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Van je familie
moet je het hebben?

11 december 2018
Albert Buurlage

Afdeling Noord-Brabant

De plant: Vitis vinifera (wijnstok)

� Familie: Vitacaeae

� Geslacht: Vitis

� Soort: vinifera
� Andere: rupestris, labrusca

� Ondersoort: vinifera

� Rassen: Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay, Malbec etc.

� Variëteiten:  Pinot noir, Pinot 
gris, Pinot blanc, Pinot meunier

� Familie: Canidae

� Geslacht: Canis

� Soort: lupus (wolf)
� Andere: vulpes (vos), coyote

� Ondersoort: familiaris

� Rassen: herdershond, poedel 
etc.

� Variëteiten: Koningspoedel, 
dwergpoedel, witte poedel, 
zwarte poedel

Ras = Cépage = Variety

Wijnstok = Vigne = Grapevine
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Ras
Onder
soort

SoortGeslachtFamilie

Vitacaeae

Vitis

vinifera
Europa/Azië

sylvestris

vinifera

Pinot

Chardonnay

Cabernet 
Sauvignon

etc

labrusca
Nrd-Amerika

berlandieri
Nrd-Amerika

rupestris
Nrd-Amerika

amurensis
Azië

aestivalis
Nrd-Amerika

Ampelopsis

Parthenocissus

etc

kruisinghybride

Familierelaties

� Eigenlijk rasrelaties

� Sinds 90’er jaren steeds meer DNA-onderzoek

� Verrassende relaties komen aan het licht

� Rode draad door dit verhaal

� Is het te proeven?
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Proeven

wijn

kijken

kleur

helderheid

viscositeit

ruiken

primaire aroma's

secundaire 
aroma's

tertiaire aroma’s

fouten

proeven

zoet

zuur

tannine

alcohol

body

conclusie

balans

opvallende 
kenmerken

mening

Aroma’s

van de druifPrimair

• Fruit (zwart, gedroogd, rood, tropisch, citrus)

• Bloemen, kruiden

• Kruiden (oregano, rozemarijn)

• Aarde, mineralen

van het wijn makenSecundair

• Gist (esters, complexe verbindingen): boterig, creme, peredrups, 
nagellak

• Bacteriën (malo-lactische gisting (fermentatie)):  yoghurt 

• Moment van oogsten: veel of weinig suiker/zuur

van het ouderenTertiair

• Aroma’s van het ouderen (oxidatie, complexe 
verbindingen met bv tannine): karamel, hazelnoot, walnoot, 
kruidnagel, tabak

• Hout: vanille, noten, butterscotch, geroosterde amandel







Bouquet
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F(no), D(zw)

Savagnin? ?

F(Loire) F(Loire) F(Baskenl) F(Charente) F(Tarn)

Chenin 

Blanc

Sauvignon 

Blanc

Cabernet 

Franc

Magdeleine

Noir des 

Charentes

Prunelard?

F(Gironde) F(Baskenl) F(Baskenl) F(Gironde) F(Lot)

Cabernet 

Sauvignon

Hondarribi

Beltza
Fer Merlot Cot

F(Gironde)

Gros

Cabernet

F(Gironde)

Carmenere

Recapitulatie 

� Recent onderzoek heeft aangetoond dat “groene smaak”: 

veroorzaakt wordt door methoxypyrazines.

� Komt voor in 

Relaties voor vandaag
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Gouais blanc - Synoniemen

Frankrijk

� Foirard (Jura)

� Gouget blanc (Allier en Cher)

� Gueuche blanc (Jura)

� Plant de Séchex (Marin, Haut-
Savoie)

� Président

� Provereau blanc (Isère)

Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland

� Heunisch weiß (Duitsland en
Oostenrijk)

� Weisser Heunisch (Duitsland)

� Gôt (Valais, Zwitserland)

� Gouais jaune (Valais, Zwitserland)

� Grobe (Oostenrijk)

� Gwäss (Valais, Zwitserland)

Italië

� Blanció (Val Maira, Piemonte)

� Liseiret (Piemonte)

� Preveiral (Val di Susa, 
Piemonte)

Kroatië

� Belina of Belina Drobna

� Kaprinska belina

� Wippacher

Hongarije

� Hajnos

Gouais blanc - varianten

Frankrijk

� Gau

� Gauche

� Geuche

� Goe

� Goet

� Gohet

� Goi

� Goix

� Got

� Gouay

� Gouche

� Gouest

� Gueche

Duitsland

� Heunisch

� Heinisch

� Heinsch

� Heinschen

� Hennische

� Hensch

� Heunsch

� Hinschen

� Hintsch

� Heunsch

� Huntsch

� Hyntsch
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Gouais blanc

� Eerste vermelding in Kreutterbuch van Hieronymus Bock in 1539:
“Die großen feiste Hynische Drauben, welche umb ihrer schnelle
würckung willen, von etlichen scheiss Drauben genandt werden.”

