WIJNDOSSIER
Dirk Rodriguez proeft de beste betaalbare wijn

ZUIVER AAN DE FLES
Wie beweert dat we de vastentijd nodig hebben om ons lichaam te zuiveren?
We kunnen het hele jaar door zuiver eten en drinken. Dat is namelijk het uitgangspunt
van de ‘pure’ biodynamische en natuurlijke wijnen.
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ommige mensen
worden onwel bij het
drinken van wijn. Maar
we moeten hier een
illusie doorprikken: zij
zullen niet geholpen worden
met natuurwijn. Deze
mensen hebben een leverafwijking die maakt dat ze
aceetaldehyde, een afbraak-

S

product van alcohol dat vaak
in parfums en rijp fruit zit,
onvoldoende kunnen omzetten in acetaat (azijnzuur).
Natuurlijke wijn bevat echter
óók alcohol en zal het
probleem niet oplossen.
Natuurlijke wijn is wijn
zonder toevoeging van
sulfiet, suiker, cultuurgist of

zuur en in het veld wordt
meestal biodynamisch
(volgens de antroposofische
methode, waarbij er uitgegaan wordt van een totaalconcept van de wereld en alle
leven) gewerkt, met
planteninfusies in plaats van
chemische stoffen. Voor
velen een hele geruststelling.
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De 22 beste biodynamische en
natuurlijke wijnen volgens onze expert

CULI

MOUSSEREND
PoeDeLnaaKte Cava
Ongeklaarde en ongedoseerde schuimwijn die zijn
‘cava’-kleedje afgelegd
heeft. Neus met fijne zuren
maar herkenbaar Catalaans: goede fruitbasis met
frisse Mediterraanse
kruiden in steun. Slanke,
maar geslaagde millésimé.
(12,5% alc.)

WIT
PUUR ongefiLteRD
Frizzante van een biodynamische wijngaard met prephylloxeradruiven. Geen
sulfiettoevoeging. Frisse
neus van citroen en lentebloesem. Zuivere mond,
fruitig middenpalet maar
een perfect droge afdronk.
Laag in alcohol. (11,5% alc.)
Col tamarie ‘vigna san
Lorenza’ (biodynamisch),
veneto, italië, Cuvée
Commerce, 18,15 euro

Loxarel amaltea Brut nature
Reserva (biodynamisch),
Penedès, spanje, 2013,
a taste affair, 11,40 euro
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vRienDeLijKe zUURtjes
Genereuze en uitbundige
neus van chardonnay met
brioche, rijpe perzik en een
vleugje ananas. Mond in
het verlengde van de neus
met gulle expressie van wit
steenfruit en een afdronk
met vriendelijke zuurtjes.
Voortreffelijke, moderne
mâcon. (13,5% alc.)

fijne DooRDRinKeR
Tafelwijn op papier maar in
feite een fijne doordrinker.
Expressie van wit zomerfruit met een vleugje
honing dat refereert aan de
chenindruif. Lichtjes parelend op de tong en luchtig
van karakter. Ideale lentewijn, ook al door het lage
alcoholgehalte. (11% alc.)

Le mouton Blanc, mâconBray (biodynamisch),
Bourgogne, 2015,
oenoLogic, 14,50 euro

Les Champs jumeaux
Chenin Blanc (natuurlijk),
vin de france, Loire, 2014,
altro vino, 16,20 euro
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Kroatische bubbels,
30 maanden sur lattes.
Gastronomisch, vet, bijna
goudkleurig, fumétoets en
toch puur en fris als een
ochtendbries. Perfect bij
het aperitief maar ook bij
tapas en wit vlees.
(12,1% alc.)

eenvoUD sieRt
Eenvoud siert: cider-achtere ouverture met appels
en peren maar in de mond
lekker genereus en lichtjes
filmend met chenin-accenten. Halfzoete afdronk.
Perfect bij fruittaarten,
sorbets en hartige en kaashoudende gerechten zoals
quiches. (13% alc.)

