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9 OKT | 11:00-16:00 
CIA FORD GENT
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22 OKT | 12:00-20:00 
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22 APR | 12:00-20:00 
23 APR | 10:00-18:00 
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Mas Amiel

.Herdade Do 
Portocarro

.

Château du Cèdre

.

.

.
.

Pagos De Matanegra

Château La Baronne

. . Agri Segretum

.

.

De hitte van de voorbije maanden maakt plaats 
voor een prachtig kleurenpalet van neerdwarrelende 
bladeren. Wij doen mee en serveren jullie wijnen in 
alle aangepaste kleuren van dat bladerenfestijn.

13 wijndomeinen en een sommelierstafel zullen 
verrassen met zowel nieuwe cuvées als gekende 
klassiekers die ze met heel veel plezier bovenhalen. 
Evolutie in een fles, evolutie in je glas.

Ook voor bierliefhebbers hebben we een alternatief 
met de geuzes van 3 Fonteinen. Hongertje? Er zijn 
heerlijke pizza's recht uit de houtoven van Pizza 
& Friends en uiteraard zijn onze vrienden van het 
eerste uur ook aanwezig: Kaasmeester Callebaut & 
The Taste Company met verrassende olijfolie.

Alle ingrediënten voor een topweekend.

 

Tot dan! Team Vitis.

M E E T  T H E  W I N E M A K E R S

Weingut Schneider

Château de Mérande

Eric Legrand

Domaine Le Novi

.

.
.

Tenuta Olim Bauda

BADEN, WEIL AM RHEIN

SAVOIE, VIN DE SAVOIE

CHAMPAGNE, CÔTES DES BAR

RHÔNE, LUBERON

SUD-OUEST, CAHORS

ROUSSILLON, MAURY

CASTILLA Y LÉON, RIBERA DEL DUERO

ALENTEJO, PENÍNSULA DE SETÚBAL
LANGUEDOC, CORBIÈRES

Casa Boquera
MURCIA, YECLA

Le Domaine Montirius
RHÔNE, VACQUEYRAS

PIEMONT, NIZZA

UMBRIË, TODI
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In het diepe zuiden van Frankrijk, in het hinterland van 
Perpignan, in het ietwat ruige en zongeblakerde landschap 
van Maury, treffen we de thuisbasis van Mas Amiel aan. Dit 
huis kent een meer dan opmerkelijke ontstaansgeschiedenis. 
Een pokerspel tussen de plaatselijke bisschop en Raymond 
Etienne Amiel, een ingenieur bruggen & wegen, leidde 
uiteindelijk tot de inzet van het 10 hectare grote wijnhuis 
Domaine Goudous door de geestelijke. Na WO I zette het 
wijnhuis in op ‘vins doux naturel’, een versterkte wijn. Dit 
werd al snel één van de hoekstenen van Mas Amiel. 

In 1997 kwam het in handen van Olivier Decelle. Het was 
liefde op het eerste zicht, maar hij vond het zonde dat zo’n 
prachtig en divers terroir bijna uitsluitend werd gebruikt 
voor de productie van versterkte wijnen. Onder zijn impuls 
werd er dus ook ingezet op de meer klassieke droge wijnen. 
In 2017 ontving Mas Amiel zijn certificaat van biologische 
wijnbouw en dit werd direct gevolgd door een conversie naar 
biodynamische wijnbouw.

De 30 hectare van dit domein zijn ingeplant op de eerste 
hellingen van het Massief van de Luberon als je van de 
Middellandse Zee komt. Op een zonnige dag biedt dit glooiende 
en gevarieerde landschap een prachtig kleurenpalet waarbij 
het spel van licht en schaduw bij de ondergaande zon zelfs 
een dramatisch effect geeft op de beboste heuveltoppen. De 
wijngaarden liggen nabij Etang de la Bonde, een klein meer dat 
de enigste grote watervoorraad van de ganse Luberon bevat. 

De kracht en rijkdom van hun wijnen zijn terug te brengen tot de 
zeer diverse bodems die uit het Oligoceen dateren. De wortels 
van de ranken halen uit de mergel, kalksteen, zandsteen en 
zanderige klei een mozaïek aan smaken. De percelen profiteren 
van een mediterraans klimaattype maar de bergachtige 
streek heeft ook wel zijn aandeel in de meteorologische 
omstandigheden. Zo is de vegetatieve cyclus hier een 20-tal 
dagen langer dan in de omringende appellaties en dit zorgt 
voor een traag en egaal rijpingsproces. 

Romain Dol streeft met zijn 11 verschillende druivenrassen 
naar plezierwijnen waarvan je, samen met je vrienden, graag de 
bodem van de fles ontdekt. Je krijgt integendeel harmonieuze 
en subtiele wijnen die voor een delicate beleving staan.

La Baronne
Corbières, Languedoc

 
In de schilderachtige Languedoc in het zuiden van Frankrijk 
vinden we Château La Baronne van André en Suzette Lignères. 
Hun wijngaarden liggen aan de voet van de Montagne d’Alaric 
nabij Carcassonne. Ze verbouwen voornamelijk Carignan 
waarbij één wijn in het oog springt: Pièce de Roche, die 
gemaakt wordt van stokoude Carignan ranken die reeds in 
1892 zijn aangeplant! Het zal natuurlijk niet verwonderen dat 
deze stokken op hun laatste benen lopen. 

