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R botox
De KEUZE

van FRANK

wers streven naar een gistingstemperatuur voor
rode wijn rond 22°C. Dat zorgt voor meer fruit-
gerelateerde wijn en een betere huishouding van
de alcohol. Het moeilijke punt is echter dat een
omgeving van 22°C voor de meeste (levende)
gistcellen te koud is en de wijnmaker dus heel
nauwlettend zijn fermentatieproces in de gaten
moet houden. Dat vereist vakkennis.

Wijnen van morgen
Een perfect rijpe druivenpit, natuurlijke gistcel-
len en lage gistingstemperaturen vormen hét ge-
heim van kwaliteitswijn. Jammer genoeg zijn de
producenten die deze principes hanteren, nog
altijd in de minderheid. Op die manier werken
verzwaart niet alleen de job van de wijnmaker,
maar maakt hem ook minder zeker van het uit-
eindelijke resultaat. Allerlei technische hulp-
middeltjes en additieven geven bijna absolute
zekerheid.
Om deze witte raven op te sporen, reist
Cooreman vandaag heel Europa rond. ‘Ik breng
heel veel tijd door in oenologische stations en
universiteiten, waar ik technische rapporten be-
studeer. Een tijdrovende, maar efficiënte weg
naar kwaliteitswijn. Want geloof me: dit wordt
de oenologie én de wijn van morgen.’ S

Les Verres Bavards, www.lesverresbavards.be

Domaine de L’Ausseil, Les Trois Pierres 2005,
Côtes du Roussillon Villages (Frankrijk), 16,46 euro
Anne en Jacques de Chancel, beiden landbouwingenieur, ontdekten in Latour-de-
France een reeks wijngaarden met ‘vieilles vignes’, onder meer honderdjarige carig-
nans. Hun jongste wingerd is zeventig jaar, de oudste werd aangeplant in 1909.
Jacques werkte vroeger onder meer voor de familie Rothschild. Sinds 2006 runt het
koppel de 12 hectare wijngaarden puur biologisch. Jacques ploegt de percelen zelfs
met het paard, en niet met de tractor. Deze wijn puzzelden ze samen uit 50% sy-
rah, 35% carignan en 15% grenache met een verbluffend lage opbrengst van
minder dan 20 hectoliter per hectare.
Geproefd: Onvoorstelbaar dikke, paarse kleur. Een finesseboeket met aroma’s
van zwarte en rode woudvruchten, vlierbes, blauwbessen, zwarte bessen, ge-
droogde specerijen, zwarte olijven en impressies van veenbessen, jeneverbes,
tapenade en zwarte kersen. Uitmuntende aciditeit. Zelfs de soepele tannines
en de alcohol - toch 14,5% - blijven mooi in balans met het fruit. Zilte dropfi-
nale met ook een lichte mokkatoets.
Voor wie? Vergeet alle clichés over de krachtpatsers van de Roussillon,
dit is een elegant buitenbeentje. Maar wel barstend van karakter.
Te serveren: Bij eend met fruit, gegrild rundvlees, gevulde aubergines, lams-
zadel, spaghetti alla carbonara, varkenshaasje met mosterd,
tournedos rossini.
Ideale serveertemperatuur: 16 à 17°C.
Optimaal drinken: Tot 2013.
Te koop (alle flessen): Les Verres Bavards (9200 Schoonaarde),

052/42.84.42, A. Mouchart et Fils (1050 Brussel), 02/648.51.34, P. Collot & Fils
(5500 Falmignoul), 0477/29.73.67, La Cave à Vins (4600 Visé), 0498/28.69.72.

Osvaldo Barberis, Puncin 2008,
Dogliani (Italië), 10,41 euro
Zelfs specialisten kennen de appellatie Dogliani vaak nog niet. Ze draagt de naam
van een van die typische Piëmontese dorpjes waar dikwijls een warmemist over de
wingerds hangt. Nergens gedijt de dolcettodruif zo goed als hier. Bovendien is ze hier
in handen van Osvaldo Barberis, die voor zijn minstens 30 jaar oude stokken op vijf
hectare een absurd laag rendement hanteert: zijn totale jaarproductie bedraagt
slechts 16.000 flessen.
Geproefd: Blauwrode kleur met nog veel jeugdigheid en superfonkeling. Mooi boe-
ket van rode pruimen en bramen, rodekersencoulis, gestoofde paprika en verse
amandel. Goed geconcentreerde maaltijdwijn voor de ‘gevorderde’ italofiel. Een
‘noordelijk’ koel temperament, ondanks zijn 14% alcohol.
Voor wie? Voor wijnliefhebbers die alle clichés over de ‘oppervlakkige dolcetto’ dur-
ven te vergeten.
Te serveren: Bij salami, ossobuco, pasta met paddenstoelen of vleessaus, boeuf
bourguignon, fijne romige kazen.
Ideale serveertemperatuur: 14 à 15°C.
Optimaal drinken: Tot eind 2011.

Günter Triebaumer en Regina Limbeck exploiteren hun wingerds in het historische
stadje Rust aan de Neusiedler See, zo’n 80 km ten zuidoosten van Wenen. Het meer
zorgt voor een uitzonderlijk warmmicroklimaat met bijbehorende flora en oefent
natuurlijk ook een invloed uit op de nabije druivenstokken. Vooral de blaufränkisch
gedijt hier prima.
Geproefd: Blauwrood, bijzonder intens, met trage tranenbundels tegen de glas-
wand. Charmant geparfumeerd boeket met onder meer zwarte bes, kirsch en een
florale toets, heel attractief. Een prima zuurtegraad die alles levendig houdt.
Voor wie? Een smakelijke blaufränkisch die aantoont tot wat deze druif in staat is.
Voor wie in rood ‘iets anders’ zoekt en niet afgeschrikt wordt door de schroefdop.
Te serveren: Bij lamsbout, rosbief, deegwaren met vleessaus, entrecote, eendenfi-
let, gemarineerd varkenshaasje, geroosterd rundvlees, kazen met harde korst.
Ideale serveertemperatuur: 15°C.
Optimaal drinken: Tot 2012.

Triebaumer, Blaufränkisch 2009,
Burgenland (Oostenrijk), 10,65 euro

ZONDER HIGHTECH De vraag naar authentieke wijnen
waaraan minder gesleuteld is, groeit.


