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Uitklap pagina die 
je ziet als je de kaft 

opent

voor 2 
personen!

maak kans op een reis 

naar Errazuriz! Kijk 

snel op de volgende 

pagina en doe mee!

errazuriz
in



doe 

mee en 

geniet van 

het beste uit 

chili!

Hoofdprijs: Win een volledig 

verzorgde reis naar errazuriz in 

Chili voor 2 personen t.w.v. € 5.000,-

Overige prijzen:

 3x een Max Reserva proefpakket met 

 daarin 6 verschillende wijnen t.w.v. 

€ 89,70 per pakket

 25x het boek The Berlin Tasting T.W.V. € 40,65

Hoe maakt u kans op deze prijzen?

Bij elke besteding van € 50,- aan Errazuriz 

wijnen ontvangt u een actiecode. Vul deze code 

in op www.wijnkring.nl/chili en u doet mee!

De actie loopt tot en met 12 januari 2020. Eind januari maken wij de winnaars bekend!

Chili reis t.w.v. € 5.000,-

t.w.v. € 89,70

max reserva pakket

boek berlin tasting
t.w.v. € 40,65

errazuriz 

van € 50,-

aan wijnen

maak je kans 
op prachtige



De Estate 
Series van 

Errazuriz is het 
ultieme voorbeeld 

van kwaliteitswijn uit 
Chili. De Chileense Estate 

wijnen komen uit verschillende 
gebieden en hebben elk een eigen 

karakter. Ze delen echter belangrijke 
eigenschappen: onovertroffen smaak en 

kwaliteit. Met vijf wijnen in de aanbieding 
zit er altijd een wijn tussen die je aanspreekt!
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59.70

47.95

Errazuriz Estate
6 flessen:

E S TAT E .

www.wijnkring.nl/chili

voor 2 
personen!



Aanbiedingen gelden van 18 november 2019 t/m 12 januari 2020, zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of drukfouten.
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Domaine La Pommière uit Zuid-Frankrijk

Château la Garde Bordeaux

Bodegas Salentein Single Vineyard, inclusief recept FavorFlav

Tips voor de gezelligste tijd van het jaar!

L’Avenir Horizon wijnen

Errazuriz Aconcagua Alto en Wijnkring blend

La Crema uit de sunshine state

Cazes dessertwijnen

Ramón Bilbao rood uit de Rioja

Marchesi di Barolo Italiaanse kwaliteitswijnen

Farina, Italiaanse bubbels, wit en rood uit Veneto

Graham’s Port, inclusief recept FavorFlav

Dourthe rood en wit

Laurent Miquel, wijnmaker uit de Languedoc

Champagne Ayala, start van de feestdagen!

De Rhône wijnen van Ogier, inclusief interview
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Domaine La 
Pommière Rosé

Streek: Zuid-Frankrijk
Druiven: Carignan, Grenache 
Noir, Syrah

fris | rood fruit

appetizers | voorgerechten
gegrild vlees | hartige taarten

Domaine La 
Pommière rouge

Streek: Zuid-Frankrijk
Druiven: Merlot, Cabernet 
Sauvignon

helder | sappig | zacht | rood fruit

kipgerechten | milde curry’s

fris | grapefruit | limoen

aperitief | octopus salade | oesters 
schaal- en schelpdieren | vis

Domaine La 
Pommière Blanc

Streek: Zuid-Frankrijk
Druiven: Grenache, Sauvignon 
Blanc, Vermentino, Colombard

Domaine La Pommière ligt aan 
de rivier de Heurault bij 
Florensac in Frankrijk. De 
bodem is alluviaal. Alluviaal 
betekent het losse materiaal 
(regoliet) dat als sediment 
door een rivier is afgezet. 
Doordat het dicht bij de kust 
ligt waait er een verkoelende 
zeebries, deze helpt om de na-
tuurlijke frisheid te bewaren.  
  
Côtes de Thau
Dit gebied bestaat uit een reeks 
terrassen die een boog vormen langs 
de westelijke oever van het meer van 
Thau, gedomineerd door de voormali-
ge vulkaan Agde en de Mont St. Clair 
in Sète. Het Côtes de Thau-gebied 
strekt zich uit over 6 districten gren-
zend aan het meer en biedt een onge-
wone natuurlijke omgeving, variërend 
van de zee, het meer, de stranden en 
de garrigue (vegetatie). De aanwezig-
heid van water heeft een matigend 
effect op de hitte van het mediterrane 
klimaat en de milde temperaturen zijn 
bijzonder bevorderlijk voor de rijping 
van witte druivenrassen.

DOMAINE LA
POMMIÈRE

De
 w
ij
ne
n

6.95

5.99
per fles

Zuid Frankrijk
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ananas | grapefruit | citrusfruit
honeydew meloen | groene appel

kip | kalkoen | visgerechten
schaal- en schelpdieren

Château La Garde 
blanc

Streek: AC Pessac-Léognan
Druiven: Sauvignon Gris,
Sauvignon Blanc

klassiek | animale tonen | rood fruit
gerookt cederhout

zacht gegaard lamsvlees | lams-
koteletjes | kalfszwezerik | kalfs-
sukade | milde kazen

Château La Garde 
Rouge

Streek: AC Pessac-Léognan
Druiven: Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Cabernet Franc

De
 w
ij
ne
n

35.95

29.99
per fles

Bordeaux

Bij het vaststellen van de 
befaamde Grand Cru classificatie 
van de wijnen uit Bordeaux uit 
1855, stond al snel vast dat 
de Médoc niet het alleenrecht 
op hoge waarderingen had. Ook 
Pessac-Leognan (destijds nog 

onderdeel van de ‘Graves’, maar 
sinds 1987 zelfstandig) leverde 
topkwaliteit en wijnen uit de 
streek werden terecht beloond 
met fraaie classificaties, 
inclusief de allerhoogste. 

ideale
maaltijd

begeleiders

Château La Garde Blanc
Iedereen kent de rode wijnen uit 
Bordeaux, maar dat de streek ook 
enkele van de mooiste Franse witte 
wijnen voortbrengt is minder mensen 
bekend. Twee redenen dus waarom 
de witte Château la Garde meer aan-
dacht verdient. De klasse en unieke 
eigenschappen van de wijn zijn het 
waard om ontdekt en genoten te 
worden. De Sauvignon Blanc geeft 
de wijn sap en fruit, de lekker eigen-
wijze Sauvignon Gris (door slechts 
enkele wijnhuizen gebruikt) energie 
en spanning; een heerlijke combina-
tie. De Sauvignon Blanc komt tegen-
woordig overal, maar Pessac-Leog-

nan blijft waar ze blijft. Door haar 
unieke terroir weten de wijnen zich te 
onderscheiden; de specifieke com-
binatie van vulling, complexiteit en 
spanning treffen we nergens anders 
aan. Het maakt de wijn uniek in zijn 
soort en een parel aan tafel bij een 
keur aan gerechten. Hij daagt elke 
chef en sommelier uit om er nieuwe, 
andere wijn-spijs combinaties mee te 
ontdekken; de wijn kent namelijk am-
per beperkingen in de gastronomie.       