Om dit wijn-erfgoed niet verloren te laten gaan zijn ze gestart 
met de aanplant van een 4 hectare grote wijngaard aan de 
overkant van de straat. De bodemeigenschappen zijn er identiek 
en dankzij de techniek ‘sélection massale’ zou dit binnen een 
20-tal jaar een bijna exacte replica moeten worden van de 
huidige wijngaard. De streekeigen Syrah, Mourvèdre, Grenache 
Gris en Roussanne mogen natuurlijk ook niet ontbreken in hun 
gamma. Hun belangrijkste drijfveren zijn het behoud van de 
biodiversiteit en de wijnranken in goede gezondheid te houden. 
Dit resulteert in biodynamische wijnen met prachtige kleuren, 
een mooie en intense neus, en diepe overweldigende smaken. 
De Lignères zijn puristen en uit ervaring weten we dat zo'n 
mensen in staat zijn om absolute topwijnen te maken.

Château du Cèdre
Cahors, Frankrijk.

Mas Amiel
Maury, Roussillon

Domaine Le Novi
Rhône, Luberon

Château du Cèdre
Sud-Ouest, Cahors

Voor de start van het succesverhaal van Château du Cèdre moeten we 
naar Vlaanderen waar in het begin van de 20e eeuw Léon Verhaeghe te 
Moorslede resideerde. Hij verhuisde naar de Lot waar zijn zoon Charles 
werd geboren. In 1958 richtte Charles samen met zijn vrouw Marie-
Thérèse Château du Cèdre op. Tegenwoordig runnen hun zonen Pascal 
en Jean-Marc het domein. Na een felle hagelbui in 1995 die 80% van hun 
oogst heeft vernietigd stellen de broers zichzelf in vraag. Ze begonnen een 
zoektocht om hun prachtig terroir meer te laten schitteren. Door dichter 
bij de natuur aan te leunen vonden de ranken een gezond evenwicht en 
was de huidige stijl van Château du Cèdre geboren dat sinds 2012 ook 
officieel de biologische weg is ingeslagen. 

De Cahors bevindt zich tussen de Atlantische Oceaan, de Pyreneeën en 
de Middellandse Zee. Deze ligging zorgt voor een apart klimaat: tot juni is 
het overheersend maritiem en vanaf juli wordt het eerder mediterraans. 
Château du Cèdre bezit 27 hectare wijngaarden waarvan 90% met Malbec 
is beplant, de overige 10% worden netjes verdeeld tussen Merlot en Tannat 
voor de rode rassen. Verder verbouwen ze ook nog kleine hoeveelheden 
wit. Het werk in de wijnkelder heeft eigenlijk maar één doel: op een zo 
natuurlijk mogelijke wijze het sap van de druiven in wijn om te zetten. Een 
team van 12 personen is hiervoor dagelijks in de weer met als hoogste 
doel de wijnamateur het grootste genot te schenken.

Domaine Montirius
Rhône, Vacqueyras

In het (wijn)hart van de brede Rhône vallei, tussen Orange en Carpentras, 
vinden we het biodynamisch gerunde wijnhuis Montirius. Je vindt hier 
op een zakdoek een lappendeken aan ronkende appellaties, het is dus 
een ‘understatement’ om te stellen dat hun terroir een groot potentieel 
bezit. De familie Saurel is de bezieler van dit 63 hectare grote project 
dat zich maar liefst over 38 percelen uitspreidt. Met Manon, Justine en 
Marius zijn ze ondertussen aan de 6de generatie beland. Deze namen 
leverden ook de inspiratie voor de naam ‘Montirius’ op. Hun wijngaarden 
liggen in Vacqueras, Gigondas en Côtes du Rhône. 

We zitten hier al wat zuidelijker in de Rhône vallei en dus ligt de focus op 
het telen van de Grenache druif, maar met ook aandacht voor Syrah en 
Mourvèdre, de klassieke Rhône-varianten. De Grenache en Mourvèdre 
vragen veel aandacht want ze zitten aan de noordelijke grens van hun 
ideale klimatologische zone. Dit biedt ook een enorme opportuniteit 
voor de wijnbouwer. Met de juiste zorg kan deze langere rijpingsperiode 
ervoor zorgen dat deze twee rassen maximaal presteren. De Syrah 
voelt zich hier qua temperaturen beter thuis. De bodems kennen een 
zeer complexe bodemsamenstelling met een rijk micro-leven en een 
luchtige structuur. 

Eric Legrand
Champagne, Côtes des Bar

Eric Legrand erfde als kleinzoon van een Aubois-wijnboer in Celles-sur-
Ource zijn wijngaarden, en tevens de lokroep voor het cultiveren ervan. 
Hij slaagde erin om 12 hectare aan percelen te verzamelen, waar zijn 
bruisende expertise vandaag de dag de vrije loop krijgt. Edouard, die in 
2012 zijn vader vervoegde, neemt nu ook deel aan zijn gepassioneerde 
zoektocht. Hij draagt zijn artistieke gevoeligheid aan, en samen met 
Eric zoekt hij naar oude druivensoorten en onderzoekt hij nieuwe 
perspectieven. 

In de zoektocht van Eric Legrand neemt de natuur onmiskenbaar een 
centrale plaats in. Zijn kennis van wijnbouw inspireerde hem tot de 
uitbouw van een cyclisch systeem voor het cultiveren van de wijngaard. 
Zo zijn de nieuwe aanplantingen voor de uitbreiding en vervanging van 
oude stokken afkomstig van zijn beste wijnstokken. Zijn druivensoorten 
vormen zijn grootste inspiratiebron: 35% Chardonnay, 50% Pinot Noir, 
10% Pinot Blanc en 5% Meunier onttrekken hun aroma’s op het klei- en 
kalkhoudende terroir van de Côtes des Bar. De wijngaarden liggen op 
zuidelijk tot zuid-oostelijk georiënteerde flanken waar de zon van de 
ochtend tot de late namiddag haar weldoende zonnestralen op richt. 
Eric Legrand beoefent er een kwalitatieve, beredeneerde, en vooral niet-
systematische wijnbouw.