DoLCe faR niente
Absolute plezier- en terrasjeswijn. Licht citroengeel
getint, spannend met toetsen van limoen en perzik.
In de mond evenwichtig en
goed gestoffeerd met een
fijn bittertje. Finale sucrositeit die niet stoort. Om zomaar van te genieten of bij
nagerechten. (11,5% alc.)

Persuric misal Brut
‘Classical method’
(natuurlijk), istrië, Kroatië,
magic Boxxx, 25,75 euro

Lise & Bertrand jousset
‘Bubulle’ (natuurlijk),
montlouis, Loire, Cuvée
Commerce, 24,75 euro

Bellotti Bianco ‘triple a’
(biodynamisch), alexandrie,
italië, zonder oogstjaar,
Crombé, 9,90 euro

gastRonomisChe
oChtenDBRies
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‘Pet nat’ ReCht
van het vat
Dit is een ‘pet nat’ (pétillant
naturel) met bijna ambergele tint en reductieve
toetsen in de neus. Impressies van gistend boomgaardfruit. Verder ook vrij
hoge zuren in de afdronk.
Bij slaatjes en kazen. Voor
liefhebbers. (11% alc.)
La grapperie ‘La Bueilloise’
(natuurlijk), Loire, altro
vino, 18,20 euro
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WaaR vinD je Die Wijn?
Altro Vino: altrovino.be / A Taste Affair: atasteaffair.com /
Biodyvino: biodyvino.be / Cuvée Commerce: cuvee.be / Crombé:
thesupernaturals.be / Magic Boxxx: istrianchilloutwines.be /
OenoLogic: oenologic.be
De meeste prijzen zijn verzendkosten inbegrepen.
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vooRaanstaanD fRUit
Voortreffelijke vermentino
die in Frankrijk meestal
‘rolle’ wordt genoemd. Alle
fruitplezier zit vooraan in
de ouverture. Op de tong
lichtjes vet maar met een
zuivere en sappige afdronk.
Perfect bij een pasta met
vongole. (13% alc.)
Domaine Costeplane
vermentino (biodynamisch),
igP Cévennes, 2015,
Biodyvino, 8,30 euro
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met RonDingen
Vineuze champagne met
een expressieve neus van
appels en peren met wat
zoet brood. Veel rondeur
in de mond en dus minder
de typische minerale
champagnetoets. Royaal
gedoseerde afdronk. Bij
hartige tapas of nagerechten. (12,5% alc.)

KRUiDige geneRositeit
Witte wijn die duidelijk
houtopvoeding kreeg. Op
basis van grenache blanc,
roussane en clairette.
Zachte kruiden nemen de
bovenhand. Op de tong
romig, genereus en vet.
Geen aperitiefwijn, denk
eerder aan vis met saus of
gevogelte. (14% alc.)

met BLoementoets
Ouverture met een lichte
vuursteentoets. Na walsen
florale hints van lentebloemen, jasmijn en witte aalbes. Luchtig met ragfijn
fruit en een afdronk waarin
het florale terugkomt. Om
zomaar te drinken of bij
slaatjes met geitenkaas.
(11,5% alc.)

van zaCht
naaR DRoog
Herkenbaar natuurlijk:
ouverture met zachte
expressie van bloemen en
versgeperst boomgaardfruit. Met genoeg structuur
om gastronomisch inzetbaar te zijn. Droge afdronk.
Bij verse kaas en aperitief.
(11% alc.)

vincent Couche ‘eclipsia’
Brut (biodynamisch),
Champagne, a taste affair /
Biodyvino, 26 à 28 euro

hegarty ‘Les nonnes’
(natuurlijk), minervois,
Languedoc, 2013,
oenoLogic, 13,50 euro

Domaine Léonine Barrick
White (natuurlijk), vin de
france, Roussillon, 2015,
a taste affair, 14,20 euro

michael gindl ‘mg flora’
(natuurlijk),
neder-oostenrijk, 2014,
Crombé, 13,15 euro
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fRis Uit De natUUR
De nadruk ligt hier op het
natuurlijke productieproces: we herkennen terroir
noch druif, maar na walsen
hebben we wel wat citrus
en appeltjes. Fijn in de
mond met korte afdronk.
Wijn voor het lenteterras.
(12% alc.)
La sorga ‘french Wine’s
not Dead’ (natuurlijk),
vin de france, Languedoc,
zonder oogstjaar, Cuvée
Commerce, 17,50 euro
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CULI