Château La Garde Rouge
Wat de wijnen uit Pessac-Leognan 
heerlijk anders maakt is hun geboor-
tegrond, de befaamde kiezel waarop 

druivenrassen als Cabernet Sauvig-
non, Malbec en Petit Verdot perfect 
gedijen. Ze rijpen er fantastisch en de 
blend zorgt voor een speels samen-
spel van kracht, finesse, fruit en struc-
tuur. In culinair opzicht biedt de wijn 
alles wat je er van verwacht; heerlijk 
bij fraaie vleesgerechten, ideaal bij 
diverse kazen. De rode Château La 
Garde geeft je het gevoel van thuis-
komen; vertrouwde aroma’s en be-
wezen kwaliteiten als maaltijdbege-
leider of gewoon zomaar…

DOURTHE
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12.95

9.99
12.95

9.99

www.dourthe.com

fris | stuivend | citrusfruit | buxus
grapefruit | mineralen

aperitief | vis | fruits de mer
oesters | geitenkaas

Dourthe N° 1 
Sauvignon Blanc

Streek: Bordeaux
Druif: Sauvignon Blanc

expressief | intens | bessen

rood vlees in saus | wild
gevogelte | Franse kazen

Dourthe N° 1 
Rouge

Streek: Bordeaux
Druiven: Cabernet Sauvignon, 
Merlot

De
 w
ij
ne
n

Het handelshuis Dourthe is een 
begrip in Bordeaux vanwege 
haar prachtige assortiment, 
maar ook vanwege haar eigen 
“huiswijn”: Dourthe No1 rood 
en wit. Het voorbeeld van een 
modern gemaakt rode en witte 
Bordeaux van een uitstekende 
kwaliteit !

Het selecteren van alleen de beste 
percelen, het gebruik van druiven 

van onberispelijke kwaliteit, het toe-
passen van strenge vinificatiemetho-
des in de Dourthe N°1 witte wijnen. 
De rode wijnen rijpen gedurende 

12 maanden in nieuwe Franse eiken 
vaten en komen allemaal neer op 

uitzonderlijke resultaten, geprezen 
door de pers en de handel. 

Proef het zelf!

Geniet van 
wit en rood 

uit de 
Bordeaux! 

DOURTHE

Bordeaux
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De Verité Viognier is een goed 
voorbeeld van de ‘nieuwe’ vin de 
pays, gemaakt op basis van lage 
rendementen van viognierstokken 
in Saint-Chinian. Viognier is 
hier rijker dan in de Rhône, heel 
aromatisch en verfijnd. 

Henri Miquel, vader van Laurent, 
is een ware specialist als het gaat 
om de Syrah druif. Veel van de 
druiven zijn door hem aangeplant 
in de wijngaarden van Saint-

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Viognier

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Syrah

rijk | expressief | witte perzik
abrikoos | honing | bloemen

tarbot | zeebaars | kreeft
vissalade | Camembert

donker fruit | verfijnde kruiden
vanille | toast | subtiel hout

gegrild vlees | geroosterd vlees
diverse kaassoorten

Laurent Miquel 
Vérité Viognier

Laurent Miquel 
Bardou

18.95

16.99
20.95

17.99

Chinian. In de volle overtuiging 
dat deze druif, in combinatie 
met de rotsachtige kalkbodem, 
de meest heerlijke rode wijn zou 
opleveren; Bardou. Het resultaat 
mag er wezen, een van de prestige 
wijnen van Laurent Miquel! 

Laurent Miquel groeide 

op op het familiewijngoed 

Cazal Viel in Saint-

Chinian. Na een studie 

in Parijs en Leeds en 

een carrière bij Nissan 

keerde hij terug naar zijn 

geboortestreek. De wijn 

bleef hem trekken. Laurent 

staat model voor de nieuwe 

generatie wijnmakers van de 

Lanquedoc, die kiest voor 

kwaliteit in plaats 

van kwantiteit. 

LAURENT MIQUEL

www.laurent-miquel.com

TIP:
ongeveer 
1 uur voor 

het drinken 

karafferen

De
 w
ij
ne
n

De prestige wijnen

Zuid Frankrijk
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Ayala rosé
Majeur

Ayala Brut
Majeur

levendig | verleidelijk | framboos
aardbei | kers

feestelijk aperitief | schaal- en 
schelpdieren | kreeft | vers fruit

open | expressief | delicaat
citrus | bloemen | wit fruit 

red snapper | gnocchi | ratatouille
gegrilde vis | salade

Streek: Champagne
Druiven: Chardonnay, 
Pinot Noir, Pinot Meunier

Streek: Champagne
Druiven: Chardonnay, 
Pinot Noir, Pinot Meunier

39.95

33.99

49.95

44.99

De wijnen

www.champagne-ayala.fr

Wijnmaakster Caroline Latrive

inclusief 
giftbox!

AYALA

Champagne

Champagne Ayala is altijd een 
klein en onafhankelijk familiebedrijf 
gebleven. Na de Tweede Wereld-
oorlog ging het huis rustig door 
toen de leiders belangrijke posities 
innamen in de Champagne-han-
delsassociaties.

De Brut Majeur is het perfecte 
voorbeeld van frisheid en elegantie 
waar het huis om bekend staat. Een 
blend van de beste Chardonnay, 
Pinot Noir en Pinot Meunier. Brut 
Majeur is de belichaming van een 
non-vintage brut van een historisch 
champagnehuis. Perfect voor een 
aperitief, maar ook bij iedere gang 
van een maaltijd te schenken. Je 
krijgt er een mooie giftbox bij dus 
ook zeer geschikt als cadeau! 

De Rosé Majeur is dan weer de 
perfecte belichaming van de ori-
ginaliteit en finesse van de wijnen 
van het huis. Hij is voornamelijk 
gemaakt van Chardonnay met de 
toevoeging van een klein deel van 
de Pinot Noir uit de beste crus van 
de Montagne de Reims. Een lage 
dosage, kenmerkend voor Cham-
pagne Ayala, maakt bij deze Rosé 
Majeur vrouwelijk en genereus. 
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Ayala Blanc 
de Blancs 2012

lichtgoud | expressief | honing
rijpe citrusvruchten |  vleugje hout

aperitief | coquilles | tarbot in
botersaus | kreeft met vanillesaus

Streek: Champagne
Druif: Chardonnay

60.00

49.99

inclusief 
giftbox!

Ayala Blanc de Blancs is een 
iconische wijn, gemaakt van 100% 
Chardonnay, alleen afkomstig van 
Grand Cru percelen (Côtes de Blan-
cs) gelegen in Cramant, Chouil-
ly en Le Mesnil-sur-Oger. Breed, 
dynamisch en subtiel romig van 

smaak. Brut Blanc de Blancs is een 
fantastisch aperitief om speciale 
gebeurtenissen mee te vieren. In 
een avontuurlijke bui? Combineer 
deze Champagne dan met coquilles! 
Liever een klassieke combinatie? 
Kies dan voor tarbot met botersaus 

of kreeft met vanillesaus.

In 2005 kocht de familie Bollinger 
het mooie Ayala landgoed, met de 
bedoeling het in zijn oude glorie 
te herstellen. Dit was het begin 
van een opleving voor Champagne 
Ayala, met volledige restauratie 
van wijnbereidingsfaciliteiten 
en de komst van nieuw personeel. 
Het huis telt vandaag ongeveer 
15 medewerkers, waarbij de 

familiegeest vanuit de oorsprong 
behouden blijft en Ayala 

zelfstandig blijft.

