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Wijn: 
Müller Thurgau 2018,  
Kurtatsch 13 % 

Producent: 
Kellerei Kurtatsch (Cantina 
Cortaccia)  
www.kellerei-kurtatsch.it 

Beoordeling: 
frisse zomerwijn, helder lichtgeel. 
Neus: tropisch fruit, citrus. Smaak: 
appelig, jonge amandelnoot. 
Mooie balans tussen zoet en zuur. 

Leverancier:  € 9,95 
www.henribloem.nl 

Bijzonderheden: 
Kellerei Kurtatsch (Cantina Cortaccia) is één van de oudste coöperaties in Alto 
Adige. Deze coöperatie heeft 190 leden en zij bezitten in totaal 190 hectare 
wijngaarden, alle rondom het dorp Kurtatsch. De gemiddelde opbrengst per 
wijngaard is te klein voor de wijnboeren om zelf wijn van te maken en daarom 
verkopen zij hun druiven aan hun gezamenlijke coöperatie Kurtatsch.  
De wijngaarden liggen op steile hellingen van 220 tot 900 meter hoog, 
hetgeen uniek is voor deze regio. Daarbij is het terroir enorm complex 
waardoor de wijnen zeer divers zijn.   
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Wijn: 
Terlaner 2018   13,5 % 
Assemblage van Pinot Bianco 
(60%), Chardonnay (30%), 
Sauvignon Blanc (10%) 

Producent: 
Kellerei Cantina Terlan 
www.cantina-terlano.com/ 

Beoordeling: 
waterig geel. Geur: eerst 
ingetogen, waarna zich een 
bouquet van rijp tropisch fruit 
ontwikkelt. In de smaak, naast het 
fruit een zoetje, zuren, een 
prikkeltje. Een verfijnde wijn met 
een mooie lengte in de afdronk. 

Leverancier:   € 13,95 
www.henribloem.nl 

Bijzonderheden: 
Cantina Terlano, opgericht in 1893, is gelegen tussen de twee bekende steden 
Merano en Bolzano. Het is een kwaliteitscoöperatie die ooit is gestart met 24 
wijnboeren. Momenteel zijn het er 140 die gezamenlijk 190 ha wijngaarden 
bewerken, wat betekent dat ieder lid gemiddeld iets meer dan één hectare 
wijngaarden bezit. De kracht van Cantina Terlano is dat men het overzicht 
heeft om nauwkeurig de opbrengsten te selecteren. Alle wijnboeren werken 
volgens zeer strakke regels en betaling vindt niet plaats op kwantiteit, maar 
op kwaliteit. 

https://www.henribloem.nl/
http://www.cantina-terlano.com/
https://www.henribloem.nl/
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Wijn: 
Pinot Grigio 2018 13,5% 

Producent: 
Terlan – zie ook wijn 2 

Beoordeling: 
Lichtgeel, helder. Vlak in de neus, 
maar mooi in de mond. 
Smaakelementen: ananas, peer, 
appel, sinaasappelschil, amandel 
en later honing. Gaandeweg zakt 
de wijn wat weg en wordt 
bitterder.  

Leverancier:   € 12,95 
www.henribloem.nl 

Bijzonderheden: 
Van de site: Manual harvest and selection of the grapes, gentle whole cluster 
pressing and clarification of the must by natural sedimentation; slow 
fermentation at a controlled temperature in stainless steel tanks, aging on the 
lees in steel tanks for 5-7 months.. 
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Wijn: 
Gewürztraminer 2018      14,5% 

Producent: 
Terlan – zie ook wijn 2 

Beoordeling: 
een intensere gele kleur. Geur: 
overrijpe sinaasappelschil, roosje. 
Smaak: kruidig, lychee, mango, 
pepertje, zuurtje.  
Blind is de wijn lastig te 
determineren als Gewürz-
traminer. Zou passen bij zuurkool. 

Leverancier:   € 13,95 
www.henribloem.nl 

Bijzonderheden: 
De site adviseert de wijn te combineren met bijvoorbeeld Aziatische zoetzure 
wokgerechten met kip of garnalen en Wiener schnitzel met aardappelsalade.  

  

https://www.henribloem.nl/
https://www.henribloem.nl/
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Wijn: 
Lagrein 2018  13,5% 

Producent: 
Terlan – zie ook wijn 2 

Beoordeling: 
Diep donkerrood, geconcen-
treerd, niet doorzichtig. Geur: 
vanille, kersen, framboos, bruine 
suiker. Smaak: zwart fruit, 
chocolade, kruidje. Mooi in 
balans. Nauwelijks afdronk. De 
wijn is nog wat jong. Te 
combineren met wat lichtere kost 
dan wild. Een verrassende wijn. 
Probeer ‘em! 

Leverancier:   € 13,95 
www.henribloem.nl 

Bijzonderheden van de site: 
“Lagrein is een van de lokale helden van Zuid-Tirol en geniet vandaag de dag 
een wezenlijke renaissance dankzij een combinatie van fruitige aroma’s en 
kruidige geuren plus de fluwelen tannines.  
Handmatige oogst en selectie van de druiven, ontstelen gevolgd door 
langzame most gisting bij een gecontroleerde temperatuur in RVS tanks; 
malolactische fermentatie en ouderen in grote houten vaten gedurende 7-10 
maanden.“ 
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Wijn:   14,5% 
Monticol Pinot Nero Riserva 2016 

Producent: 
Terlan – zie ook wijn 2 

Beoordeling: 
Lichtrood, helder, doorzichtig. 
Geur: vlierbes, aardbei, vanille, 
wat branderig. Smaak: tannineus, 
zuren, peper in de afdronk. 
Gaandeweg hint synthetische lijm. 
Erg hoog in de alcohol. 

Leverancier:   € 22,95 
www.henribloem.nl 

Bijzonderheden: 
Volgens de site is de behandeling van de druiven hetzelfde als bij de Lagrein.  
De wijngaarden liggen echter op het plateau van Monticol, waar de druiven in 
een optimale omgeving kunnen groeien en rijpen.  

 

 

https://www.henribloem.nl/
https://www.henribloem.nl/