� Eerste vermelding als wijndruif in een contract uit 1540 uit Wallis, 
Zwitserland: “blantscher und gewess, die 9 Gross gelten”.
Blantscher is hier Plantscher, gewess is Gwäss (=Gouais blanc).

� Eerste vermelding in Frankrijk (waar Gouais al veel eerder aanwezig 
was) in 1564 door Charles Estienne en Jean Liébault.

� Ontstaan in noordoost Frankrijk en zuidwest Duitsland (meeste 
variaties beschreven)

� In 1598 werd bevolen de Gouais blanc te rooien

� Ouder van ongeveer 80 rassen. Samen met o.a. Pinot (16), 
Savagnin (9) en met onbekende partners (55)

� Naam onstaan:
� Uit de naam van een dorp (Gouaix, Seine-et-Marne; Gouais-les-Saint-Bris, 

Yonne; Gouex, Vienne; Goix, Nièvre) of

� Gou in Frans dialect (Centraal en Oost) betekende slecht; slechte kwaliteit.

Eerste meest waarschijnlijk, naam ras zelden relatie met de wijn

� Duitse naam Heunisch was verzamelnaam voor minder goede rassen: 
Vinum hunicum. Betere rassen: Vinum franconicum (Pinot, 
Chasselas).

Gouais blanc – Foute hypothesen

� Vermelding in 1283 door Philippe de Beaumanoir (notaris) in 
Beauvais. Beschreven als Goet noir. Dus rode druif die geen 
kleurmutatie is van Gouais blanc.

� Vermelding in een gedicht in ca. 1300 en

� Vermelding door Eustache Deschamps in 1394 gaan ook over een 
rode druif.

� Er werd gedacht dat Heunisch door de Hunnen naar Hongarije is 
meegebracht; allemaal op basis van gelijkluidende namen. Verder is 
er in Hongarije maar één afstammeling te vinden, terwijl er in 
Frankrijk en Duitsland talloze zijn.
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Gouais blanc

� “Verdreven” uit Frankrijk alleen nog in de INRA collectie in 
Mompellier en in Marin (Haute-Savoie) maar er wordt geen 
commercieel verkrijgbare wijn van gemaakt.

� Italië (<1 ha) in Val di Susa, ValBormida en Pinerolo allemaal in 
Piemonte

� Duitsland (<1 ha) in Rüdesheim aangeplant door Georg Breuer eerste 
wijn in 2008 gemaakt en niet beschikbaar voor aankoop.

� Zwitserland (<1 ha)

� Australië (0,6 ha)

Institut National de la Recherche Agronomique

Gouais Blanc

� Maar 4 producenten ter wereld

� Alleen met hoge uitzondering te proeven

� Er wordt op verschillende plaatsen geëxperimenteerd
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Relaties

Relaties
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Proeverij

Cava

� Segura Viudas

� Aria Brut

� Cava Métode Tradicional

� Macabeo, Parellada, Xarel·lo

� Persing (50%), daarna blend 3 dln Macabeo, 3 dln
Parellada, 1 deel Xarel-lo.

� Gisting bij 12˚C(!), daarna malolactische gisting

� 15 mndn op gist bij 14-16˚C 

� Alcohol 12%, Zuur: 3,6 g/l, 

� Sligro € 9,43

� Macabeo delivers notes of freshness, body and traces of 
citrus, Parellada...subtleness and elegance of vine flowers, 
and a hint of aromatic herbs. Fine, integrated mousse. 
Notes of pastries and butter. Perfect balance between
fruit, acidity and a refreshing finish.

� Aperitief. Serrano ham, mild cheeses, tapas and
brochettes, as well as risottos and most pasta dishes. 
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Hongarije

� 65% witte druiven

� Welschriesling

� Furmint

� Kéknyelü

� Hàrslevelü

� 35% blauwe druiven

� Kadarka

� Kékfrankos

� Zweigelt

� Kékportó

� 22 erkende herkomst-
gebieden: 71.000 ha

Furmint - Synoniemen

� Fehér Furmint (Tokaj)

� Lazafürtű Furmint (Tokaj)

� Moslavac Bijeli (Kroatië)

� Mosler (Oostenrijk)

� Šipon (Slovenië, Noord Kroatië)

� Som (Transsylvanië)

� Szigeti Tokay (Frankrijk)

� Változó Furmint (Tokaj)

� Zapfner (Duitsland)

� Zopfner (Duitsland)
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Furmint

� Komt uit Tokaj in Hongarije

� Edele rotting geeft de Aszú (dessertwijn)

� Eerste Aszú beschreven in 1571 in Hétszőlő

� Andere beschrijvingen uit 1611 en 1796

� De naam Furmint is nog steeds niet verklaard

� Er zijn 4 types Furmint gevonden door DNA onderzoek in 2008:
� Fehér (wit)

� Lazafürthű (losse trossen)

� Piros (rose)

� Változó (variabel)