4
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Herdade do Portocarro
Alentejo, Península De Setúbal

 
Dit vrij jonge wijndomein in São Romão do Sado werd rond de 
eeuwwisseling door José da Mota Capitão opgericht. Hier zijn 
slechts een handvol wijnhuizen te vinden. Hij is dus een beetje 
een pionier om van deze streek, met een lange wijngeschiedenis, 
opnieuw een florerende wijnregio te maken. Hij had hierbij zelfs 
een dubbel doel: naast het herplanten wou hij ook bijna verloren 
gegane autochtone druivenrassen redden. Er is steeds een 
verhaal of verwijzing te vinden in de naamgeving van zijn wijnen. 
Zo hinten de Autocarro 28 en 38 naar de buslijnen die hij vroeger 
vaak nam. 

Oude cowboy-films waren ook een inspiratiebron. José voelt 
zich verbonden met de Indianen die zich steeds in de underdog 
positie bevonden. Door zijn niet zo voor de hand liggende keuze 
om in deze regio aan wijnbouw te doen bevindt hij zich in feite ook 
een beetje in datzelfde schuitje. Hij wil dat zijn wijnen een pure 
expressie zijn van het terroir en de druif met zo weinig mogelijk 
menselijke tussenkomsten in het proces van bloesem tot het 
edele vocht in de fles. Al deze inspanningen leidden in 2015 tot 
een nominatie in de categorie ‘beste Portugese wijnproducent’ 
in het gerespecteerde wijnmagazine Essencia do Vinho. Een jaar 
later won hij zelfs de titel!

Tenuta Olim Bauda
Piëmont, Nizza

 
Verscholen in de heuvels van de provincie Asti ligt het wijnhuis 
Olim Bauda. Voor de familie Bertolino is wijn maken een pure 
passie, ze aanzien het zelf als een vorm van kunst. Door hun 
volledige toewijding willen ze het proces van bloesem tot 
het moment dat de wijn uiteindelijk in het glas komt tot in 
de perfectie beheersen. Het resultaat is er dan ook naar: de 
laatste jaren wordt het domein overladen met internationale 
erkenning. Olim Bauda wordt nu door de 4e generatie 
wijnbouwers gerund. Gianni houdt zich voornamelijk met 
het commerciële aspect bezig, Diana neemt de administratie 
op zich en Dino is de wijnbouwer en verantwoordelijke van 
de wijngaarden. Sinds kort krijgen ze hulp van Giuseppe 
Ca’Viola, die hun adviserende oenoloog is geworden.

Hun wijngaarden liggen over 5 dorpen verspreid. De 
verschillende locaties bezitten een ander bodemtype, dus 
was het heel belangrijk om steeds de juiste druivenrassen 
aan te planten. Voor hun witte wijn Gavi di Gavi wordt de 
Cortese druif gebruikt. Deze is vrij streekgebonden en wordt 
voornamelijk in de zuidoostelijke regio’s van Piëmonte 
geteeld. Voor rood was de logische keuze de Barbera druif 
die schittert in hun Nizza Riserva die maar liefst 30 maanden 
rijpt in vaten uit Franse eik. 

Château De Mérande
Savoie, Savoie

 
We  vinden  Château de Mérande op een boogscheut van de Isère.  Deze rivier 
in de Savoie heeft de diep ingesneden vallei tussen Albertville en Chambéry 
vormgegeven. In dit prachtige en ruwe bergachtige landschap is Château de 
Mérande de absolute protagonist van de biodynamische wijnbouw in de Savoie. 
Ze bezitten 12 hectare aan wijngaarden, waaronder prestigieuze percelen in Le 
Paradis en Les Terrasses de Lourdens op de historische hellingen van de Savoie.  
De meeste wijngaarden liggen op de onderste pentes van de immense bergflank 
die culmineert op de meer dan 1200 meter hoge Rocher du Guet.  Een deel van de 
wijngaarden is aangelegd in vlakkere morenes.  

Mondeuse is de meest aangeplante druif waarvan je op sommige percelen meer 
dan 50 jaar oude ranken vindt. Verder hebben ze ook Gamay en Altesse als 
druivenrassen. Door hun biodynamische aanpak met autochtone druivenrassen 
op gerenommeerde flanken krijg je hiervoor de perfecte kans.  Eindigen doen we 
met hun motto: ‘Un grand vin ne peut être qu’un vin naturel’. 

Weingut Schneider
Baden, Weil Am Rhein

 
In het zuiden van Duitsland, nabij het drielandenpunt met 
Zwitserland en Frankrijk, vinden we het Weingut Claus 
Schneider. Dit familiedomein in het dorp Weil am Rhein in 
Baden kent een lange geschiedenis in de wijnbouw die 
teruggaat tot het jaar 1425. De wijngaarden, gelegen op 
een plateau van 350 tot 400 meter hoog, profiteren van een 
microklimaat dat zijn oorsprong vindt in de Burgundische 
Pforte. Hun beste wijnen komen van de historische Weiler 
Schlipf wijngaard. De percelen liggen op de flanken van 
de Tüllinger heuvel, deze worden steiler naar de top toe. 
Hierdoor zijn de hoogst gelegen delen moeilijk te bewerken. 

In 2015 is er een generatiewissel ingezet die in 2020 is 
afgerond; hierbij heeft Johannes de verantwoordelijkheid 
van de wijnkelder op zijn schouders genomen. Zijn broer 
Christoph helpt bij de presentatie van het domein en de 
verkoop. Dit duo heeft nu de volledige leiding van het 
wijnhuis in handen. Hun filosofie volgt die van Claus waarbij 
het gebruik van pesticiden en herbiciden uit den boze is. Nu 
ze hun terroir nog wat beter hebben leren kennen zetten de 
broers ook in op het produceren van natuurlijke wijnen die 
onder de naam Haus Gupi op de markt komen. 