Bijzonder feit: 
Caroline Latrive is 
een van de weinige 
vrouwelijke, eerste 
verantwoordelijke, 
wijnmaaksters in 
een door mannen 

gedomineerde wereld 
in de Champagne!  
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Clos de l’Oratoire 
des Papes Blanc

helder | witte bloesem | peer | perzik
witte peper | zoethout | mineralen

Aziatische gerechten | kalfsvlees
kip | schaal- en schelpdieren | vis

Streek: Rhône
Druiven: Grenache, Clairette, 
Roussanne, Bourboulenc

41.50

35.99
41.50

35.99

Artesis 
Blanc

mandarijn | rozen | pruimen | peer
amandel | acacia honing | munt

zeevruchten | fijn gekruide vis | kip

Streek: Rhône
Druiven: Grenache Blanc, Clairette, 
Bourboulenc, Roussanne, 
Marsanne, Viognier

9.95

8.49
9.95

8.49

Clos de l’Oratoire 
des Papes rouge

Artesis
Rouge

intens | stevig | vers mos | tijm
witte peper | kaneel | chocolade

vleesgerechten | wild | kip
romige rijke kaassoorten

kersenrood | zijdezacht | kruiden
pruimen | kersen | bramen

vleesgerechten | wild | stevige, 
oude kazen

Streek: Rhône
Druiven: Grenache, Syrah, 
Mourvèdre, Cinsault

Streek: Rhône
Druiven: Grenache, Syrah, 
Mourvèdre

www.ogier.fr

Het Rhônehuis Ogier heeft zich 
sinds 2006 volledig toegelegd op 
duurzaamheid. Dit betekent dat de 
druiven duurzaam geteeld worden 
en dat Ogier rekening houdt met 
de natuurlijke omgeving van de 
wijngaarden. Vandaag de dag levert 
Ogier wijnen uit de belangrijkste 
appellaties van de Rhône vallei en 
is toonaangevend in Châteauneuf-
du-Pape. De Artesis serie staat voor 
Côtes du Rhône wijnen van een zeer 
goede kwaliteit die de basis vormen 
voor de grote wijnen van dit be-
faamde Rhônehuis.

OGIER

blend van 

maar liefst 

6 (lokale) 

druiven!

De wijnen

Rhone
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Châteauneuf-du-Pape is een van 
de meest klassieke en voornaam-
ste wijnen. Wat maakt die van 
jullie typisch Ogier? 
De aanpak die we hebben met het 
terroir. We spreken niet over onze 
druivenrassen of de leeftijd van onze 
wijnstokken, maar over onze bodems 
en onze wijngaarden. We richten ons 
echt op de bodem waar druiven wor-
den geteeld en we proberen de typi-
citeit van elk van hen uit te drukken 
en niet om body-built wijn te maken 
voor wijnwedstrijden. Onze wijnen 
moeten hun oorsprong tonen en ge-
paard gaan met de juiste gerechten.

Iets specifieker, wat maakt de 
Clos de l’Oratoire wijnen an-
ders dan de andere  Château-
neuf-du-Pape wijnen?
De diversiteit van onze wijngaarden, 
geplant op de 4 bodems die we heb-
ben in de appellatie; kalksteen, Cob-
ble stenen, Safre (zand) en zandsteen. 
Co-vergisting, zeer zachte extractie. 

De naam Artesis staat voor kwa-
liteitswijnen uit de Côtes du 
Rhône. Is dit ook de basis voor 
andere wijnen van Ogier? 
Dat zijn ze inderdaad! Artésis is een 
van de meest - zo niet de meest! - 
complexe wijnen om te maken. Deze 
wijnen zijn de ware signatuur van 
Maison Ogier: frisheid, zuiverheid en 
diepte voor de rode en complexiteit 
en mineraliteit voor de witte wijn. De 
blend is een eerbetoon aan de di-
versiteit van de Rhône-vallei op het 
gebied van druiven (6 witte druiven 

toen de meeste producenten zich 
alleen op Viognier richtten), onze 
signature wat betreft veroudering 
(een beetje eiken, maar niet teveel!) 
en een echte proefervaring. Deze 
wijnen kunnen meteen worden geo-
pend, maar u kunt ze ook een paar 
jaar in uw kelder laten. Artésis-wijnen 
zijn een echte kennismaking met het 
Rhônedal dat moet worden voort-

gezet met onze schatten van Ogier: 
Lirac, Vacquyeras, Gigondas en na-
tuurlijk Châteauneuf-du-Pape!

Heeft u een eigen favoriete 
wijn(jaargang), welke is dat?
Ik heb geen persoonlijke, favoriete 
wijn. Elke dag is anders en we vinden 
misschien een wijn voor elke gele-
genheid, of voor elke dag? Als we 
denken aan Clos de l’Oratoire des 
Papes-wijnen, denk ik dat mijn favo-
riet Les Chorégies 2016 zou zijn, maar 
hij oudert nog steeds heel goed.

Bent u trots op een specifieke 
jaargang? Waarom is dat?
Nee, ik ben niet bijzonder trots op 
een specifiek jaar. Elk jaar heeft zijn 
eigen typiciteit en ik vind ze allemaal 

lekker. Nogmaals, het is als een favo-
riete wijn...Ik heb geen favoriet, het 
hangt echt af van het moment en 
vrienden aan tafel!

Ogier focust zich sinds 2006 
geheel op duurzaamheid. Kunt u 
uitleggen wat Ogier doet aan 
duurzaamheid? 
Al onze wijngaarden zijn biologisch, 
we werken met dekgewas in wijn-
gaarden. Dekgewas wordt gebruikt 
om de grond te beschermen tegen 
groei van onkruid of winderosie. We 
gebruiken natuurlijke meststoffen 
zoals schapenmest en we gebruiken 
schapen in wijngaarden. 

Hoe denkt u dat de komende ja-
ren eruit gaan zien wat betreft 
het maken van Zuid-Franse wij-
nen? 
Ik heb echt geen idee. We hadden 
een fantastisch en goed uitgebalan-
ceerd 2015 en 2016, droogte in 2017, 
in 2018 kwam het dichtbij overstro-
ming en daaropvolgend een nieuwe 
droogte in 2019. Dus ik kan je niets 
zeggen over de toekomst, maar we 
werken hard in de wijngaarden om 
rijpe druiven te oogsten, zelfs als we 
weer droogte krijgen.

Lees hier ons 
interview met 
Edouard Guerin, 
Chief Winemaker 
bij Ogier!

vragen
aan
edouard 
guerin
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Single Vineyard 
El Tomillo Malbec

Single Vineyard 
la pampa malbec

complex | elegant | rood fruit
kruiden | minerale tonen

wildgerechten | gegrild rood vlees 
stevige stoofschotels

blauwe bes | aalbes | florale tonen
kruiden | balsamico

pittige gerechten | ribeye met
chimichurri saus

Streek: Uco Valley
Druif: Malbec

Streek:  Uco Valley
Druif: Malbec

35.95

29.99
35.95

29.99

Bodegas Salentein in Argentinië is 
pionier in de productie van premium 
wijnen uit Valle de Uco. De druiven 
voor de Salentein Single Vineyard 
wijnen zijn, zoals de naam het al 
zegt, afkomstig van één enkel 
perceel van Salentein wijngaarden 
in het hoogste deel van de Valle 
de Uco en bestaan voor 100% uit 
één druivenras. Hierin is gezocht 
naar de perfecte combinatie tussen 
druivenras en microklimaat. 