Wordt gezien als bewijs dat Tokaj het oorsprongsgebied is

Legendes: 
� Naar Hongarije gebracht uit Formia in Lazio, Italië;

echter daar is nooit Furmint aangetroffen

� Ook de naam als afgeleide van Fiore dei monti (bloem van 
de heuvels) klopt niet

� Tijdens 7-jarige oorlog (1756-1763) door een soldaat uit Friuli genaamd 
Forment (formento is Italiaans voor tarwe; hij had 
blond haar) meegenomen

Furmint

� Hongarije (4006 ha)
� Tokaj (3885 ha)

� Slovenië (694 ha)

� Slowakije (521 ha)

� Kroatië (422 ha)

� Zuid-Afrika (16 ha)

� Roemenië (12 ha)

� Brazilië (10 ha)

� Oostenrijk (9 ha)
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Furmint

� Bewaarpotentieel:
� 5-20 jaar

� Serveertemperatuur
� 7-12˚C

� Decanteren
� Nee

� Combineren met:
� Gevogelte in kruidenkorst

� Gebakken vis

� Sushi

� Dim Sum

Probeer ook:

Riesling

Albariño

Assyrtiko

Rkatsiteli

Loureiro
(Portugal)

dr
oo

g
zo

et

Furmint

� Tornai

� Furmint 2016

� Somló (Schomlau), Hongarije

� 100% Furmint

� 12½% alcohol

� Suiker: 1½ g/l

� Zuur: 6,2 g/l

� Op dronk: 2017-2020

� Andere Wijn € 9,00

� Deze Furmint van wijnhuis Tornai is het strakke type. Fris en 
sappig. Met mineraliteit en veel frisse citrus. Doet het goed 
bij de borrel en bij gebakken vis.

� Well chilled at 12-14 °C it’s a great match to fresh salads, 
pasta but also ideal as aperitif.
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Relaties

Relaties
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Hàrslevelü - Synoniemen

� Budai Féher (Hongarije)

� Feuille de Tilleul (Frankrijk) (tilleul = linde)

� Harsleveleue

� Harzevelu

� Lindenblättrige (Duitsland, Oostenrijk)

� Lipolist (Kroatië)

� Lipovina (Tjechië, Slowakije)

Hàrslevelü

� Voor het eerst genoemd in 1744

� Naam betekent lindeblad

� Dunne schil dus gevoelig voor meeldauw én botrytis

� Rijk aan suikers

� Vooral gebruikt in zoete wijnen, steeds meer in droge wijnen
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Hàrslevelü

� Hongarije (1.612 ha)
� Tokaj (1.048 ha)

� Eger

� Balaton meer

� Villány

� Zuid-Afrika (75 ha)

� Slowakije (20 ha)

� Roemenië (19 ha)

� Oostenrijk (5 ha)

Hàrslevelü

� Bewaarpotentieel:
� 3 jaar

� Serveer temperatuur
� 9-11˚C

� Decanteren
� Nee

� Combineren met
� Salades

� Vegetarische schotels

Probeer ook:

Grüner
veltliner

dr
oo

g
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Hárslevelű

� The Royal Tokaji

� Hárslevelű 2017

� Betsek, Tokaj, Hongarije

� 100% Hárslevelű

� Fermentatie in staal bij 17˚C

� Eigen gekweekte gisten

� 12% alcohol

� Op dronk: 2015-2020

� Perfecte Wijn € 14,49

� Lichtgroene kleur, fris geurende neus, crispy en droog met 
tonen van kruiden vergezeld van florale aroma's en een lange 
afdronk.

Relaties
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Savoie

� 3.000 ha

� Gem. temp. 9,2˚C

� Appellations:
� Crépy

� Seyssel (60ha)

� Vin de Savoie (1.735ha)

� Roussette de Savoie

� Vin du Bugey (460ha)

� Roussette du Bugey 

� Crémant de Savoie (sinds 2014)

Savoie

� Bergachtig, wijnbouw op zuidelijke hellingen

� Veel kalk in de grond

� Vooral goede witte wijn

� Rassen:

Wit:

� Jacquère (droog, jong 
drinken)

� Roussette (=Altesse) (droog, 
vol kan rijpen)

� Chasselas (prettig)

� Gringet (frisse zuren)

� Chardonnay

� Malvoisie

� Marsanne

� Mondeuse blanche

� Molette

� Pinot gris

Rood:

� Mondeuse noire (veel 
tannine, fris, rood fruit)

� Gamay

� Pinot noir

� Persan

� Poulsard

Wit

57%

Rosé

30%

Rood

13%
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Mondeuse Blanche

Synoniemen

� Dongine (Ain), Jongin (Savoie), Savouette, Couilleri

Aanplant

� Savoie en Bugey : 7,2 ha 

Geschiedenis

� Voor het eerst genoemd in 1843 (Bouchereaux Frères)

� Vervolgens beschreven in 1868 door Pierre Tochon: La mondeuse blanche 

est un plant isolé en Savoie qui, ici plus qu’ailleurs, n’a formé de famille.

