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Tien ‘mega’ flessen voor Megavino
ALAIN BLOEYKENS

DE WIJNMAN
Alain Bloeykens

Coteaux du Languedoc,
Frankrijk

Clos de
l’Armandaie 2009
De Languedoc, vorig jaar gastregio op Megavino, is ook dit
jaar bijzonder goed vertegenwoordigd. Dat het de regio
voor de wind gaat hoeft nauwelijks te verwonderen met
kleppers van dit formaat. Een
knappe blend van overwegend
grenache en syrah, subtiel
aangevuld met carignan en
cinsault. Geen houtlagering
maar puur (vers) fruit in de
ﬂes. Fraaie geconcentreerde
kleur met paarse toetsen, bijzonder innemende neus, prima gevarieerd met impressies
van bosbes en pruimen doorspekt met peper en tijm, intens en karaktervol in de
mond, sappig bijtfruit, discrete tannines en zwoele kruiden
in het verlengde. Het
wordt plots weer
zomer in huis,
vooral als daar een
lamsboutje bij
geserveerd wordt.
Alcoholgehalte:
13,5 % vol.
Prijs: 8,20 euro.
Te koop bij:
Vindemia in
Lochristi-Zeveneken, tel 0494
74 66 30,
www.vindemia.be

Frankrijk wordt opnieuw de
blikvanger op het grootste wijnsalon van het land. Met tal van
nieuwe regio’s die voor het
eerst hun opwachting maken:
de tien cru’s van de Beaujolais,
de minder bekende goden uit
Bordeaux met onder meer de
Castillon en tal van kleine
regio’s zoals pakweg de Auvergne of de Côteaux Varois.
Wie denkt Frankrijk te kennen zou wel eens verrast
kunnen zijn!

Andere trekpleisters zijn Italië, met vooral Sicilië dat zijn
oppervlakte verdubbelt, het
gloednieuwe Spaanse paviljoen,
de paviljoenen van Oostenrijk,
Duitsland en Argentinië en
nieuwkomers als Luxemburg en
Brazilië.
Ook MegaSpirits wordt almaar
groter en groepeert dit jaar
tientallen destillaten uit vijftien verschillende landen. Uitspuwen is dan ook aan te raden!
Nog nieuw is het unieke glas

dat u aan de ingang ontvangt en
dat dit jaar gedecoreerd is door
onze huiscartoonist Marec.
Maar Megavino is zoveel meer
dan louter een wijnbeurs. Vier
dagen lang worden meer dan
vijftig themaproeverijen en
workshops georganiseerd die u
als bezoeker gratis kunt bijwonen. Eentje mag u zeker niet
missen: onze jaarlijkse wijnwedstrijd ‘De Neus van Het
Nieuwsblad’ die dit jaar voor de
tiende keer gekozen wordt!

Nieuw-Zeeland

Cahors, Frankrijk

Australië

Adventure 2010,
Seafood White

Le Petit Clos 2009, Grant Burge
Triguedina
Barossa Vines,
Een wijn met een leuk verGrenache
haal! Jean Luc Baldes maakt
deel uit van de achtste genera- Mourvèdre
tie wijnbouwers in de Cahors
Shiraz 2006

Nieuw-Zeeland is het land van
de sauvignon blanc. Meestal
hypernerveus en soms wat té
aromatisch. Alain McCorkindale, één van de beste NieuwZeelandse wijnmakers, poogt
die nervositeit wat in te tomen door aan de sauvignon
wat chardonnay en pinot gris
toe te voegen. Een bijzonder
geslaagde zet want de wijn
wint aan vulling en smakelijkheid. Briljant lichtgeel, eerst
vers citrusfruit en gras in de
neus, nadien meer exotisch
getint met vooral rijpe pompelmoes, uitgebalanceerd in
de mond, veel smaak en sap,
blijft goed fris met zachte
kruiden en ﬂink wat minerale
tonen in ﬁnale. ‘Seafood
white’ lezen we op het etiket.
We knikken instemmend want
dit ﬂesje moet het prima doen
bij een schotel
zeevruchten.
Alcoholgehalte:
13 % vol.
Prijs: 9,95 euro.
Te koop bij: Australian Fine Wines in Lier, tel 03
480 75 95,
www.australianﬁne-wines.com