Casa Boquera
Murcia, Yecla

 
De roots van dit verhaal vinden we in Noorwegen, niet 
direct een land dat we direct met wijn associëren. Het is 
de thuisbasis van Katherine en Harald, een ondernemend 
koppel dat verschillende bedrijven runt en altijd op zoek is 
naar een nieuw project. Hun oog viel op een oude hoeve in 
Yecla met errond verscheidene hectare met ter ziele gegane 
wijnranken. Ze werden al snel verliefd op de omgeving en 
dit leidde tot een plan om de dode wijnstokken te vervangen 
door nieuwe exemplaren. 

Van bij de start van deze onderneming was het voor hen 
evident dat er voor biologische wijnbouw werd gekozen. 
Hun tweede thuis ligt nu dus in La Boquera in de El Serral 
vallei in de provincie Murcia. Dit verklaart dan ook meteen 
de naamgeving van hun domein. Deze vallei kent een 
microklimaat, dat in combinatie met de bodem tot een 
prachtig terroir leidt, waarin vooral de Monastrell, die we 
ook onder de namen Mourvèdre en Mataro kennen, tot zijn 
recht komt. Met een bodem van zandsteen en kalksteen is 
het geen verrassing dat de wijnen van Casa Boquera een 
belangrijke minerale component tonen.6 7
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ZATERDAG 22 OKTOBER

ZONDAG 23 OKTOBER

Esteban, 
Rebelle *Kiest wijntjes uit voor Restaurant Publiek, bezieler 

van Fanny, liefde voor natuurwijn, reizen en food. 
Opent in het najaar een eigen wijnbar/shop in 
Gent.

Druivendokter met de leuze: 'stop drinking shit'. 
Wijn & bediening bij Restaurant Rebelle. Heeft een 
online wineshop: Soif.

S O M M E L I E R S  T A F E L

Kelly, 
Publiek *

Pagos De Matanegra
Castilla y Léon, Ribera Del Duero

 
Cesar Martin en Jose Luis Escudero verkochten vroeger hun 
druiven aan enkele grote en bekende producenten van Ribera 
del Duero wijnen, maar in 2005 hebben ze de beslissing 
genomen hun eigen wijnhuis op te richten. Pagos de 
Matanegra is een relatief klein domein dat door één familie 
wordt gerund. De wijngaarden, die uit zand, klei en kalksteen 
zijn opgebouwd, worden al sinds vele jaren op organische en 
biodynamische manier bewerkt. Het wijnhuis had dit graag 
ook officieel gemaakt maar de complexe en vooral ook 
dure procedures hieromtrent hebben tot een andere keuze 
geleid. Dit doet natuurlijk niks af aan hun biodynamische 
filosofie. Ze besteden veel aandacht aan de biodiversiteit in 
de wijngaarden en ze doen een groene pluk in het voorjaar, 
en dit op het ritme van de maancyclus. 

Hun 35 hectare zijn onderverdeeld in een dozijn percelen 
in en rond Olmedillo de Roa. Sommige percelen liggen tot 
850 meter boven de zeespiegel. De gemiddelde leeftijd van 
de stokken bedraagt 80 jaar en op enkele percelen zijn de 
ranken zelfs al eind de 19e eeuw aangeplant! Het meest op-
merkelijke aan deze wijngaarden is het aantal verschillende 
klonen van de Tinto Fino druif. Dit geeft een enorme 
complexiteit aan de geproduceerde wijnen. 

Agri Segretum
Umbria

 
Agri Segretum is het verhaal van Lorenzo De Monaco & 
Eileen Holland, een Amerikaans-Italiaans koppel dat nauw 
verbonden was met Boston maar die 20 jaar geleden in 
Collazzone in Umbria hun nieuwe thuis hebben gevonden. In 
2008 zijn ze gestart met de aanleg van hun 5,5 hectare grote 
wijngaard op een zonovergoten helling die zo’n 300 meter 
boven zeeniveau ligt. Het was toen in de mode om Bordeaux 
druiven zoals Merlot en Cabernet Sauvignon aan te planten, 
maar ze hebben een zeer bewuste keuze voor regionale 
druiven gemaakt. Het leeuwendeel van de aanplantingen 
bestaat uit Sangiovese ranken. Naast deze iconische druif 
verbouwen ze ook Sagrantino en kleinere hoeveelheden 
Colorino en Malvasia Nera. 

De Sagrantino druif is een echt streekproduct uit Umbria 
en wordt in Europa bijna uitsluitend rond de heuvels van 
Montefalco geteeld. Deze druif is gekenmerkt door een vrij 
dikke schil en een hoog suikergehalte. In 2015 hebben ze 
met Incrocio Manzoni Bianco en Grechetto hun eerste rijen 
witte druivenrassen aangeplant. Ze kiezen heel bewust voor 
een organische wijnbouw waarbij al het werk in de wijngaard 
manueel gebeurt. Agri Segretum biedt een ideale kans om 
eens te zien wat de Sangiovese druif buiten Toscane kan 
tonen.

N A T 
U U R

Sinds onze lentedegustatie van dit jaar zijn 
we gestart met met een sommelier's tafel. 
Vorig jaar hadden we Aaron van Zilte*** en 
Florent van Oak* te gast met hun favoriete 
Vitis-wijntjes. Dit jaar hebben wij en jullie 
het geluk om van de keuzes te genieten 
van Kelly Dehollander en Esteban Casteur 
van respectievelijk restaurant Publiek en 
Rebelle. Nu met hun natuur-insteek en 
smaakvoorkeur. Carte blanche! Hupla!

WAT IS HET VERSHIL TUSSEN BIO, 
BIODYNAMIE EN NATUURWIJN?