� Lang gezien als kleurmutatie van Mondeuse noire

� Niet te verwarren met: Molette, Rousette d’Ayze

1

21

7
5 6 7.2

0

5

10

15

20

25

1958 1979 1988 1998 2008 2016

Mondeuse blanche areaal F (ha)

Mondeuse Blanche

� Bewaarpotenteel
� 5-30 jaar

� Serveertemperatuur
� 7-10˚C

� Decanteren:
� Nee

� Combineren met:
� Fondue

� Zeevruchten
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Mondeuse blanche

� Domaine Dupasquier (Aimavigne, Jongieux)

� Mondeuse blanche 2013

� Savoie (Appelation d’Origine Protégé)

� 100% Mondeuse blanche

� 12% alcohol

� Stokken gemiddeld 40 jaar oud

� Rendement: 50 hl/ha (3200 flessen/jr)

� Terro Vin € 17,50

� Plutôt rond, aromatique (sur les fruits jaunes) sans excès, 
légère tension qui empêche le vin de sombrer dans la 
mollesse, finale correcte avec une pointe saline qui allège la 
gorgée.
Quelle minéralité! Quel terroir! On se croirait en été, dans un 
champ de fleur, sur les terres d’un ancien volcan. Bouche 
équilibrée entre gras et fraîcheur.

Relaties
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Viognier - Synoniemen

� Viogné

� Vionnier

� Viognier jaune

� Viognier vert

Viognier

� Voor het eerst vermeld in 1781 door Faujas: Deux seules especes de 
raisins composent ces excellent vins de Côte-Rotie, la Serine & le
Viognier

� Naam komt waarschijnlijk van Frans viorne uit Latijn Viburnum

� Vaak gebruikt in rode Rhône wijnen
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Viognier

� Frankrijk (6.656 ha; in 1958: 14 ha!)
� Rhône (Condrieu, Côte Rôtie)

Toegestaan in Côtes du Rhône, Côtes du Rhône-Villages en Lirac; niet in 
Hermitage, Crozes-Hermitage, Saint-Joseph, Châteauneuf-du-Pape.

� Languedoc

� Roussillon

� Australië (4.301 ha)

� USA (1.536 ha)
� Californië (1211 ha)

� Oregon (74 ha)

� Washington (158 ha)

� Virgina (93 ha)

� Texas (67 ha)

� Zuid-Afrika (859 ha)

� Nieuw-Zeeland (854 ha)

� Argentinië (714 ha)

� Chili (263 ha)

� Portugal (82 ha)

� Rest
� Israël (50 ha)

� Uruguay (32 ha)

� Spanje (18 ha)

� Italië (15 ha)

� Turkije (15 ha)

� Brazilië (7 ha)

� Duitsland, Pfalz (5 ha)

� Oostenrijk, Weinviertel (5 ha)

� Hongarije (5 ha)

� Malta (7 ha)

0

2000

4000

6000

8000

1958 1968 1979 1988 1998 2008 2016

Viognier areaal in F (ha)

Viognier

� Bewaarpotentieel:
� 1-5 jaar

� Serveertemperatuur
� 7-12 ˚C

� Decanteren
� Nee

� Combineren met
� Amandelen

� Citrus

� Gestoofde vruchten

� Aromatische kruiden
(basilicum, dragon)

Probeer ook:

Malagousia

Marsanne

Fiano

Chardonnay

Fernão Pires
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Viognier

� Beranger

� Viognier 2017

� Côte de Thau IGP (Pays d’Oc)

� 100% Viognier

� 13% alcohol

� Sligro € 8,46

� De druiven voor de Beranger Viognier zijn afkomstig uit de 
Languedoc, waar ze profiteren van de warme zon en de 
verkoelende zeewind. Dat geeft een heerlijke wijn met 
bloemige aroma’s en sappige peer en meloen in de smaak. Vol 
en rijk, met zachte zuren en een lichte kruidigheid.

� Door zijn rijke karakter een echte eetwijn, mooi bij kip met 
een pestosaus, bij een romige risotto en zeker bij asperges op 
klassieke wijze met eieren en botersaus.

Relaties
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Relaties

Mondeuse noire - Synoniemen

� Gros Rouge (Vaud, Genève)

� Grosse Syrah

� Maldoux (Jura)

� Persagne (Ain)

� Petite Persaigne (Rhône)

� Savoyan (Isère)
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Mondeuse Noire

� Oud ras uit de Dauphiné (Isère, Drôme, Hautes-Alpes)

� Voor het eerst vermeld als Maldoux uit de Jura
in een document van het parlement in Besançon.

� Vermeld in 1845 in Haut de la Vallée de 
l‘Isère.

� De naam Maldoux komt van mal doux
verwijzing naar de bitterzoete smaak van
de druiven.

� Mondeuse komt van moda of moduse dat in
het Provençaals verwijst naar de grote 
hoeveelheid most.