en zijn domein is ontstaan in
hetzelfde jaar als ons land.
Reden genoeg voor Baldes om
dit jaar ﬂink wat tijd in ons
land te spenderen. Een pionier
die in deze regio als eerste
met nieuwe eiken vaten experimenteerde en ook vandaag
nog authentieke Cahors
maakt. Die staat voor 80 procent malbecdruiven aangevuld
met merlot. Een stevige maar
goed rijpe klepper uit het
mooie jaar 2009 met veel
zwart fruit, getoast brood en
verse munt in de neus, prima
gevuld in de mond met doortastende maar goed rijpe bitters, fruit van begin tot einde
en fraaie houttonen in de staart.
Alcoholgehalte:
12,5 % vol.
Prijs: 9,80 euro.
Te koop bij: Vindemia in Lochristi-Zeveneken, tel
0494 74 66 30,
www.vindemia.be

Dat de Barossavallei één van
de oudste en meest kwalitatieve wijnregio’s van Australië is,
is al lang geen geheim meer.
Reken daarbij nog meester
wijnmaker Grant Burge en je
krijgt gegarandeerd vuurwerk
in de ﬂes. Wat een verrassing!
2006 staat er op het etiket,
afgesloten met een schroefdop
maar slechts lichte sporen van
veroudering merkbaar. Mooi
robijnrood getint, ﬂatterende
neus, eerst viooltjes en rozen,
daarna rood pitfruit, kruiden
en humus. Geen zwoele
krachtpatser maar best verﬁjnd met mooi rijp
fruit, discrete bitters
en ietwat met
peper doorspekte
chocolade in ﬁnale. Mooie ﬂes voor
een al even groots
moment!
Alcoholgehalte:
13,5 % vol.
Prijs: 9,45
euro.
Te koop bij:
Australian
Fine Wines
in Lier, tel 03
480 75 95

i
WAT? Megavino
WANNEER? Van 21 tot 24 oktober
WANNEER? Paleis 3 van Brussels Expo, vrijdag van 18 tot
23u, zaterdag van 12 tot 20u,
zondag van 10 tot 19u, maandag van 10 tot 18u.
PRIJS? 10 euro, degustatieglas
en beursplan inbegrepen.
Info? www.megavino.be

Bergerac Sec, Frankrijk

Domaine
l’Ancienne Cure
2010
Wie verlekkerd is op fruit zal
zich in de handen wrijven! Op
papier de ‘kleine broer’ van
het grote Bordeaux maar in de
ﬂes een fruitbom die vele Bordeauxwijnen het nakijken
heeft. ‘Jour de fruit’ lezen we
op het etiket en we begrijpen
best waarom. De blend van 70
procent sauvignon blanc en 30
procent sémillon zorgt immers voor een harmonieuze,
bijna krokante wijn die vlotjes
naar binnen loopt. Mediumgeel getint, rijkelijk geurend
naar citrusvruchten, roze
pompelmoes en kruisbes, pittig in de mond, verrassend
veel materie, perfect samenspel tussen fruit en zuren,
aantrekkelijk bittertje op het
einde.
Alcoholgehalte:
12,5 % vol.
Prijs: 7,04 euro.
Te koop bij:
Dulst in Blanden,
tel 016 40 10 28,
www.dulst.be

Frankrijk

Champagne
Jeeper,
Grande Réserve
Vrij nieuw in de rekken deze
prima champagne op basis van
chardonnaydruiven die geselecteerd werden uit 11 verschillende cru’s. Een vrij groot
champagnehuis nota bene met
50 hectare eigen wijngaarden
en nieuwe eigenaars. Die leveren alvast fraai werk: bijna
goudgeel getint, rijkelijke en
consistente moussevorming,
pittige neus die doet denken
aan wit fruit, limoen, toast en
brioche, heel smaakvol, goede
nervositeit en frisheid, geen
agressieve CO2 maar veel fruit
en friszurige minerale toetsen
in ﬁnale. Een champagne die
probleemloos de honger aanscherpt, al dan niet in het
gezelschap van een stukje
gerookte zalm of
heilbot.
Alcoholgehalte:
12 % vol.
Richtprijs:
23 euro.
Te koop bij: Bossuyt in Kuurne,
Lybaert in Gent,
Vindéliz in Nevele en Karmozijn in Wuustwezel.

