Wijnvoordracht Vinosi Dendermonde OWW wijnen vrijdag 26 april 2019
Jean Marie De Baene – sommelier conseil Université du Vin Suze La Rousse (www.jeanvin.be)

Oxfam werkt met partners samen in 3 landen, Argentinë, Chili en Zuid-Afrika. Zie
www.winesofargentina.org - www.oxfamwereldwinkels.be/lariojana - www.winesofchile.org –
www.oxfamwereldwinkels.be/red-del-vino - https://www.wosa.co.za/home/ www.oxfamwereldwinkels.be/koopmanskloof
We proeven vandaag op uitnodiging van wijnclub Vinosi 8 OWW wijnen.
Mousserende wijn

Sensus extra brut – Nieuw sinds mei 2017. Deze schuimwijn komt van Capel in de Elqui Vallei – Chili http://www.cooperativacapel.cl/nuestros-negocios/espumantes en is gemaakt met 100% Pedro
Jiménez druiven volgens de charmat methode waarbij de tweede gisting niet op de fles maar in een
gesloten inox vat gebeurt.
De methode werd ontwikkeld door Eugène Charmat in 1910. Bij de ‘méthode traditionelle’ gebeurt
de tweede gisting op de fles (vb. Champagne. Pedro Ximenez is ook een druif uit het Zuiden van
Spanje waar mooie sherry van wordt gemaakt. Het zou evenwel niet om dezelfde druif gaan. Fris
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fruitige schuimwijn met aroma’s van wit fruit en kruisbes, wat citrus tonen. Mooie, droge wat strakke
aperitief, die ook past bij schaal- en schelpdieren of vis zonder saus. Restsuiker 4.7 gr. Brut mag tot
12 gram. Extra Brut tot 6.
Sensus brut rosé – Idem als hierboven maar er werd 1% rode wijn (cabernet – carmenère) aan
toegevoegd wat ook in Champagne toegelaten is. 6 gr restsuiker. Aperitief.
Witte wijn

Koopmanskloof Chardonnay
Gouden medaille winnaar op de internationale Michelangelo wijnwedstrijd in oktober 2018. Fruit
gedreven chardonnay, met in de neus levendige tropische aroma’s, wat pitvrucht, limoen en
oranjebloesem. Harmonieus mondgevoel, met vol middenstuk en frisse finale. Lekker bij slaatjes en
exotische vis- en kipgerechten, ook perfect als aperitief. De vinificatie gebeurde volledig op inox.
Chardonnay is een van de meest aangeplante druivenrassen ter wereld wegens zijn groot
aanpassingsvermogen. De grote Bourgognes en Champagnes liggen mee aan de basis van zijn naam
en faam.
Campesino chardonnay
De Campesino Chardonnay is het resultaat van het werk van kleinschalige wijnbouwers die lid zijn
van Red del Vino in Colchagua. Het is een veganwijn. Dat betekent dat de wijn niet geklaard werd
met dierlijke producten (eiwit – gelatine) maar met bentoniet.
Malolactische omzetting (melkzuur in plaats van appelzuur) en een deel kreeg vatriping. In de neus
krijg je de typische chardonnay perzik aroma’s, aangevuld met citrus toetsen en een lichte
kruidigheid (kaneel). Een volle aanzet, met mooi rijp fruit en een elegante frisse afdronk.
Bio Torrontés La Posada
De torrontésdruif is de trots van Argentinië in wit en kan tot op grote hoogte worden aangeplant.
Torrontéswijnen hebben de geur en smaak van bloemen, rozenblaadjes, muskaat, kruiden en
tropisch fruit. De druif (Criolla Chica en de Muscat of Alexandria zijn de stamvaders) biedt elegante
wijnen met een mooi zuurgehalte, jeugdig fris met intens smaakpatroon. Doet wat denken aan
muskaat. Bijzonder fris, levendig, fruitig, licht. Het is een karaktervolle druivensoort voor witte wijn.
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De Torrontés vinden we vooral in Argentinië en Spanje maar de druiven zijn niet verwant al hebben
ze dezelfde naam. Deze droge witte wijn is een blend van torrontésdruiven met een eerder
bloemrijke, kruidige toets en sauvignon blanc druiven met een hint van citrus. Het resultaat is een
frisse wijn met een fijn aroma van tropische vruchten. Lekker bij zomerse slaatjes, schelpdieren en
Thaise keuken. Deze wijn won in 2017 een bronzen medaille in de Organic Masters-competitie.