BODEGAS 
SALENTEIN

“De basis van deze Single 
Vineyard wijnen ligt in de 

kennis die we de afgelopen 20 
jaar hebben opgedaan met de 
bijzondere terroirs van deze 
wijngaarden. Door de jaren 

heen werd steeds meer het eigen 
karakter en herkenbaarheid van 
deze verschillende wijngaarden 

duidelijk, wat tot uiting 
kwam in deze fantastische 

wijnen.“, aldus José Galante, 
hoofdwijnmaker van Salentein. 

TH

Uco Valley

Binnen deze serie wordt wijn 
gemaakt van druiven afkomstig van, 
onder andere, twee wijngaarden: 
El Tomillo en La Pampa. La Pampa, 
gelegen op het Salentein landgoed 
in de regio Mendoza, ligt op 1300 
meter hoogte in de subregio San 
Pablo in de Uco Valley. De wijngaard 
El Tomillo, wél een eigen wijngaard, 
maar niet gelegen op het Salentein 
landgoed, ligt in het meest zuidelijke 
deel van de Uco Valley bij San Carlos 
in de subregio Altamira, op 1050 
meter hoogte.

De wijnen

Deze luxe wijnen zijn goed 
gestructureerd en elegant, 
gekenmerkt door hun diepe 
kleuren, rijke, complexe 
aroma’s en smaken. Alle 

wijnen zijn gerijpt 
in Franse eikenvaten. 
Proef zelf en ontdek 

jouw favoriet! 



CHILI CON CARNEGERECHT:

SINGLE VINEYARD 
EL TOMILLO MALBEC

WIJN:

• 2 chipotle en adobo pepers + 
 1 el saus 
• 1 tl chilivlokken
• 1 rode peper
• 500 ml kippenbouillon
• 800 g rundersukade, in stukken 
 van 2x2 cm
• 2 tenen knoflook, fijngehakt
• 1 ui, gesnipperd
• 1 tl kaneelpoeder
• 2 tl komijnpoeder
• 1 tl pimentpoeder
• 2 tl gedroogde oregano 
 (Mexicaanse, als je het kunt vinden)
• 1 tl cacao
• 1 tl gerookt paprikapoeder
• 1 tl nootmuskaat, geraspt
• handvol koriander, fijngehakt
• 2 lente-uien, in dunne ringen
• tortillachips
• geraspte kaas, goede cheddar
• sour cream
• 1 avocado, in blokjes
• zonnebloemolie, om in te bakken
• zout en peper

voor 4 personen

Chili con carne wordt vaak gemaakt met gehakt, maar wil je het echt goed aanpakken, gebruik 
dan runderstoofvlees en laat dit langzaam garen. Vergeet de kidneybonen, voor dit gerecht heb 
je chipotle en adobo nodig. Deze gedroogde en gerookte jalapenos in pittige saus zijn bij 
sommige grote supermarkten te krijgen en anders kun je ze online vinden. Ze geven de stoof 

een hele diepe en licht rokerige smaak, niet overslaan dus!

1. Doe de chipotle, chilivlokken, peper en bouillon 

 in een steelpan en breng aan de kook, laat ca. 5 

 minuten op laag vuur pruttelen. Giet het mengsel 

 over in een blender of beker van een staafmixer en 

 pureer het tot een glad geheel.

2. Verhit zonnebloemolie in een braadpan met dikke 

 bodem en bak hierin het vlees aan alle kanten bruin. 

 Zorg dat er genoeg ruimte tussen het vlees zit, 

 anders gaat het stomen. Werk zo nodig in delen. 

 Haal het vlees uit de pan en zet apart.

3. Verhit zo nodig nog wat olie in de pan en bak    

 hierin de ui en knoflook op laag vuur glazig. 

 Voeg de kaneel, komijn, piment, oregano, cacao, 

 gerookt paprikapoeder en nootmuskaat toe en bak ca. 

 1 minuut mee, tot alle geuren vrijkomen.

4. Doe het vlees terug in de pan samen met het chipotle-  

 mengsel en net zoveel water tot het vlees 

 onderstaat. Breng aan de kook en draai het vuur laag.   

 Laat het geheel ca. 1,5-2 uur garen tot je het vlees   

 makkelijk uit elkaar trekt met een vork, maar het 

 nog wel stevig is.

5. Schep het vlees op borden en top af met de koriander,   

 bosui en kaas. Serveer met de tortillachips, sour 

 cream en avocado.

ca. 2 uur en 30 minuten

Benodigdheden:

Staafmixer of blender

Recept: FavorFlav.com 
FavorFlav is hét online foodmagazine voor iedereen die van lekker eten en drinken houdt. Je vindt er de 
lekkerste recepten, van vlees tot vegan, interviews met chefs, wijntips, restaurant-reviews en de leukste 
adresjes voor een snelle snack of chique sterrenbordje in binnen- en buitenland. 

Een kruidig en krachtig gerecht smeekt om een wijn die net zo kruidig en krachtig is. 
De stoere Malbec druif levert in Argentinië wijnen op met veel power en rijp zwart fruit, ideaal 

bij chili con carne. Extra pluspunt: de zachte tannines en fijne zuren van deze prachtige Salentein 
wijn. Wist je trouwens dat Argentinië ruim 75% van alle Malbec wijnen wereldwijd produceert?

Ingrediënten bereiding



Pepernoten

FEESTELIJKE
AFSLUITERS
EN GOED
BEGIN! IN NOVEMBER BEGINNEN WE ONS “DRUK” TE 

MAKEN OVER DE FEESTMAAND DECEMBER. WANT; 
SINTERKLAAS, KERST, OUD & NIEUW, HET ZIJN 
MOMENTEN DIE DE TIJD DOEN VLIEGEN EN WAAR WE 
ONS BEST VOOR WILLEN DOEN OM HET JAAR ZO LEUK 
MOGELIJK AF TE SLUITEN. 

De één sluit het jaar 
af met uitgebreide 
diners, de ander geniet 
liever van het gemak van 
bezorgdiensten. In de ene 
hand je mobiele telefoon 
met bestel app, in je 
andere één van de beste 
wijnen uit ons magazine.

Speculaas

Oliebollen

Marsepein
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OOK IN 
JANUARI 
BLIJFT HET 
GEZELLIG

Kijk jij er ook al naar uit? 
Pepernoten, speculaas, marsepein, 
oliebollen, gourmetten, chocolade 
en nog veel meer? Wij ook! We helpen 
je graag om al dit lekkers te 
combineren met een goed glas wijn.

Na de feestmaand volgt 
januari, een maand 
die vaak nog vol in 
het teken staat van 
nieuwjaarsborrels 
inclusief de lekkerste 
bubbels en hapjes.

Kalkoen
onze 

feestelijke
tips!

Kerststol

Chocolade

gourmet

Wijnkring magazine   |   17
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De toekomst, dat is wat L’Avenir 
betekent. Het huis heeft een Fran-
se herkomst, maar dan met het 
zonnige klimaat verenigd van Stel-
lenbosch, Zuid-Afrika. Met welis-
waar een Nederlandse oorsprong 
is L’Avenir onderdeel van het Fran-
se familiebedrijf Advini dat met de 
aankoop van L’Avenir een voetaf-
druk heeft gezet in Zuid-Afrika.