N A T 
U U R

8 9
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BOUILLON VAN KRAB

200 gr selderij
200 gr wortelen
200 gr witte uien
14 gr knoflook
150 gr tomatenpuree
1200 gr witte wijn gereduceerd 
tot 600 gr
3 kreeftenkoppen
3 middelgrote krabben
200 gr peterselie

SOFRITO

10 tomaten in blokjes
3 witte uien in blokjes
3 groene pepers fijngehakt
1 kop knoflook fijngehakt
180 gr olijfolie

KRAB

 
BOMBA RIJST

150 gr bomba rijst
600 gr bouillon
1 teentje knoflook gehakt
50 gr witte uien
Snuifje gerookt paprikapoeder
30 gr chorizo
50 gr witte wijn
3 lepels sofrito
20 gr tomatenpuree
20 gr gehakte peterselie
Peper en zout
3 Saffraan

Door 73
Hoogstraat 73
9000 Gent
www.door73.be

Leg de kreeft en krab in de 
schaal en bak in de oven op 
180gr. ca. 40 minuten. Rooster 
in een grote pan de fijngesneden 
groenten met olijfolie tot ze licht 
gekarameliseerd zijn. Voeg de 
tomatenpuree toe en roer tot 
het gaar is. Zodra de kreeft en 
de krab geroosterd zijn, doe ze 
in de pan, voeg de reducerende 
wijn toe, bedek met water en laat 
ongeveer 20 minuten sudderen. 
Voeg later de peterselie toe en 
laat 10 minuten trekken. Laat het 
ongeveer een uur afkoelen en 
passeer het door een zeef. 

 
Bak in een kleine pan de uien en 
knoflook tot ze zacht zijn en voeg 
vervolgens de groene pepers toe. 
Laat ze zacht worden en voeg de 
tomatenblokjes toe en kook het 
geheel gedurende 1 uur tot het op 
een pasta lijkt. 
 

Kook de krab in zijn geheel 
gedurende 5 minuten. Leg de 
krab vervolgens in een koud bad 
tot dat het afgekoeld is. Maak de 
krab schoon zowel van binnen 
als de 2 grote scharen en meng 
ze door elkaar. Breng op smaak 
met zout, peper en wat gerookt 
paprikapoeder plus 100 gr sofrito. 
Dat is de salade om straks binnen 
in de krab te doen.

Doe de uien en knoflook in een pan 
met olijfolie en bak ze tot ze zacht 
zijn. Voeg de bomba rijst toe en 
bak langzaam, ga verder met de 
chorizo, gerookte paprika en de 
tomatenpuree en bak gedurende 3 
minuten.

Voeg 50gr witte wijn toe, laat het 
inkoken en voeg 500gr bouillon 
en saffraan toe laat het koken tot 
bijna al het water verdwenen is.

Afwerken met sofrito, zout en 
peper. Met de overgebleven 
bouillon kan je de paella verder 
latn garen in de oven voor 5 à 10 
minuten op 180 graden. Afwerken 
met peterselie en de krab die in 
dezelfde tijd klaar is in de oven.

Verder steek je de salade in de 
krab. Smakelijk!

WIJNSUGGESTIE

NATURAL BLANC 2021 
MAS AMIEL 

Al vanaf de eerste wals merk je de verschillende 
lagen van diepgang in dit glas. De eerste impressie 
is er één van natte klei, met een toets van witte peper 
en kurkuma. Net die kruidigheid is een perfecte 
match met de Indiase toetsen en het weelderige 
aroma van dit gerecht.

Net zoals de combinaties in je bord is de eerste 
slok er één met zuren, frisheid en een geweldige 
mineraliteit. Een ware sensatie voor het palet 
en een duidelijke reflectie van de ruwe en ruige 
landschappen van de Roussillon. Het is net die 
bodem, vol klei, kalk en ijzer, die voor een geniale 
balans zorgt.

Als derde component zal je merken dat hoe langer de 
wijn in het glas vertoeft, hoe romiger en steviger hij 
op zijn poten staat. En daar begeleidt en accentueert 
hij het pikante van chorizo en de smeuïgheid van 
onze ‘Bombarice’ in een grandioze finale. Waarom 
nog wachten op die tweede slok?

R E C E P T : 
B O M B A  K R A B

DOOR 73,  ERIC IVANIDIS
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F O O D C O R N E R

Brouwerij 3 Fonteinen is één 
van de laatste traditionele 
lambikbrouwerijen en 
geuzestekerijen in België. 
Geworteld in Beersel in de 
Zennevallei, tussen Brussel en het 
Pajottenland, heeft 3 Fonteinen 
een sterke overtuiging van wat de 
traditie van lambik zou moeten 
zijn. Daarom blijven we koppig de 
fijnste authentieke lambikbieren 
maken – 100% spontaan van 
brouwsel tot fles – volgens de 
strikte lijn van het vakmanschap 
van Gaston en Armand Debelder. 
Als familiebedrijf met een team 
van 15 enthousiastelingen, 
brouwen we nog altijd in het 
centrum van Beersel en geven we 
onze lambik en flessen geuze en 
fruitlambik daarna alle tijd die ze 
nodig hebben in onze vatenzaal 
en warme kamer in Lot, op enkele 
kilometers van de brouwerij.

Raf,

3
 F

O
N

T
E
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NPizza & Friends
Houtoven pizza

Kaasmeester Callebaut
Artisanale kaas

The Taste Company
Olijfolie en balsamico

Heerlijke houtoven pizza's van Pizza & Friends.
Verder blijven onze gekende partners trouw op 
post: kaas van Kaasmeester Callebaut en The 
Taste Company met olijfolie en azijnen.