� Het kan ook voortkomen uit monder of émonder dat snoeien of 
verminderen betekent; zou verwijzen naar de val van de bladeren 
van de Mondeuse noire vóór of tijdens de oogst.

Mondeuse noire

� Frankrijk (Savoie, Bugey) (298 ha; 200 in 1970)

� Zwitserland (Génève, Vaud) (4 ha)

� Californië (2 ha)

� Australië (1½ ha)

� In Frankrijk in de 19e eeuw zware terugval door de Phylloxera, bijna 
uitgestorven
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237 288 298
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Mondeuse Noire

� Bewaarpotentieel
� 5-15 jaar

� Serveertemperatuur
� 15-20˚C

� Decanteren:
� 30 min

� Combineren met:
� Reblonchon

Mondeuse Noire

� Domaine Pascal & Annick Quenard

� Mondeuse La Sauvage 2014

� Savoie (Appelation d’Origine Protégé)

� 100% Mondeuse noire

� 12% alcohol

� Op dronk: 2015-2020

� Andere Wijn € 18,00

� Hij ruikt en smaakt naar bessen en zure kersen en heeft een 
beetje wilde kruidigheid. Niet zwaar, heeft pit en 
aanvaardbare tannine.

� Geur: licht pepertje, pruimen, kersen, krentjes. Smaak: 
Elegant en sappig, lekker stevig, iets ruwe tannine.
(Perswijn)

� Combineert goed bij reblonchon en Tomme de Savoie
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Relaties

Relaties
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Syrah - Synoniemen

� Candive

� Hermitage (Australië)

� Marsanne noire (Saint-Marcellin)

� Petite Sirrah

� Sérène (Isère)

� Sérine of Serinne (Côte Rôtie en Isère)

� Shiraz (Australië, rest nieuwe wereld)

� Sira

� Sirac

� Sirah

� Syra

� Syrac

Syrah

� Voor het eerste genoemd in 1781 door Faujas de Saint-Fond als Sirah
de l’Hermitage
“La sirah de l’Hermitage produit un vin agréable, généreux, 
stomatique et qui gagne en viellissant”

� De naam komt van Sérine dat van de indo-germaanse stam ser- is 
afgeleid. Ser- gaf het Latijnse serus dat laat rijpend betekent.

Legendes:

� Iran: Chiraz was een belangrijk wijncentrum in Perzië. Syrah zou van 
hieruit naar Marseille kunnen zijn gebracht door Feniciërs rond 600 
of kruisvaarders rond 1100. Kruisvaarders zijn echter nooit tot 
Perzië gekomen.

� Syros (Syra): eiland in de Cycladen, hier heeft echter nooit Syrah
gegroeid. 

� Syracuse: Agathocles zou de druif hebben meegenomen uit Egypte in 
310 vChr. Marcus Aurelius Probus zou hem vandaaruit in 218 mee 
hebben genomen naar Lyon.
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Syrah
� Frankrijk (65,592 ha) (derde plaats blauwe druiven in Frankrijk)

� Languedoc-Roussillon (43.163 ha)
� Rhône (20.367 ha)

� Australië (43.977 ha)
� Spanje (16.568 ha; 3000 in 2004)

� Castilla-La Mancha, Aragón, Catalunya, Murcia, Extremadura

� Argentinië (12.960 ha)
� Zuid-Afrika (9907 ha)
� Italië (5.357 ha; 1039 in 2000)

� Piëmonte, Toscane, Sicilië

� Californië (7.803 ha)
� Chili (3370 ha)
� Turkije (1489 ha)
� Washington (1256 ha)
� Verder

� Nieuw-Zeeland (278 ha)
� Cyprus (257 ha)
� China (195 ha)
� Zwitserland (181 ha)
� Kroatië (110 ha)
� Hongarije (100 ha)
� Malta (100 ha)

Blauwe druiven

Frankrijk:

1. Merlot

115.746ha

2. Grenache

94.240ha

3. Syrah

68.587ha
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Syrah

� Bewaarpotentieel:
� 5-15 jaar

� Serveertemperatuur
� 15-20˚C

� Decanteren:
� 60+ min

� Combineren met:
� Rood vlees

� Kruiden

� Lamsvlees

� Tandoori

� Aziatisch varkensvlees

Probeer ook:

Mencia

Monastrell

Petite Syrah

Touriga

Nacional

Alicante 

Bouschet
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Syrah

� La Croisade Syrah 2017 (LGI Wines)

� Pays d’Oc IGP

� 100% Syrah

� 13% alcohol

� Sligro € 4,46

� Kruidig, geurend naar rood fruit en stoer in de afdronk.

� Intense violet and blackcurrent aromas combined to a 
delicate and flavoured palate.

� Combine with any white or red meat dishes, casseroles and
cheese.

Relaties
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Italië (Noord-Oost)

Teroldego

� Merlina

� Teroldega

� Teroldeghe

� Teroldico

� Teroldigo

� Tiraldega

� Tirodola (Lago di Garda)

� Tiroldegho

� Tiroldigo
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Teroldego

� Voor het eerst genoemd op 18 januari 1480 in Cognola (Terntino) in 
een contract voor de verkoop van gefermenteerde druiven.