Mede door kennis en kunde heeft 
L’Avenir een stijl kunnen creëren 
van wijnen die elk druivenras en 
streek representeren. Bovenal richt 
het wijnhuis zich op verfijning en 
balans. Zuid-Afrikaanse wijnma-
kers zijn doorgaans erg open in 
het uitwisselen van informatie met 
hun wijn producerende ‘concul-
lega’s’ en dat is iets wat niet vaak 
voorkomt onder wijnmakers. Bij 
L’Avenir zijn terroir (dat betekent 
o.a. grondsoort, ligging, klimaat), 
de mensen, hun kennis en passie 
allesbepalend voor de kwaliteit. 
De Single Block Chenin Blanc en 
Single Block Pinotage zijn echte 
signaturen van Zuid-Afrika. Wijnen 
waarin je rijke aroma’s uit de natuur, 
de geestdrift en het avontuur van 
Zuid-Afrika proeft. 

Horizon 
Sauvignon Blanc

verfrissend | witte peer | meloen
guave | ananas | citroengras

aperitief | lichte voorgerechten
salades met geitenkaas

Streek: Stellenbosch
Druif: Sauvignon Blanc

8.95

7.49

De
 w
ij
ne
n

L’AVENIR
Stellenbosch

Wijnmaker Dirk Coetzee
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Horizon 
rosé de pinotage

Single Block 
Chenin Blanc

Horizon 
pinotage

Single Block 
Pinotage

droog | levendig | aardbeien
rozenblaadjes | watermeloen

aperitiefwijn | salade
kipgerechten | gegrilde vis

verfrissend | vol | ananas | peer
abrikoos | gele peren | noot

visgerechten | schaal- en schelp-
dieren

sappig | frambozen | pruimen
rijpe rode kersen | chocolade

gegrild vlees | belegen kazen

rijk | vol | rijpe zwarte kersen | tabak
pruimen | kruiden | chocolade

gegrild rood vlees | lamsvlees
truffelgerechten | belegen kazen

Streek: Stellenbosch
Druif: Pinotage

Streek: Stellenbosch
Druif: Chenin Blanc

Streek: Stellenbosch
Druif: Pinotage

Streek: Stellenbosch
Druif: Pinotage

8.95

7.49

31.95

27.99

8.95

7.49

39.95

34.99

L’Avenir heeft met de Horizon serie heerlijk 
toegankelijke wijnen gemaakt die je meteen op 

tafel wilt zetten. De ‘toekomst’ is nog nooit zo 
aantrekkelijk geweest, proef het zelf!
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Bij Errázuriz streeft men ernaar om de beste 
wijnen te maken. Dit doen zij door elk 

stadium van druiventeelt in de Aconcagua, 
Casablanca en Curico vallei tot het 

wijnmaken volgens de meest natuurlijke 
technieken zorgvuldig te beheersen.  

De laat rijpende Carmenère druif groeit 
in de Max V wijngaard. Hier zijn de 
omstandigheden goed. Dankzij het 

Mediterrane klimaat en de bodem die 
bestaat uit klei, leem en rotsen, kunnen 

de Carmenère druiven intense aroma’s en 
smaken ontwikkelen. Een sappige wijn met 
body die zich uitstekend laat combineren 

met verschillende gerechten.

De druiven voor de Aconcagua Alto 
Cabernet Sauvignon zijn voornamelijk 

afkomstig van de Max Reserva wijngaarden 
in de Aconcagua. De speciale voedings- 

en afvoeromstandigheden van de 
verschillende bodems helpen met het 

produceren van evenwichtige fruitsmaken 
door de kleine trossen en bessen aan de 
plant. Een wijn met heerlijke aroma’s en 

psst.. ook ideaal bij bijvoorbeeld de 
oer-Hollandse gehaktbal!

ERRAZURIZ

Aconcagua Alto 
Cabernet Sauvignon

zwarte kersen | frambozen | bramen
blauwe bessen | vanille | cederhout

gehaktballen | chili con carne | pizza
lasagne | ragoût met vlees

Streek: Aconcagua Alto
Druiven: Cabernet Sauvignon, 
Petit Verdot, Cabernet Franc

Aconcagua Alto 
Carmenère

sappig | complex | rood fruit
pruimen | saffraan | nootmuskaat

pastagerechten | lamsvlees
steak

Streek: Aconcagua Valley
Druif: Carmenère

19.95

17.49 19.95

17.49

De wijnen

www.errazuriz.com

Chili

Wijnmaker Francisco Baettig

errazuriz
in



 “Een supergave ervaring om deze blend zelf samen 
te stellen. Persoonlijk had ik het op voorhand een 

beetje onderschat, dit is best secuur (proef)werk. Het 
eindresultaat is meer dan geslaagd en daar mogen 

wij als groep trots op zijn!” 

slijterij / wijnhandel & tabakorie de smörre
Roderik snijders

Oldenzaal

schuttelaar wijnen & geschenken zwolle
Remco van Looijengoed

Vinoloog van de Wijnacademie 

“De Errázuriz blend is uiterst serieus, door 
ons team van vinologen en wijnprofessionals, 
samengesteld uit de best mogelijk compositie 
van druivenrassen die samensmelten tot een 
fantastische wijn: De Max Reserva Red Blend 

Wijnkring Special Cuvee van Errázuriz!” 

“Ik was een van diegenen die het voorrecht had, onder 
de bezielende leiding van de keldermeesters van 

Errázuriz, deze blend te hebben mogen maken. Het 
was een fantastische middag, we hadden kwaliteit-
cépages en hebben een prachtige blend gemaakt. 

Mijn advies is; even karafferen en lekker van genieten 
óf nog even wegleggen voor een mooi moment.” 

van gelderen wijn
marlie van gelderen

Venlo

Benieuwd geworden? Het kan zomaar zijn dat jouw eigen Wijkringondernemer van om de hoek zich dus eigenlijk, voor even, 
wijnmaker mag noemen en jij als Wijnkringklant dus de enige echte Wijnkring Blend in handen hebt. Laat het je smaken, proost!

De tijd van het jaar past perfect bij deze Wijnkring 
Red Blend, kun je het je al voorstellen? Het perfect 

gegaarde stuk vlees of gegrilde groenten uit de 
oven, openhaard aan en dan deze wijn op tafel? 

Zet maar klaar! 

De Max Reserva serie is een wijnserie met historie, een 
samensmelting van 140 jaar ervaring in wijn maken en de 

unieke omstandigheden van de Aconcagua Vallei. 
De bestaande serie schotelt unieke Chileense wijnen 

voor die allen het Errázuriz DNA bevatten. Daar komt nu 
Exclusief de Wijnkring Special Cuvee bij! 

Leuk, maar wat kun je dan verwachten van deze wijn? 
Wat zie je? De kleur is kersenrood met robijnrode 

tinten. Wat ruik je? De geur doet je denken aan rood 
en zwart fruit met een beetje balsamico. Ga je echt je 

best doen dan kom je tonen van kruidnagel, gebak 
en gedroogd fruit tegen. Neem dan een slok, wat 
próef je? Ook in de smaak denk je aan kruidnagel, 

kersen, pruimen, vanille en misschien zelfs, ver weg, 
wat pepermunt. Een zachte textuur, fijne tannine, 

medium body en een verfrissende zuurgraad. 

Wijnkringleden op bezoek bij Errázuriz in Chili 
met één van de onderdelen van de reis; een 
blendsessie. Afgelopen januari was het zover! 

De reis was o.a. ten behoeve van een 
eigen Max Reserva Red Blend Wijnkring-
creatie, een unieke ervaring voor de 
ondernemers! 

Samen zijn de ondernemers tot een blend 
gekomen. De druiven zijn afkomstig 
van de Max Reserva wijngaarden in 
de Aconcagua Vallei. Het unieke aan 
deze bodem is dat hij een voornamelijk 
zilte textuur heeft waardoor er speciale 
voedingswaarden en drainage bestaan. 
Precies, het Errázuriz DNA en dat proef je 
uiteraard ook terug in deze blend. 

