouque is zo eigenzinnig dat ’ie heeft besloten om deze wijn
te produceren op de in Veneto gebruikelijke manier om amarone te maken:
druiven laat, dus zo rijp mogelijk oogsten,
laten drogen op stromatten en van de

9

12. Domaine Les Aurelles 2008,
Solen, Languedoc
Sinds 1995 is de natuur omarmd op dit
domein in Pézenas, niet ver van de Middellandse Zee. Biologisch dus, zij het dat
dit niet ‘officieel’ op de fles is terug te
vinden. Maar daar staat ook niet dat deze
rode de zachtheid en zwoelheid van een
rode Bourgogne heeft. Maar dan anders.
Buitengewoon beschaafde verschijning.
Voor wie van Bourgogne houdt, maar weleens wat anders wil. Rijpe, ronde, zachte,
zonnige, opgewreven en precieze stijl.
Rood fruit, licht bessig, lichte specerij.
Wine Supply (powered by Vojacek Wijnen),
winesupply.nl
Prijs € 18,25

9

13. Domaine Petitot 2012, Les Monts de
Boncourt, Côte de Nuits-Villages,
Bourgogne, Frankrijk
Geproefd in de week dat Bourgogne werd
getroffen door hagelstenen van het formaat golfballen. In sommige appellations
zagen verschillende producenten hun hele oogst weggeslagen worden tijdens een
toernooitje van de weergoden. Smaakt
daarom deze Côte de Nuits-Villages zo
buitengewoon? Bepaald geen kleintje,
deze van Petitot.
BeVino, bevino.nl
Prijs € 19,75

9

14. Domaine Les Bottes Rouges 2012,
‘Album’, Côtes de Jura, Frankrijk
(biologisch)
Magister Vini Lars Daniëls, collega-journalist van het kwaliteitswijnblad Perswijn,
omschreef krek deze wijn als ‘echt briljant’. Mag ik ’m gelijk geven? Een Jura om
toe te juichen. Volmondig. Gemaakt van
de savagnindruif. Ziltzurig. Droge sherry.
Jodium. Rokerigheid. Droog en toch sappig. Eindeloze lengte, diepte, breedte, in-

.
.

telligentie, diepzinnigheid, goede gesprekken over Louis Theroux, de columns
van Arnon Grunberg en voetbal. Kort samengevat: ‘echt briljant’.
Bolomey Wijnimport, bolomey.nl
Prijs € 32,50

10-

15. Domaine Benoit Ente 2010, Les Houillères, Chassagne-Montrachet, Frankrijk
Pracht excuus om zelf weer eens zwezerik
te maken. Morilles erbij. Of nee, liever
truffels. Combineert legendarisch met de
best mogelijke witte Bourgognes. Paddenstoelt zelf wat. Rookpluimpje op de
neus. En een pluim voor het precieze
plaatsen van witte perzik, het honingvermoeden en de zuurfocus. Cum laude afgestudeerd op de School van het Mineralisme. Slechts 2.613 flessen. One
down, 2612 to go. Haast u.
Janselijn Wijnen, janselijn.nl
Prijs € 37,50

9,5

16. Domaine de Bellivière 2010, Les Rosiers, Jasnières, Frankrijk (biologisch)
Hoe zit het eigenlijk met het credo ‘bij
rood vlees hoort rode wijn’? Steaks, biefstukken, ossenhazen, prime ribs… Inderdaad, die smeken om rode Bordeaux of
andere Cabernet-achtigen. Maar wat te
doen als er een tournedos bearnaise ten
tonele verschijnt, een eiersaus, flink boter,
azijnzuur, kervel en dragon? Is rood dan
nog steeds de aangewezen partij?
Uit de ijskast kwam een verrassend antwoord. Daar wisten wij nog een aangebroken proeffles Domaine de Bellivière
Les Rosiers Jasnières van Eric Nicolas. En
laat nu juist het rijpe perige, het zachtkruidige en vooral de strakke, superfijne
zuren van de chenin-blancdruif zowel
vlees als saus tot grotere hoogten stuwen. Een bloedrode tournedos bearnaise
met een bleekwitte Loire. Wie had dat
kunnen denken?
De Vier Heemskinderen,
vierh eemskinderen.nl
Prijs € 24,50

.
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17. Domaine Ganevat 2011, Les Grands
Teppes Vieilles Vignes, Côtes de Jura,
Frankrijk (biologisch)
‘Lunapark in Jurassic Parc’, annonceert de
importeur. Om te vervolgen met ‘Dwaasen daasmakende proeverijen’. Veroorzaakt
door Jean-François Ganevat met wijnen
afkomstig van 36 afzonderlijke perceeltjes,
verspreid over 8,5 hectare. Uniek wit, ook
deze chardonnay weer. Ik proefde al eerder van ’m. Of beter gezegd: ik mocht al
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eens eerder proeven. Zeldzaam. Mondjesmaat. Op inschrijving. Nummertje trekken. Duimen. Hopen dat je iets mag kopen. Deze bio is opgevoed op gebruikte
grote vaten. Geen sulfiet. Geen interventie.
Ongekend, en waarschijnlijk onbereikbaar
wit. Niet omdat het zo kostbaar is. Maar
omdat iedere zichzelf respecterende sommelier op deze aardbol erop loert. Chardonnay zoals u het nog nooit geproefd
heeft. En ook nooit meer gaat proeven. Of
u moet nog wat mogen kopen.
Vinoblesse, vinoblesse.nl
Prijs € 29,50

.
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18. Weingut Heymann-Löwenstein 2012,
Schieferterrassen Riesling, Mosel,
Duitsland (biologisch)
Het vorige oogstjaar in de Moezel mocht
zich kronen als ‘briljant’. En daar voegde
Heymann-Löwenstein nog wat karaten
aan toe. 2012 gaat de boeken in als een
‘klassieker’. En dan moeten we ons haasten: er werd ongeveer eenderde minder
geoogst. En dit is al een van de meest
gewilde domeinen. De familie laat het
werk zo veel mogelijk over aan de druiven,
de eigen gisten en de natuur zelf. Zo worden grote rieslings gemaakt waarin zoet
niet zoet is, zuur niet zuur. Deze vinden
elkaar halverwege en sluiten verbondjes
met exotische vreemdelingen die zich opmerkelijk thuis voelen op de Schieferterrassen. We gaan er zitten en bestellen een
glas om even rustig over de Moezel uit te
staren. We gaan nog niet naar huis.
Wijnkoperij De G ouden Ton, degoudenton.nl
Prijs € 23,95

.
9,5