Herade de Portocarro 'LOVERICE'
Rijst

LOVERICE is meer dan een voedingsmerk: 
het wil de manier veranderen waarop 
mensen rijst zien. Door de rijst een 
oorsprong te geven, wordt hij onmiddellijk 
herkenbaar en krijgt hij een meerwaarde ten 
opzichte van zijn gewone "soortgenoten". 
De rijst van LOVERICE, die zijn oorsprong 
vindt in de ondiepe gronden van de Herdade 
do Portocarro, kan zich meten met de beste 
rijstsoorten waar ook ter wereld.

Olivier van The Taste Company laat je 
proeven en vertelt je haarfijn wat nu goede 
olijfolie maakt. Hoe je het verschil merkt. 
Al de do's en don'ts van olijfolie, azijn en 
balsamico.

Doro, het brein, zweet en 2 handen achter 
Pizza & Friends, kreeg de passie voor 
eten in de Superette van topchef Kobe 
Desramaults. Daar begon hij als afwasser, 
groeide door tot pizzabakker om dan een 
eigen zaak te beginnen. Als starter stond 
hij ten tijde van de gele hesjes met een 
geel hesje en een vuurkorf, in de ijzige 
wind, pizza’s te bakken langs de N9. 
“Mensen dachten dat ook ik protesteerde. 
Soms stond ik daar kou te lijden, een hele 
avond lang, om één pizza te verkopen.” 
 
Heel bescheiden begonnen dus, maar twee 
en een half jaar later mag Doro - samen met 
zijn topteam, zoals hij zelf zegt - al plannen 
maken voor zijn eigen, nieuwe restaurant. 
Net als in de Superette wordt een houtoven 
het kloppend hart van de zaak. 

Luc en Nathalie, delen al jarenlang dezelfde 
passie; de liefde voor hun kazen. In 1999 
startten ze hun winkel in de Nederstraat in 
Oudenaarde. En nu vind je ze in Burg 14.

Beide werden 1e Kaasmeester van België 
en Nathalie werd zelfs Wereldkampioen in 
2017.

VAN POTTELBERGH
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EEN INTERVIEW MET STIJN VAN DER BEKEN,  BRAND 
AMBASSADOR VAN RIEDEL EN SOMMELIER.

WAT WAS JE EERSTE AANRAKING MET WIJN & 
JOUW SOMMELIER AMBITIES?

Als student aan de hotelschool denk je niet aan het beroep 
van sommelier maar wil je kok worden. Toen ik in de week-
ends wou bijleren en ging werken in Hof van Cleve was er 
geen plaats in de keuken, maar wel in de bediening. Daar 
werd de de waakvlam aangewakkerd tot een serieus kamp-
vuur. Ik ben nooit meer in de keuken geraakt en wist ik eigen-
lijk heel snel dat mijn toekomst in de zaal was in plaats van 
achter het fornuis.

HEB JE EEN FAVORIETE DRUIF, REGIO, DOMEIN? 
EN IN WELK GLAS ZOU JE DEZE SERVEREN?

Eén favoriete druif is moeilijk, maar als ik nu, op dit eigenste 
moment een druif moet kiezen ga ik voor de Spaanse 
‘Puesta en Cruz’ uit Aribes del Duero, ook wel ‘Rabigato’ 
genoemd in Douro, Portugal. Beide hebben een ander profiel 
omwille van de verschillende bodem, want in Spanje staan 
de stokken op een dikke granietlaag en in Portugal is het 
leisteen die bepalend is. Toch is de wijn in beide regio’s strak 
met citrusaccenten, licht gefumeerd en zeer mineraal. Niet 
zo simplel om er een glas bij te zetten, maar gelukkig heb 
ik al heel wat kunnen testen en ik ga voor Riedel Winewings 
Riesling. De grote en brede kelk zorgt dat de wijn expressiever 
uit de hoek komt en door de vorm van het glas raakt de wijn 
ook het achterste van de tong wat dan weer de aciditeit 
prikkelt.

VERTEL ONS HET BELANG VAN HET JUISTE GLAS 
TE KIEZEN EN WELKE KOOP IK DAN?
 
Het zou wat raar zijn mocht ik zeggen dat het juiste glas 
kiezen niet belangrijk is, maar het allerbelangrijkste is de 
netheid van het glas. Je mag het perfecte glas hebben, 
als het niet proper is of ruikt naar de ‘lekker geurende’ 
wasverzachter dan heeft de vorm geen enkele zin. Dus, begin 
altijd met een proper glas. Het juiste glas gaat uw wijn een 
trap hoger brengen in ervaring en kwaliteit. Een glas dat niet 
de juiste vorm heeft voor die bepaalde druif gaat uw wijn niet 
foutief laten smaken of ruiken, maar de ervaring gaat anders 
zijn. Hoe komt de wijn binnen in de mond, welke zones van 
de tong worden geprikkeld, gaat de vorm van de kelk mijn 
wijn alcoholischer doen ruiken of eerder de aroma’s doen 
vervagen? Durf de persoon in de wijnwinkel aan te spreken 
over het glaswerk. Iemand die met zijn vak bezig is weet hoe 
belangrijk een goed glas is en zal je kunnen begeleiden bij 
de keuze van uw glaswerk. Laat jouw persoonlijke smaken 
weten en vertel over jouw favoriete druiven en wijnstijl.
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STEL JE MOET KIEZEN, EEN TE WARME WIJN 
DRINKEN OF HET VERKEERDE GLAS?
 
Ik hou niet van of-vragen. Hier is het én de juiste tempera-
tuur én het juiste glas.

WAT IS JOUW ADVIES OM DE GLAZEN NIET TE 
BREKEN EN ZE PROPER TE HOUDEN?