� Er zijn in de loop der eeuwen verschillende andere referenties, 
allemaal in de omgeving van Trentino → Teroldego vindt dus zijn 
oorsprong vrijwel zeker in deze regio.

� Vooral op de hoogvlakte van Rotaliano.

� Naam komt vrijwel zeker van de stad Alle Teroldege.

Legendes:

� De naam komt van Tiroler Gold, een benaming die aan het hof in 
Wenen werd gebruikt voor de beschrijving van wijn uit Trentino.

� De naam komt uit Verona waar een ras Terodol’i is genoemd.

Teroldego

� Italië (690 ha)
� Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele all’Adige, Roverè della Luna

Trentino / Alto Adige (eigen DOC: Teroldego Rotaliano)

� Toscane (als kleurversterker)

� Sicilië

� Veneto

� Californië (40 ha)

� Australië (10 ha)

� Brazilië (5 ha)
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Teroldego

� Bewaren
� 10 jaar

� Temperatuur
� 16-20˚C

� Decanteren
� 30 min

� Combineren met
� Rood vlees

� Gevogelte

� Biefstuk, couscous, rozijnen

� Pasta met paddestoelen

� Kruidige kaas

Teroldego

� Roeno (Fam. Fugatti)

� I Dossi Teroldego 2016

� Vallagarina IGT/IGP, Trentino

� 100% Teroldego

� Handmatige pluk

� Rijping op grote eiken vaten

� 13% alcohol

� Perfecte Wijn € 9,99

� Intense, fruity, accompanied by hints of red fruit and 
berries blacks

� Afkomstig van de beste percelen van Vallagarina. In de 
geur intens en fruitig met rode en zwarte bessen tonen. 
Vol en krachtig, fris karakter. Mooie smaken van rood en 
zwart fruit zoals bramen, kersen en besjes aangevuld met 
lichte kruiden en vanille. 

� Heerlijk in combinatie met rood vlees en kruidige oude 
kazen.
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Relaties

Lagrein - Synoniemen

� Lagrain

� In Trentino worden de roséwijnen gemaakt van Lagrein Kretzer
genoemd
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Lagrein

� Eerste vermelding 1318 in Gries (bij Bolzano) in een verzoek om 
(witte) Lagrein te geven aan de armen of de kerk.

� In 1370 verklaarde Keizer Karel IV (1316-1378) dat Lagreiner de 
beste wijn ter wereld was.

� Eerste vermelding rode Lagrein was in 1526.

� Naam komt vermoedelijk van het dal Lagarina in Trentino.

Legendes

� Zou komen van het Griekse woord Lagaros (λαγάρος) dat helder 
betekent.

� Zou komen uit Lagaria (stad in de oudheid in Basilicata in het zuiden 
van Italië). De wijn daar werd Lagarinos werd genoemd.

Lagrein

� Italië (477 ha)
� Alto Adige (412 ha)

� Californië (77 ha)

� Australië (5 ha)
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Lagrein

� Bewaarpotentieel:
� 5-15 jaar

� Serveertemperatuur
� 15-20˚C

� Decanteren
� 1 uur

� Combineren met:
� Stoofschotel (rund)

� Boeuf Bourguignon

� Bolognese saus

� Béarnaise saus

Probeer ook:

Montepulciano
d’Abruzzo

Agiorgitiko

Barbera

Syrah

Lagrein

� Kellerei Tramin (Cantina Tramin)

� Lagrein Rosso 2017

� Alto Adige DOC

� 100% Lagrein

� Gisting en malolactische gisting in staal tussen 28-30˚C

� 6 maanden rijping op grote eiken vaten en beton

� Drinken tot 2022

� 12½% alcohol, Suiker: 1,1 g/l, Zuur: 5,7 g/l

� Drinken tot 2025

� Perfecte Wijn € 11,99

� Veel terroir en diepgang. In de geur hinten van viooltjes, 
bramen, rijpe kersen en pruim. Vol van smaak en 
terugkerende fruittonen. 

� Lagrein is heerlijk met wild, rood vlees en kazen.
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Relaties

Marzemino - Synoniemen

� Balsamina

� Barzemin

� Berzamino

� Bassanino

� Marzemina Cenerenta

� Marzemina Nera

� Marzemino Comune

� Marzemino Gentile

� Marzemino Padovana

� Uva Tedescho
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Marzemino

� Eerste vermelding 1409: beschrijving van een banket ter ere van 
paus Gregorius XII (1326-1406-1415). Er werd geserveerd: Ribolla uit 
Rosazzo, Verduzzo uit Faedis, Eamandolo uit Torlano, Refosco uit 
Albana en Marzemino uit Gradiscutta (vlakbij Varno in Udine).

� Vermelding in Landò (bij Brescia) in 1553 als aanbeveling om in de 
Veneto aan te planten.