Deze Red 
Blend is 

speciaal 
ontwikkel

d 

voor Wijn
kring en 

bestaat u
it 70% Ca

bernet 

Sauvignon
, 15% Mer

lot, 

10% Syrah
 en 5% 

Petit Ver
dot.



AT THE SERVICE OF THE WINE PROFESSIONALS FOR OVER 30 YEARS

www.lehmann-sa.fr
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La Crema 
pinot noir

delicaat | kersen | zoete tabak
sinaasappelschil | theeblad

wildgerechten | steak | lam
gevogelte | rijke kaassoorten

Streek: Sonoma Coast
Druif: Pinot Noir

29.95

27.99

La Crema 
Chardonnay

fris | citrus | toast | eikenhout
butterscotch | noten | boter

salade met gegrilde kip | rijke
visgerechten | rijpe romige kazen

Streek: Sonoma Coast
Druif: Chardonnay

27.50

24.49

www.lacrema.com

Wijnmaker Clive McAllister

®

CaliforniaLA CREMA
De
 w
ij
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n

Californië heeft een warm en zonnig 
klimaat en wordt daardoor ook wel 
de ‘Sunshine State’ genoemd. De 
wijnregio’s liggen verspreid van vlak 
aan de kust tot enkele kilometers het 
binnenland in. Aan de kust profite-
ren de druiven van een verkoelende 
bries vanaf de oceaan terwijl het lan-
dinwaarts een stuk warmer is. Binnen 
de wijnregio’s zijn meerdere microkli-
maten te onderscheiden die elk een 
eigen invloed op de druiven hebben.  
De La Crema wijnen komen uit Sono-

ma County in Californië. De origine-
le naam, La Crema Vinera, betekent 
“Best of the vine” (het beste van de 
wijnstok) en wordt sinds 1979 nage-
streefd. Dit familiebedrijf focust zich 
exclusief op ‘cool-climate’ appella-
ties. Bij zo’n ‘cool-climate’ blijven de 
druiven langer aan de wijnstok en dat 
zorgt weer voor een dieper spectrum 
aan smaak en aroma’s. Bij La Crema 
worden de druiven voor Pinot Noir 
met de hand gesorteerd. De Pinot 
Noir druiven krijgen een zogenaam-

de ‘Cold Soak’, de druiven rusten 
dan voor drie tot vijf dagen in ge-
koelde tanks. Voor Chardonnay geldt 
dat de druiven binnenkomen via een 
transportband en direct naar de pers 
gaan. Om het frisse fruitkarakter te 
behouden worden volledige trossen 
samengedrukt waardoor een eventu-
ele bittere smaak van de schil, pit of 
steel geminimaliseerd wordt.
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12.95

9.99

12.95

9.99

Muscat de 
Rivesaltes Blanc

Rivesaltes Grenat 
Rouge

rijk | fris | zoet | citrusvruchten
perzik | abrikoos

desserts met wit fruit en vanille
blauwschimmelkazen

elegant | wilde aardbeien
rood fruit

sorbets met rood fruit
aardbeien | chocolade

Streek: Zuid-Frankrijk
Druiven: Muscat d’Alexandrie, 
Muscat Petit Grain

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Grenache

37.5 
cl.

37.5 
cl.

De
 w
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nDe wijnen halen regelmatig prijzen en 

worden geserveerd in ‘s werelds bes-
te restaurants (Troisgros, Senderens, 
Georges V, Le Meurice, Le Bristol, 
Jean Georges (VS)). Een smakende er-
varing, een ongelooflijke aromatische 
complexiteit. Eindeloze combinaties 
van spijs en wijn, maar als het gaat 
om een dessert, is het geheim: pas de 
kleur van de wijn aan, aan de kleur van 
het dessert! Bijvoorbeeld: Muscat de 
Rivesaltes Blanc bij wit fruit en vanille, 
Grenat Rouge bij aardbeien! Handig 
weetje, toch?!

Daarnaast zijn de wijnen van Cazes 
ook nog eens Vegan en Biodyna-
misch. Zij werken al meer dan 20 jaar 
op biodynamische wijze. Deze werk-
wijze is gebaseerd op een volledige 
harmonie tussen de druivenrassen, 
het klimaat, de flora en fauna, het land 
en de mannen en vrouwen die werken 
in de wijngaard. Leuk, maar wat houdt 
dat dan in? Biodynamica is een teelt-
methode opgericht in 1924 en geïn-
spireerd door het werk van de Duitse 
filosoof Rudolf Steiner. Het richt zich 
op preventie en op het verbeteren 
van de bodem en de planten in hun 
natuurlijke omgeving. 

Maison Cazes heeft haar ervaring en vaardigheden 
aangescherpt door de jaren en verschillende 
generaties heen en heeft dit gebruikt om een 
buitengewone beheersing van vinificatie te 
bereiken met behulp van de “mutage” -techniek. 
Rijping in een oxidatieve omgeving in eeuwenoude 
foudres, dat zijn zeer grote vaten. 

CAZES
Z

u
id
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Ramón Bilbao 
Reserva

Ramón Bilbao 
Gran Reserva

Ramón Bilbao 
Crianza

vol | elegant | bramen | vanille
zwarte pruimen | specerijen

gegrild rood vlees | overjarige
Hollandse kazen

intens | bramen | zwarte pruimen
delicate specerijen

gebraden rood vlees | wild
overjarige Hollandse kazen

rijk | zwoel | zwart fruit | kruiden
pruimen | kokos

vleesgerechten | (Spaanse) worst-
soorten | zachte kazen

Streek: Rioja
Druiven: Tempranillo, Mazuelo, 
Graciano

Streek: Rioja
Druiven: Tempranillo, Mazuelo, 
Graciano

Streek: Rioja
Druif: Tempranillo

17.95

14.99
28.95

24.99

12.95

9.99

De prachtige Crianza, gemaakt van de 
Tempranillo, komt uit de Rioja. De kalk- 
en leemgrond is hier goed voor zijn drui-
ven, en levert een unieke wijn op. Voor de 
Ramón Bilbao Crianza wordt er meermaals 
geplukt in de wijngaard. Zo worden de 
druiven op hun optimale rijpheid geplukt. 
14 maanden rijpt deze Rioja op Amerikaans 
eiken. Daarna rust de wijn nog 12 maan-
den op de fles. Een prachtige, rijke, rode 
wijn van Ramón Bilbao. De Crianza ruikt en 
smaakt naar zwart fruit, pruimen, kruiden 
en kokos. De zwoele zachte tannines zijn 
rijp en kennen een prachtige elegantie. 
Genieten van een lange, intense afdronk. 

Voor de Ramón Bilbao Gran Reserva groei-
en de druiven in Haro, Rioja Alta, in het 
hart van de DOC Rioja. De bodem hier is 
kalk- en leemhoudend. Dit zorgt voor een 
volle smaak met een goede balans tussen 
zuren en intensiteit van de wijn. Er komt 
bij deze wijnen een traditionele vinificatie 
aan te pas: lagering op Amerikaanse ei-
ken vaten gedurende 30 maanden en 36 
maanden op fles. Deze rode wijn heeft een 
intense dieprode kleur en fruitaroma’s van 
zwarte pruimen en bramen. De smaak van 
Ramón Bilbao Gran Reserva is vol met een 
mooie balans tussen de intensiteit en de 
zuren. 