Ook al zijn de glazen van Riedel vaatwasmachine bestendig, 
kies voor wassen met de hand. Wacht niet tot de dag nadien. 
Gebruik lauw water en een neutraal spoelmiddel. Afdrogen 
doe je best met een microvezel doek. Draai nooit met een 
torsende beweging aan de steel en de kelk op hetzelfde 
moment. Eerst de kelk, daarna de steel en de voet.     

SINDS WANNEER IS ER EEN REVOLUTIE IN DEZE 
MARKT? IK HERINNER MIJ DIE GROENE GLAZEN 
UIT DE ELZAS OF EEN COUPE CHAMPAGNE, MAAR 
NU LIJKEN DEZE EERDER EEN UITZONDERING.

Gelukkig bestaan deze glazen ook nog. Tradities zijn leuk op 
vakantie en op party’s. Een lekkere choucroute in de Elzas 
met een eenvoudige maar lekkere Riesling in een glas met 
het groene voetje blijft een ervaring. Er bestaan heel veel 
mooie glazen, super elegante en vederlichte van diverse 
merken maar Riedel onderscheidt zich van de rest door 
Grape Varietal te gaan. Claus Riedel, de 9de generatie heeft 
voor het eerste deze beweging in gang gezet. Op vandaag 
doet niemand hen dit na.

IS GLASBLAZEN EEN 'DYING ART'? EN MAAKT HET 
EEN VERSCHIL IN KWALITEIT EN PROEF JE DAT 
VERSCHIL?
 
Als je weet dat het 8 tot 10 maand duurt om mondgeblazen 
glazen of karaffen tot in België te krijgen, dan weet je ook 
dat deze ambacht niet populair is bij de huidige generatie. 
Bij Riedel zijn er tijdens Corona enkele blazers gestorven 
en worden op vandaag 7 nieuwe mensen opgeleid. Zo’n 
opleiding duurt wel 2 jaar alvorens je alles onder de knie hebt. 
Gelukkig is de techniek bij machinaal vervaardigde glazen er 
zo op vooruit gegaan dat we nauwelijk verschil merken in 
kwaliteit. Het is zoals in alle luxe artikelen dat je in details 
het verschil kan merken.

STEL JE STAAT AAN HET HOOFD VAN HET 
CREATIEVE LUIK VAN RIEDEL. HOE ZOU JOUW 
PERFECTE WIJNGLAS ER UITZIEN?

Het perfecte glas bestaat niet volgens mij maar ik wil er wel 
eens over nadenken. Stel mij deze vraag over een jaar nog 
eens opnieuw.

WIJN IS ZO VERANDERD DE AFGELOPEN DECENNIA 
EN ZAL DAT BLIJVEN DOEN. HOE ZAL RIEDEL 
ZICH AANPASSEN EN HET JUISTE GLAS BLIJVEN 
CREËREN VOOR HET JUISTE MOMENT EN PRIJS.

Je ziet doorheen de jaren wel een serieuze evolutie in de 
diverse lijnen bij Riedel. De glazen worden steeds groter, de 
voet ook breder en solider. De glazen worden lichter en in 
1994 was Riedel pionier in naadloos glaswerk dat machinaal 
gemaakt werd. Kelk, steel en voet worden in 1 stuk gemaakt 
zonder laspunten. 

WANNEER ER BIJVOORBEELD SYRAH VERMELD 
STAAT OP EEN WIJNGLAS MOET DAN OOK ELKE 
SYRAH UIT DE WERELD UIT DIT GLAS GEDRONKEN 
WORDEN?

Om het makkelijk te stellen zou ik zeggen ja. Zoals in alles 
zal de uitzondering de regel bevestigen. Belangrijker is dat 
je in een Syrah-glas ook Tempranillo, Sangiovese, Grenache, 
Touriga Nacional… kan serveren. Afhankelijk van welk type 
Syrah kan je ook spelen met de verschillende reeksen. 
Performance voor de aromatische wijnen, Winewings voor 
de minerale stijlen, Veloce is uiterst geschikt voor new world.

KORTE INFO
 
Stijn Van Der Beken, vintage 1978 
Brand Ambassador Riedel. 
 
2004, bekroning met de titel  
eerste sommelier van België.

H O R O S C O O P

WATERMAN

Jij drinkt: Bio wijn

Waarom? Als er iemand 
bekendstaat om haar 
vooruitstrevende en 
menslievende kant, dan 
ben jij dat Waterman. En 
je probeert graag nieuwe 
dingen. Nog nooit een bio 
wijntje geproefd? Heel 
snel doen. Bij het maken 
van deze wijnen staat 
duurzaamheid voorop.

VISSEN

Jij drinkt:  
Pétillant-Naturel

Waarom? Jij haat het 
om in een hokje gestopt 
te worden, je bent wie 
jij bent. Ook dit drankje 
laat mensen gissen 
naar wat het nu eigenlijk 
is. Het relaxte zusje 
van Champagne. Geen 
toegevoegde suikers 
waardoor het pittig 
smaakt.

RAM

Jij drinkt: Oranje wijn

Waarom? Jij wil opvallen. 
Daarom sla je rode en 
witte wijnen over en ga je 
voor iets anders: oranje 
wijn. Helemaal hip. Lijkt 
op wit, is gemaakt als 
rood en dat resulteert in 
een oranje glaasje. Een 
tikkeltje zuur. Lekker 
origineel en dat kun jij als 
geen ander waarderen 
Ram.

STIER

Jij drinkt: Barolo

Waarom? Goed werk 
kost tijd, dat begrijp jij 
helemaal. Daarnaast 
waardeer je goed spul. 
Daarom is deze dure, 
exclusieve wijn perfect 
voor jou. Deze wijn wordt 
eerst drie jaar bewaard 
voor hij verkocht wordt 
en daarom ook wel de 
‘Koning van de wijnen’ is. 
Een mix van kruidig en 
zoet. Stier, jij weet wat 
lekker is.  