� Er wordt aangenomen dat verspreiding vandaaruit naar Trentino, 
Friuli, Lambardijen en Emilia-Romagna heeft plaatsgevonden.

Andere wetenswaardigheden

� Komt voor in de opera Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. 
In Acte 2, scene 17 zegt de held: “Versa il vino! Eccelente 
Marzemino!”, waarna hij naar de hel wordt gestuurd. Mozart heeft 
de wijn gedronken in 1769 bij een bezoek aan Val Lagarina.

Marzemino

� Italië (268 ha)
� Trentino vooral Val Lagarina tussen Isere en Volano

Garda, Merlara, Breganze

� Lombardijen

� Emilia-Romagna

� Australië (<1 ha)

� Nieuw-Zeeland (<1 ha)
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Marzemino

� Bewaarpotentieel:
� 5-10 jaar

� Serveertemperatuur
� 16-18˚C

� Decanteren
� Nee

� Combineren met:
� Gevogelte

� Salami

� Lam met rozemarijn en knoflook

� Taleggio

� Chocoladetruffels (zoet)

� Gerijpte blauwe kaas (zoet)

Marzemino

� Roeno (Fam. Fugatti)

� La Rua Marzemino 2017

� Vallagarina IGT/IGP, Trentino

� 100% Marzemino

� Handmatige pluk

� Rijping op staal

� 12½% alcohol

� Perfecte Wijn € 8,75

� Scent: delicate and intense, reminiscent of viola 
mammola and small berries

� Taste: harmonious, full, good structure, good 
correspondence nasal back of fruity notes

� Food pairings: Ideal with dishes based on meat (white and 
red), the flavor is not overly aggressive

� De geur is intens met viooltjes en rood fruit. De smaak is 
harmonieus en goed gestructureerd met veel rood en 
zwart fruit en lichte kruiden.
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Relaties

De Refoschis

Er zijn zes rassen die in de loop van de geschiedenis als Refosco zijn 
aangeduid

� Refosco dal Pedunculo Rosso
Meest verspreid

� Refosco di Faedis
Synoniem: refoscone, Refosco Nostrano, refosco di Ronchis.

� Refosco d’Istria
Synoniem: Rfošk (Slovenië), Terrano (Istrië), Terran (Kroatië)

� Refosco di Guarnieri
Synoniem: Trevisana nera

� Refosco del Button (ouder-kind relatie met Refosco di Faedis)
Synoniem: Tazzelenghe

� Refosco di Rauscedo (ouder-kind relatie met Refosco di Faedis)
Synoniem: Refosco Genitile.
Bijna uitgestorven
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Refosco dal Pedunculo Rosso

� Rifòsc dal Pecòl Ròss

Refosco dal Pedunculo Rosso

� Op de grens tussen Italië en Slovenië werd in 1409 een druif 
aangeduid met de naam Refosco. Of dat de Refosca dal Pedunculo
Rosso is geweest, is onbekend.

� In 1870 is dit ras omschreven als Refosco dal Pedunculo Rosso door 
ampelografen die duidelijk het onderscheid met de andere Refoschi
maakten.

� In de VS regelmatig verwisseld met Mondeuse Noire.

� De naam betekent: Rifosco met de rode stam.
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Refosco dal Pedunculo Rosso

� Italië (720 ha)
� Veneto

� Venezia Giulia

� Friuli

� Slovenië (een groot deel is waarschijnlijk Terrano)
� Koper

� USA (kan ook Mondeuse Noire zijn)

� Giekenland (<1 ha)

Refosco dal Pedunculo Rosso

� Bewaarpotentieel:
� 10+ jaar

� Serveertemperatuur
� 16-20˚C

� Decanteren
� 30 min

� Combineren met:
� Wild

� Gegrild gevogelte

� Gekruide gerechten
Probeer ook:

Valpolicella

Dolcetto

Corvina

Bonarda
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Relaties

Corvina Veronese

� Corvina Comune

� Corvina Gentile

� Corvina Grossa

� Corvina Nostrana

� Corvina Reale

� Cruina

� Corvini
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Corvina Veronese

� Naam komt waarschijnlijk van Cruina dat in het Italiaanse dialect in 
Verona onrijp betekent. Corvina Veronese rijpt laat.

� Corvina zou identiek kunnen zijn aan het ras Acinato dat in de 
middeleeuwen werd beschreven en gebruikt voor het maken van 
Recioto.

� De naam Corvini wordt gebruikt in 1627 en Corvina wordt gebruikt in 
1755. Echter dit zouden andere rassen kunnen zijn.

� Corvina Veronese wordt voor het eerst vermeld in 1818 door Pollini
die de druif beschrijft als wijdverspreid in Val Pullicella (nu 
Valpolicella in de provincie Verona).

Legendes

� Men dacht dat de naam van Corvo, Italiaans voor kraai komt. Dit 
omdat de druiven donker van kleur zijn.