ROOD
6-jaRige in toPvoRm
Inktdonker getint. Intens
fruitig en lekker kruidig.
Lichtjes mineraal. Vrij strak
en fris ondanks de genereuze aanzet. Fijn gestructureerde afdronk. Na 6 jaar
helemaal in topvorm met
prima bewaard fruit en
goed geïntegreerde
alcohol. (14% alc.)

fRisheiD van Leisteen
Een merkwaardige wijn,
erg sappig en evenwichtig
met een fijne kruidigheid
en de frisse mineraliteit van
leisteen. Verrassend soepel
en doordrinkbaar. Wat
atypisch voor een Faugères
maar wel een schitterende
lentewijn. Lichtjes koel
serveren. (13,5% alc.)

Barranco oscuro ‘Rubaiyat’
(natuurlijk), granada, 2011,
altro vino, 17,95 euro

Domaine des Prés Lasses
‘Cuvée amour’ (natuurlijk),
faugères, 2014, Biodyvino,
11,95 euro
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meDiteRRane WeLLUst
Wijn gemaakt door een
gepassioneerde Belg in de
Vaucluse. 50% syrah en
50% grenache, maar toch
is de grenache aan het
feest. Haast wellustig karakter met expressieve
neus en een prachtige finish met retour van vijg en
rijpe braam. (14,5% alc.)

sPReiDstanD tUssen
Pinot en gamay
Duidelijk minder pinot noir
en meer gamay. Als van
vers geperst zomerfruit
met toetsen van aardbei,
framboos en wat viooltjes.
Frisse en zachte afdronk
met vriendelijke tannine.
Ontdekking. (11,5% alc.)
vini vin vinci, Bourgogne
grand ordinaire
(natuurlijk), 2015,
a taste affair, 18 euro

La gontarde ‘grand
seigneur’ (natuurlijk), visan,
Rhône, 2010, magic Boxxx,
24 euro
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ComPLexe KRoaat
zomeRse zWeigeLt
Nog een bewijs dat de
zweigelt een onderschatte
druif is (uit Oostenrijk).
Sappig, rond, genereus en
vet maar makkelijk drinkend met laag alcoholgehalte. Heerlijke lente- en
zomerwijn die je gerust fris
(13 à 15°C) mag serveren.
(12% alc.)
velue zweigelt (biodynamisch), nederoostenrijk,
2013, Crombé, 9,69 euro
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Originele stijl met fijne
zuurtjes in de neus die
Italiaans aandoen. Intense
neus met toetsen van kers
en eau de vie. In de mond
genereus zonder vet te
worden en met een voortreffelijke tanninestructuur.
Ideaal bij orgaanvlees en
eend. (14,6% alc.)

geen sULfiet,
veeL KaRaKteR
Intense neus van vers geplet bosfruit met pittige
zuurtjes. Soepele aanzet
met goed gestoffeerd palet
met een vleugje chocola in
de afdronk. Natuurlijke wijn
die zijn Rhône-karakter
niet verloren heeft. Perfect
bij grillades. (14% alc.)

saPPige maLBeC
Prille Malbec die recht van
de fruitpers lijkt te komen.
Intens, sappig, diep en gestructureerd. Qua karakter
een echte malbec met
stevige tannine. Mag gerust
nog wat rijpen maar al een
compagnon voor eend en
gestoofd vlees. (13% alc.)

Clai ottocento Crni
(natuurlijk), istrië, Kroatië,
2012, magic Boxxx,
23,50 euro

La grande Bellane ‘sans
souffre’ (natuurlijk),
valréas, Rhône, 2015,
Biodyvino, 11,45 euro

mas del Périé ‘Les escures’
malbec (biodynamisch),
Cahors, 2015, oenoLogic,
11,40 euro
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