TWEELINGEN

Jij drinkt: Chenin Blanc

Waarom? Jij raakt snel 
verveeld en valt niet 
graag terug in oude 
gewoontes. De droge, 
zoete witte wijn Chenin 
Blanc is net zo veelzijdig 
als jouw smaak. 
Verfrissend als een droge 
of zoete wijn en de appel, 
honing en oranjebloesem 
combineren heerlijk 
met bijna alles. Maar 
vooral bij jouw favoriete 
maaltijd: sushi!

KREEFT

Jij drinkt: Blaufränkisch

Waarom? Jij hebt een 
stoer uiterlijk Kreeft, 
maar als ze je leren 
kennen ben je vooral 
heel erg aardig. Een 
Blaufränkisch is precies 
zo. De eerste nip, smaakt 
naar pure alcohol, maar 
laat hem een half uurtje 
in je glas staan en de 
smaak van bessen en 
zoethout komen naar 
boven.  

LEEUW

Jij drinkt: Champagne

Waarom? Er is geen beter 
drankje voor jou dan 
Champagne. Je houdt 
nu eenmaal van het 
goede leven Leeuw. Een 
glas Champagne past 
perfect bij jouw outgoing 
persoonlijkheid. 

De bubbel laat je brullen 
van plezier!

MAAGD

Jij drinkt: Pinot Noir
Waarom? Jij houdt 
van puur én hebt oog 
(smaak!) voor detail. De 
blauwe, gevoelige druif 
vraagt de nodige zorg, 
een Pinot Noir is dus met 
extra zorg gemaakt. Dat 
kun jij waarderen. Het 
maakt jullie de perfecte 
match Maagd.  

WEEGSCHAAL

Jij drinkt: Riesling

Waarom? Het perfecte 
evenwicht tussen zoet 
en zuur. Deze wijn kan bij 
alles op de menukaart – 
zelfs bij pittig eten. Net 
zoals jij met iedereen 
wel overweg kan 
Weegschaal. De wijn 
past perfect bij jouw eten 
en dat vind je heerlijk.

SCHORPIOEN

Jij drinkt: 
Cabernet Sauvignon

Waarom? Jij hebt een 
drankje nodig dat zwoel 
is. Cabernet Sauvignon 
dus. Niemand kan echt 
aanwijzen wat dit wijntje 
met kersensmaak zo 
lekker maakt, maar 
je bent verslaafd na 
de eerste slok. Beetje 
mysterieus. Komt dat je 
bekend voor Schorpioen?

BOOSCHUTTER

Jij drinkt:  Gamay

Waarom? Één slokje en 
je wil deze wijn delen 
met iedereen die je 
kent. Je houdt ervan om 
mensen te leren kennen 
en deze wijn geeft je 
precies dat. Een soepele, 
doch kruidige rode wijn. 
Plezant na een harde 
zware werkdag.

STEENBOK

Jij drinkt: Bordeaux

Waarom? Bordeaux is 
net zo tijdloos als jouw 
smaak. Het is niet voor 
niets een klassieker. Jij 
waardeert kwaliteit en 
vastigheid en kan dus 
altijd met een gerust 
hart een flesje Bordeaux 
kopen, wetend dat de 
kwaliteit altijd goed zal 
zijn.

I said fetch 'Chardonnay',
not Riesling!

"wijn is 
voelen"

Tips om glazen proper te houden

EXTRA LEESVOER

Geschiedenis van Riedel

Riedel en Joery De Lille: A love story
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W I N  W I N  W I N

1. Deze druif kent zijn oorsprong in Cahors maar is bekender in Zuid-Amerika.  | 2. Bakermat van de duurste 
wijn ter wereld. | 3. Geef ons een andere naam voor een 3 liter fles. | 4. Één van de meest gekende Belgische 
herkomstbenamingen. 5. Belgisch bier vanuit de Zennevalei. | 6. Wellicht de bekendste bubbel ter wereld. |  
7. Château Pétrus is een bekende wijn uit deze appellatie. 8. Spaanse wijnregio, heel bekend voor de Verdejo-druif. | 
9. Wij zoeken de Duitse benaming voor Pinot Noir. | 10. Synoniem voor Chasselas.

1
2
3

4
5

6
7

8
9

10

Raad de oplossing en maak kans 
op een wijnbox bestaande uit 3 
verrassende flessen wijn,  bijpassende 
technische fiches en veel passie en 
liefde.

De oplossing kan je voor 20 oktober 
sturen naar: info@vitisvin.be
De winnaar wordt bekend gemaakt 
op de eerste dag van onze 
najaarsdegustatie: zaterdag 22 
oktober.
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OPENINGSUREN
Dinsdag - Vrijdag 08u30 - 12u30
   14u00 - 18u30
Zaterdag  10u00 - 18u30

Antoon Catriestraat 18B
9031 Drongen 
+32 (0)9 220 08 17 
info@vitisvin.be

De "Discover" wijnbox is de ideale manier om onze nieuwste wijnen te 
ontdekken. In deze versie gaan we meer op zoek naar de wijnen buiten 
de comfortzone, wijnen met een apart verhaal, een unieke twist of een 
speciale vinificatie.

Deze harmonieuze wijnen zijn telkens op het ritme van het seizoen 
geselecteerd. Naast de drie flessen zal je per wijn ook een technische 
fiche ontvangen met alle info over foodpairing, terroir en vinificatie.

Verras iemand met een geweldig geschenk, of bestel deze box voor 
jezelf en ga op ontdekkingsreis.

Wij beloven alvast dat we je zullen verrassen!

Discover Vitis