Corvina Veronese

� Italië (4.867 ha)
� Veneto

� Garda

� Australië (4 ha)
� Blend met Rondinella

� Argentinië (<1 ha)
� Blend met malbec
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Corvina Veronese

� Bewaarpotentieel:
� 5-10 jaar

� Serveertemperatuur
� 13-18˚C

� Decanteren
� 30 min

� Combineren met:
� Antipasti (salami)

� Bruchetta

� Stoofpotten

� Vette vis

� Risotto
Probeer ook:

Merlot

Cinsault

Corvina Veronese

� Tenuta Sant’Antonio, Fam Castagedi

� Scaia Corvina 2016

� Colognola ai Colli & Mezzane di Sotto – Veneto IGT

� 100% Corvina Veronese

� Fermentatie (alhololisch en malolactisch) 22-23˚C 

� Op dronk 2017-2021

� 13% alcohol, Suiker: 10 g/l, Zuur: 5,92 g/l

� Wijnstokken: 10 jaar oud

� Perfecte Wijn € 9,49

� Floral aroma of red roses, fruity aroma of cherries, sour
cherries, plums, greengages, blackberries, redcurrants,  
blackcurrants, raspberries.

� Well balanced, tangy and fresh. Intense and with a good
body despite its young lightness.

� Risotto, gegrild rood vlees, biefstuk, kalfstong, gerijpte 
kazen.
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Relaties

Rondinella

� Italië (2.874 ha)
� Valpolicella

� Bardolino

� Australië (1½ ha)
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Rondinella

� Eerste vermelding in 1882. Dus geen oud ras en dus geen 
synoniemen.

� Naam kan komen van Italiaans rondini, dat zwaluwen betekent. 
Kleur van de druif komt overeen met veren van zwaluwen.

� Er wordt geen monocépage wijn van Rondinella gemaakt, omdat hij 
wijnen geeft met te weinig structuur die wel fruitig zijn, maar niet 
interessant.

� Maximale percentages in blends in Bardolino is 40%, in Valpolicella is 
dat 30%. Meestal zijn de percentages veel lager.

Valpolicella

Recioto

Amarone

Ripasso

Superiore

Classico
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Amarone / Recioto / Ripasso

Late 
oogst
Late 
oogst

Drogen

• 120 dgn

Drogen

• 120 dgn

Gisting

• Lage temp

• 50 dgn

Gisting

• Lage temp

• 50 dgn

FilterenFilteren Hout
lagering

• Eik

• Kastanje

Hout
lagering

• Eik

• Kastanje

Amarone

• Na 2-5 
jaar

Amarone

• Na 2-5 
jaar

Gisting

• Stoppen

• Restsuiker

Gisting

• Stoppen

• Restsuiker

FilterenFilteren Hout
lagering

• Eik

• Kastanje

Hout
lagering

• Eik

• Kastanje

Recioto

• Met of 
zonder
bubbels

Recioto

• Met of 
zonder
bubbels

OogstOogst Gisting

• Op pulp 
amarone
recioto

Gisting

• Op pulp 
amarone
recioto

FilterenFilteren Hout
lagering

• Eik

• Kastanje

Hout
lagering

• Eik

• Kastanje

RipassoRipasso

Amarone della Valpolicella

� Denominazione di Origine Controllata e Garantita

� Minimaal 14% alcohol

� Suiker maximaal 12 g/l voor alcohol 14%
� 0,1 g/l meer suiker voor elk 0,1% alholol tussen 14 en 16%.

0,15 g/l meer suiker voor elke 0,1% alcohol boven 16%

� Zuur minimaal 5 g/l

� Minimaal 2 jaar rijping, voor riserva 4 jaar

Corvina Veronese (45-95%)
Corvinone (50% substitutie ↑)
Rondinella (5-30%)
Andere (0-25%):
Molinara
(andere inheemse druiven)
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Amarone della Valpolicella

� Bewaarpotentieel:
� 5-50 jaar

� Serveertemperatuur:
� 18-19˚C (oudere Amarone 16-17˚C)

� Decanteren
� 60 minute

� Combineren met:
� Stoofvlees

� Roasted ham

� Wild

� Gerijpte kazen

Probeer ook:

Ripasso

Amarone

� Allegrini

� Corte Giara 2014

� Amarone della Valpolicella DOCG

� 70% Corvina Veronese, 30% Rondinella

� Handmatige oogst (september), persing half januari

� 15 mnd 50% groot Sloveens en 50% barrique (2e gebruik)

� 22 dagen fermentatie (8-22˚C)

� 15,21% alcohol, Suiker 2,8 g/l, Zuur: 5,9 g/l

� Sligro € 28,42

� The characteristic hints of cherries and pepper are 
particularly enjoyable in this wine, followed by subtle 
nuances of officinal herbs. Dry and well-balanced. The 
traditional acidic note combines well with the softness of 
the fruit to form a satisfying contrast and produce a 
supple, feisty wine.

� Braised meats, wild game particularly hare, duck a 
l’orange, aged cheeses.
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Relaties


