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Duitsland

Het wijnland van de elegante
lichte wijn van expressieve witte
druiven als riesling, silvaner en de
müller-thurgau. En fris vrolijk
rood van de blauwe spätburgunder
en de domfelder.

Bij het openen brokkelt de kurk af.
Vooral bij oudere wijn of bij flessen die
lang rechtop hebben gestaan. Ik los dit
op door met flinke kracht de eerste
scheut wijn in de gootsteen te gieten.
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Staat dit op de fles, dan heb
je een droge! Frankenwijn
moet nog droger zijn, tot
max . 4 g suiker per liter.
Feinherb is halfdroge wijn.
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Schroefdop
De familie is van mening

dat de wijn niet langer een
kurk nodig heeft. De schroefdop
doet zijn werk beter. Goed
gezelschap, passend eten, juiste
serveertemperatuur, dat is wat
wijn wél nodig heeft.
PRODUCTIE EN TEKST ELLEN DEKKERS FOTOGRAFIE ERNIE ENKELAAR (PORTRET)

I

n Linda. las ik een stukje over wijn. Het nummer had als thema Gooise vrouwen. En dan denk je al vrij
snel aan wijn… Ik citeer: ‘De enige reden dat je een wijn in een restaurant terug mag sturen is als er
kurk in zit.’ Aai, lieve Linda, nu denken al die Gooise vrouwen dat ze hun wijn terug kunnen sturen als
er van die stukjes kurk op de wijn drijven. Dames, niet doen! De ober lacht zich rot, want die wijn
drinkt hij mooi zelf op. Daar is namelijk niets mis mee. Kurk in het glas ziet er niet chic uit, dat geef ik
onmiddellijk toe, maar om de wijn terug te sturen is een beetje overdreven. Ik heb het ook wel eens. Komt
doordat de kurk is uitgedroogd. Bij het openen brokkelt hij dan af. Dit gebeurt vooral bij oudere wijn of bij
flessen die lang rechtop hebben gestaan. Ik los dit op door met flinke kracht de eerste scheut wijn in de
gootsteen te gieten. De stukjes kurk gaan vanzelf mee, alleen die hele fijne schilfertjes blijven zitten. Maar
ach, daar word je niet ziek van. En het bederft de wijn ook niet. Een ander gevolg van een uitgedroogde kurk
kan zijn dat de wijn is geoxideerd. Door overmatige blootstelling aan zuurstof, ofwel oxidatie, kan de wijn
bederven. Dat is wél fout. Wijn krijgt dan een bruine tint. Rode wijn bevat meer kleurstoffen en tannine en is
beter bestand tegen zuurstof. Sommige wijnen snakken
zelfs naar wat extra zuurstof. Mijn advies is kijken, ruiken
en proeven. Als de kleur, geur en smaak niet aangenaam
zijn, dan mag je de wijn terugsturen.
Ga af op je intuïtie, dan zit je negen van de tien keer goed.
Zeker vrouwen hebben een neus voor geuren.
Nu we toch bezig zijn, als er wijnsteenzuurkristallen
in een glas zitten, niet terugsturen! Die ‘glassplinters’
zijn onschuldig. Wijnsteenzuur zit van nature in wijn.
Als een fles te lang in de koude koelkast heeft gestaan - maar dat zal bij Gooise vrouwen wel niet voorkomen kan de wijn gaan kristalliseren. Veel wijnen krijgen tegenwoordig een koudebehandeling. De wijnboer
koelt zelf de wijn een aantal graden onder nul, waardoor het wijnsteenzuur in het vat kristalliseert. Zo krijg
je een glasheldere wijn. Ik denk trouwens dat de schrijver in Linda. doelde op een wijn met kurk. Zo heet dat.
Zo’n wijn mag je inderdaad terugsturen. Maar het is wel een fout waar niemand iets aan kan doen. Je ziet
het niet, maar ruikt én proeft het wel. Soms een klein beetje, soms extreem. Een onaangename, chemische,
schimmelgeur. Een muffe keldergeur, de geur van niet goed gedroogde handdoek die in de kast heeft
gelegen. De boosdoener is een schimmel die onder meer in kurk voorkomt. Lang leve de schroefdop! Ook
wijn uit een pak, de bag-in-box, blijft makkelijk goed. Maar of Gooise vrouwen dat zullen accepteren?
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Franken
Ten oosten van Frankfurt,

langs de rivier de Main. De
bodem is sterk kalkhoudend ,
net als in de Chablis. Dit geeft
de wijn een licht tinteltje
dat ze ‘mineralisch’ noemen.

Mood
Zon en asperges! Witte asperges op een groene salade
met citroenmayonaise, buiten in de voorjaarszon
mét deze wijn... zó vreselijk lekker.

Waar?

wijn etc.

De wijn lijkt op de
wijnmaker, ingetogen en
bescheiden. De geur is niet
heel uitgesproken, pas in de
mond komt die los. Tintelt
op de tong en pats! Frisse
citruszuren en verfijnd fruit
geven minutenlang lentefeest
in je mond . Frisse wijn die
door z’n lichtheid ook aan
tafel lekker is. Ongelooflijk
dat ze dit van een silvaner
kunnen maken!

€ 8,95, www.markvandewijn.nl