Rosé wijn
Koopmanskloof pinotage
Het is typisch voor Zuid-Afrika deze pinotage en ontwikkeld door Professor Perold in 1925. Kruising
van Pinot Noir en Cinsault (toen ook Hermitage genoemd). Geboren op de Universiteit van het ZuidAfrikaanse Stellenbosch en ook de nationale trots van Zuid-Afrika.
Deze rosé heeft een mooi aroma van rode bes en framboos, is fruitig, soepel in de mond en rondt af
met een fijne fraîcheur. Ook prima als terraswijn. Licht en bovendien erg verfrissend.
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Lekker bij slaatjes met fruitige vinaigrette, gebakken scampi's, vis zonder saus of bij lichte
vleesgerechten (kip). Jong te drinken.
Rode wijn
Vidseca País
Oxfam Fair Trade koopt deze país-wijn (63% país, 19% carignan, 18% cabernet) volgens de principes
van eerlijke handel aan bij VIDSECA, een associatie van 28 kleinschalige wijnmakers in Cauquenes,
Chili. De soms honderdjarige país wijnranken worden zonder irrigatie in struikvorm geteeld en halen
het beste uit het terroir. Rijp rood fruit (kers, cuberdon) en delicate kruidigheid (eucalyptus, witte
peper) in de neus. Verrassend zachte rode wijn met subtiel vol karakter, lekker bij lamsvlees en
harde/oude kazen. Gebotteld in Chili. Deze druif was lange tijd het lelijke eendje in Zuid-Amerika met
massaproductie en bulk. Het was Torrontes die de druif weer op de kaart zette en anderen volgden.
Het is een blend van 8 wijnen van de leden, die op de vaten wordt samengesteld.
Koopmanskloof Shiraz of syrah
Gouden medaille winnaar op de internationale Michelangelo wijnwedstrijd. De syrah vinden we ook
in de Rhône waar hij als monocépage (noordelijke Rhône) gevinifieerd wordt, terwijl dit in de
zuidelijke regio quasi altijd een assemblage is met grenache en mourvèdre (GSM-wijnen). Het is een
krachtige druif met veel kleur en tannine.
Deze dieprode stevige wijn heeft een expressief aroma van rood fruit en specerijen. Fruitig en soepel
in de mond, met peper- en koffietoetsen. Passend bij wildschotels, BBQ en kruidige stoofgerechten.
Gevinifieerd op inox, staves (ook chips genoemd) met 30% wijn in vaten van 3-4 jaar.
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Raza Malbec Gran Reserva
100% Malbec Gran Reserva. “Gran Reserva” betekent minimum 1 jaar gerijpt op houten eiken vaten.
Er is geen wettelijk kader zoals in Spanje voor joven – crianza – reserva …
Het resultaat is een volle, rijke wijn met evenwichtige tannines en een lange, zachte afdronk. In de
neus ontplooit zich een complex palet van zwart fruit, houttoetsen (vanille) en groene kruiden (tijm,
laurier, oregano). "Briljante wijn" volgens wijnkenner Simonne Wellekens in De Standaard Magazine.
De wijn kreeg 12 maand vatrijping, 20% Amerikaans – 80% Frans.

Jean Marie De Baene – www.jeanvin.be

Filmpjes via You Tube
Argentinië La Riojana https://youtu.be/SNM_OZaUNVQ
Chili Red Del Vino https://www.youtube.com/watch?v=zQjgFFXIrt0
Zuid Afrika Koopmanskloof https://www.youtube.com/watch?v=QkdLkDH8O7c
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