R
io

ja

Ramón Bilbao Reserva is een subtiele rode 
wijn met een intense dieprode kleur. Ge-
niet van subtiele aroma’s van zwarte prui-
men, bramen en specerijen. De wijn toont 
hints van vanille en hout en heeft een volle 
smaak. Lagering op Amerikaanse eikenva-
ten gedurende 20 maanden, gevolgd door 
30 maanden op fles. 

De
 w
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RAMÓN
BILBAO
Ramón Bilbao was een echte avonturier. 
Uiteindelijk ook in het maken van wijn 
waardoor iedere wijn met aandacht 
gemaakt wordt om de allerbeste in zijn 
soort te worden. 
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Marchesi di Barolo 
Barbera d’Alba Peiragal

La Barbera (één van de weinige 
vrouwelijke druiven op onze planeet) 
is de lieveling van velen. Ze gedraagt 
zich voorbeeldig in de wijngaard waar 
ze mooie rijke, gezonde oogsten geeft 

en in de kelder staat ze open voor 
rijping in zowel roestvrijstalen tanks 

als grote houten vaten van Slavonisch 
eiken of barriques van eikenhout uit 

o.a. Frankrijk. Sommeliers werken 
graag met barbera’s want ze zijn zeer 
veelzijdig en, afhankelijk van de stijl, 
passen ze bij frisse gerechten of juist 

aangenaam rijke. Het feit dat de 
druif van nature een frisse zuurgraad 
heeft en weinig tannine, maakt hem 
voor elke wijnliefhebber een druif 
die eigenlijk nooit teleurstelt. Het 

enige wat de druif vraagt is de juiste 
aandacht in wijngaarden en kelder en 
bij Marchesi di Barolo beheerst men 

dit volledig. Je proeft de ervaring van 
de wijnmakers en het respect dat ze 

voor hun druiven hebben. De Peiragal 
laat zien waarom de Barbera nog altijd 

de meest aangeplante blauwe druif 
in Piemonte is; in vele opzichten is ze 

gewoon de beste.

www.marchesibarolo.com

Barolo 
Tradizione

vol | kruiden | vanille | drop
cacao | wilde rozen

rood vlees | stoofgerechten | wild
kazen

Streek: Piemonte
Druif: Nebbiolo

42.95

39.99

Barbera d’Alba 
Peiragal

warm | robuust | bessen | krenten
vanille | geroosterde hazelnoten

pastagerechten | gegrild vlees

Streek: Piemonte
Druif: Barbera

26.95

22.99
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Marchesi di Barolo 
Barolo Tradizione

Centraal in het assortiment staat de 
Barolo, de wijn waarmee ze zich al zo 

lang onderscheiden. In de ‘Tradizione’ 
weerspiegelt het respect voor de 

wijn die niet voor niets tot de meest 
intrigerende ter wereld behoort. Vaak 
associeert men een Barolo met kracht, 
maar wie de wijn echt kent roemt juist 

zijn finesse. Het is een wijn met de 
pure expressie van de nebbiolodruif, 

het potentieel van zijn terroir, de 
kwaliteiten van de wijnmaker en  

altijd een warm gastronomisch hart. 
Eerlijk, even karakteristiek als elegant, 

betrouwbaar en vooral uiterst smakelijk 
aan tafel, zeker in jaargetijden waarin 
we de warmte van een dergelijke wijn 

zo goed kunnen gebruiken. 

Bij kwaliteitswijnen draait het om karakter; de typiciteit van de druif, de 
identiteit van zijn herkomst en terroir. De wijnmaker bepaalt in hoeverre deze 
eigenschappen in een wijn tot uitdrukking komen. Bij Marchesi di Barolo weten 
ze al deze elementen al decennia op voorbeeldige wijze bij elkaar te brengen 

in een brede reeks authentieke wijnen. 

MARCHESI
DI BAROLO
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zachte mousse | steenfruit

aperitief | carpaccio | vissalade
kip | sushi

fris | vol | amandel | abrikoos
wit fruit | bloemen

aperitief | salade | visgerechten 
zachte kazen

Valpolicella Ripasso 
Classico Superiore

Amarone Classico 
della Valpolicella

Prosecco Spumante 
Extra Dry

lugana

rijk | rijp | pruimen | kersen | jam
peper | leer | gember

rijke pastagerechten | wild | gegrild 
vlees | rijpe en rijke kazen

rijk | cacao | balsamico | kersen
aardbeien | bramen

wildgerechten | oude gerijpte
kazen

Streek: Veneto
Druiven: Corvina | Corvinone
Rondinella | Molinara | Oseleta

Streek: Veneto
Druiven: Corvina | Corvinone
Rondinella | Molinara | Oseleta
Turchetta

Streek: Veneto
Druif: Glera 

Streek: Veneto
Druif: Trebbiano di Lugana

12.50

9.49
15.95

12.99

14.95

11.99
34.95

29.99

De wijnen

www.farinawines.com

Bij Farina wordt de traditionele 
manier van wijn maken wordt 
niet vergeten, maar er wordt ook 
gebruik gemaakt van de nieuwste 
technologieën. 

De Lugana is een jonge, witte wijn 
die geproduceerd wordt in het 
kleine gebied tussen de provincies 
Verona en Brescia. Lugana heeft zijn 
volle body, frisheid en overvloed aan 
aroma’s te danken aan het uiterst 
gunstige klimaat, de natuurlijke 
zandgrond en de bijzondere 
Trebbiano di Lugana druif. De wijn 
heeft een afdronk met tonen van 
amandel wat typisch is voor de 
bodem in Lugana. 

Farina is gelegen in het hart van de 
Valpolicella regio. De Valpolicella 
Ripasso Classico Superiore is een 
wijn met de authentieke ziel, geur en 
smaak van het terroir waar de druiven 
groeien. De toevoeging ‘Superiore’ 
komt omdat de druiven een hoger 
alcoholpercentage hebben en 
minimaal een jaar hebben gerijpt. 
De druiven blijven iets langer aan 
de druivenstok zodat er een intense, 
rijpe en toch zachte wijn ontstaat. 

Zin in een bubbel? Dan is de 
spumante iets voor jou. Een strogele, 
met groene tinten prosecco die 
ruikt naar bloemen en appel. Het 
zorgvuldig sorteren van de Glera-

druiven voor de productie van 
Prosecco en de kunst van wijn maken 
zijn essentiële elementen van deze 
wijn. De “hervergisting” vindt plaats 
volgens de Charmat-methode. Het 
levert een zachte, elegante Prosecco 
op. Ideaal als apertitief. 

Amarone is toch wel de klassieker 
uit de Valpolicella. Farina Amarone 
Classico Della Valpolicella is een wijn 
geboren uit de klassieke Amarone 
methode. Vier maanden drogen, in 
een speciaal hiervoor ontworpen 
ruimte, levert een wijn op met een 
sterke en verfijnde smaak.

Veneto

FARINA
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Graham’s is niet als Port bedrijf be-
gonnen. In het begin van de negen-
tiende eeuw waren de broers William 
en John Graham de trotse eigenaren 
van een textielhandel. Toen een klant 
krap bij kas zat, namen ze in plaats 
van contanten, 27 vaten Port aan als 
betaling. Dat was liefde op het eerste 
gezicht, ze besloten zich voortaan te 
richten op de productie van de aller-
beste Port wijnen uit de Douro val-
lei. De generaties erna volgden het 
voorbeeld van hun voorvaderen en 
anno 2019 is Graham’s nog altijd een 
familiebedrijf, zij het dat er aanzienlijk 
meer wijnen geproduceerd en ver-
kocht worden dan ruim honderd jaar 
geleden. Gelukkig maar, want hier-
door kunnen Port liefhebbers uit de 
hele wereld genieten van Graham’s 
Premium Ports.

Tawny Port wijnen rijpen in contact 
met zuurstof, dat de eikenhouten 
vaten doordringt. De kleur verandert 
hierdoor van de oorspronkelijke diep 
paarsrode kleur van de jonge Port 
naar mooie Tawny (taankleurig/ le-
verkleurig) tinten. The Tawny is een 
blend met gemiddelde rijping van 
7 tot 9 jaar, een heerlijk soepel al-
ternatief voor de meer reguliere 10 
Years Old Tawny Port. Mocht je daar 
nu juist wel naar op zoek zijn, maar is 
een hele fles teveel? De 10 Year Old 
Tawny is er ook in 20cl fles!

De Six Grapes is gemaakt om zoveel 
mogelijk te lijken op een jonge Vin-
tage Port. Deze wijn wordt veelal ge-
zien als “de alledaagse port voor de 
vintage port drinker”. De Six Grapes 
is donkerrood van kleur met een ver-
leidelijke rijke geur van rijpe pruimen 
en kersen. De zes druiventrossen op 
de fles verwijzen naar het eeuwenou-
de kenmerk voor de allerbeste Port 
wijn. Een explosie van fruit op de 
tong met een friszoete afdronk.

Graham’s Six Grapes 
Reserve Port

stevig | rijk | rijpe pruimen | zwarte
kersen

Stilton blauwschimmel | chocolade-
desserts

Streek: Porto
Druiven:  Touriga Francesa, 
Touriga Nacional, Tinta Barroca, 
Tinta Roriz, Tinto Cão

18.95

www.grahams-port.com

Graham’s Port 
The Tawny

complex | stoer | sinaasappelschil
vijgen | rozijnen | kaneel

amandeltaart | karamelpudding
rijpe kazen

Streek: Porto
Druiven: Touriga Francesa, Touri-
ga Nacional, Tinta Barroca, Tinta 
Roriz

17.95

14.99

De wijnen

Porto

14.99



Oh deze taartjes… We waarschuwen je vast: ze zijn verslavend lekker. Komt omdat ze 
ongeveer alles hebben waar een mens gelukkig van wordt. Ze zijn romig, zout, knapperig en rijk 
en warm van smaak. Bijnaam: de beste karameltaartjes van Amsterdam. Patissier Steven Burggraaf 

serveert ze in Restaurant Scheepskameel, en jij nu ook thuis. Maak ze als afsluiter van een diner 
voor bij je glaasje port, maar wees niet verbaasd als je ze de volgende dag wil eten als 

ontbijt, als tussendoortje en als lunch dessert. 

PECAN-CARAMEL TAARTJES GERECHT:

GRAHAM’S PORT
THE TAWNY

WIJN:

Ingrediënten

• 300 gram pecannoten
Voor het deeg
• 250 g + extra bloem
• 125 g poedersuiker
• ½ tl zout
• 100 g + extra koude boter, 
 in blokjes
• 1 ei, geklutst
Voor de karamel
• 375 ml koksroom
• 175 g boter
• 1 tl zout
• 650 g fijne kristalsuiker
• 250 ml water

voor 10 stuks

bereiding

1. Verwarm de oven voor 160 °C. Verdeel de pecannoten over  een 
 met  bakpapier beklede bakplaat en rooster ze ca. 7 minuten 
 in de oven.
2. Zeef voor het deeg de bloem boven een ruime kom en meng de   
 poedersuiker en het zout er doorheen. Voeg het ei toe en meng 
 tot een samenhangend deeg. Voeg eventueel ca. 1 eetlepel water   
 toe en kneed goed door. Rol het deeg op een met bloem bestoven   
 werkblad uit tot een plak van ca. 2 centimeter dik. Verpak het   
 deeg in vershoudfolie laat het minimaal 30 minuten rusten 
 in de koelkast.
3. Verwarm intussen de oven voor op 160 °C. Vet de taartvormpjes   
 in met boter, bestuif ze met bloem en klop de overtollige   
 bloem eruit. Knip uit bakpapier 10 cirkels van ca. 8 centimeter  
 doorsnede. Rol het deeg op een met bloem bestoven werkblad uit   
 tot een dikte van ca. 3 millimeter. Steek er cirkels uit van ca. 
 13 centimeter doorsnede.
4. Bekleed de taartvormpjes met de deegcirkels. Snijd de 
 overhangende randen voorzichtig weg en prik met een vork enkele  
 gaatjes in de bodem. Verdeel het bakpapier over de taartjes en   
 vul met de blindbakbonen. Bak de taartjes ca. 15 minuten 
 in de oven. Verwijder de blindbakbonen en het bakpapier en 
 bak in ca. 5 minuten het deeg goudbruin en gaar. Haal de 
 taartjes uit de oven en verdeel de pecannoten er overheen.
5. Breng voor de karamel in een steelpan met dikke bodem op laag 
 vuur de room met de boter en het zout aan de kook. Neem de pan 
 van  het vuur. Verhit in een middelgrote pan op hoog vuur de   
 suiker en het water tot alle suiker is opgelost. Breng het 
 geheel zonder daarbij te roeren aan de kook tot de karamel   
 goudbruin is gekleurd. Neem de pan van het vuur. Voeg al 
 roerende in een dunne straal het botermengsel toe. Verwarm de   
 romige karamel op laag vuur nog ca. 5 minuten tot hij is 
 ingedikt. Laat de karamel afkoelen.
6. Schenk de karamel over de pecannoten tot ze net onder staan.   
 Laat de taartjes volledig afkoelen voor je ze serveert. Nog 
 even bewaren? Dat doe je het best in een afsluitbare 
 vershoudbak buiten de koelkast.

ca. 2 uur en 30 minuten

Recept: FavorFlav.com 
FavorFlav is hét online foodmagazine voor iedereen die van lekker eten en drinken houdt. Je vindt er de 
lekkerste recepten, van vlees tot vegan, interviews met chefs, wijntips, restaurant-reviews en de leukste 
adresjes voor een snelle snack of chique sterrenbordje in binnen- en buitenland. 

Bij Port denken veel mensen me-
teen aan kaas. Dat is natuurlijk 
ook een hele fijne combinatie, 
maar Port past bij zoveel meer! 
Deze Tawny van Graham’s is al net 
zo verleidelijk als de taartjes 
uit dit recept. Dat komt door de 
combinatie van smaken (sinaasap-
pelschil, vijgen, rozijnen) en het 
rijke en elegante mondgevoel. Een 
glaasje bij je diner dessert en de 
volgende dag bij je lunch dessert? 

Het zou zomaar kunnen!

TIP: Heb je een suikerthermometer 
in huis? De karamel is goed als 
hij een temperatuur heeft van 
180 °C. Je kunt ook testen of 

de karamel de juiste dikte heeft 
door hem op een bord te lepelen. 
Loopt hij nog uit? Dan moet je 

hem iets langer koken.

Benodigdheden:

ronde taartvormpjes 

(Ø 8 cm)
bakpapier

vershoudfolie
blindbakbonen
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EXLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ UW WIJNKRING WINKEL