Barbera d’Asti,
Italië

Ribera del Duero, Spanje

Arzuaga Crianza
Castello del Poggio 2008
2008
Toegegeven, niet zo goedkoop
Uiteraard ook een Italiaan in
onze selectie en daarvoor
trokken we naar Noord-Italië
waar vooral in de regio Piemonte knappe wijnen op
basis van de barberadruif
worden gemaakt. Geen stevige
krachtpatser met een fenomenale lengte maar een pittige
en vlot drinkbare allemansvriend die barst van het fruit,
tegen een bijzonder schappelijke prijs. Mooie robijnrode
kleur, neus gedomineerd door
kers en kriek, heel fris en elegant, bijzonder pittige aanzet,
het fruit is duidelijker rijper
en krijgt het gezelschap van
sappige bitters, ietwat kruidig
in ﬁnale met aangenaam zuurtje helemaal op het einde.
Schenk op maximaal 18 °C bij
een wildstoofpotje.
Alcoholgehalte:
13 % vol.
Prijs: 8,5 euro.
Te koop bij: Hasselt Millésime in
Hasselt, tel 01 28
19 57, www.hasseltmillesime.be

maar in het glas een grootse
Ribera del Duero die zijn vedettenstatus helemaal waarmaakt. Overwegend tempranillo getint maar slim aangevuld met een scheutje cabernet sauvignon en merlot die
bovendien 16 maanden rijping
meekregen op Amerikaanse en
Franse vaten. Het maakt de
wijn alleen maar completer.
Diepdonker getint, prachtige
neus met toetsen van zwart
fruit, donkere chocolade, tijm
en kofﬁe, massief maar toch
elegant in de mond, veel sappig fruit, zwarte kers op alcohol, mooi verweven hout en
sappige bitters in de staart.
Een wijn die je best even overgiet in een karaf om maximaal
te kunnen genieten
van alle aroma’s.
Alcoholgehalte:
13,5 % vol.
Prijs: 23,02 euro.
Te koop bij: Bodegas in Bornem, tel
03-899.38.55

Côtes du Roussillon
Villages, Frankrijk

Terra Alta, Spanje

Ay de Mi 2009

Eternel 2008
Wat is dit toch een mooie
streek! Stel je even voor: een
domein van nauwelijks 5 hectare in de prachtige vallei van
Lesquerde met uitzicht op het
kasteel van Quéribus en de
besneeuwde bergtoppen van
de Canigou. Dit is het hete
terroir van de carignandruif
dat meer dan twee derde van
de blend voor z’n rekening
neemt, aangevuld met grenache. En die hitte wordt vertaald door 14,5 % vol. alcohol,
maar geen nood, de wijn bezit
meer dan voldoende fruit en
frisheid om dit te compenseren. Mooi diep gekleurd, kers
en cassislikeur in de neus,
aangevuld met tonen van tijm
en kofﬁe, heel compleet in de
mond, fruit, frisheid en zachte
tannines vloeien naadloos in
elkaar, prima evenwicht en uitstekende lengte.
Alcoholgehalte:
14,5 % vol.
Prijs: 10,70 euro.
Te koop bij: Wijnen Jacqueline in
Bevel, tel 0474 82
70 26, www.wijnenjacqueline.com

Niet meteen de meest bekende Spaanse appellatie maar
wel een rasechte ontdekking.
De regio in het zuidelijke gedeelte van Catalonië beslaat
12 gemeenten in het westen
van het district Tarragona.
Het is het gebied waar tal van
nieuwe wijnhuizen als paddenstoelen uit de grond geschoten zijn en die vandaag
ronduit schitterende wijnen
produceren. Deze bodega pakt
uit met een verrassende blend
van garnacha en syrah die
weet te verrassen door zijn
zuiverheid en grootse expressie. Diep paars getint, geurend
naar zwarte kers, cassis, bospaddenstoelen en verse vanille, krachtig en breed geschouderd smaakproﬁel, opnieuw
veel fruit en doortimmerde
tannines, knappe
lengte getuigend
van een mooie
frisheid. Knappe
ﬂes!
Alcoholgehalte:
14 % vol.
Prijs: 13 euro.
Te koop bij: Lo
Rebost in Leuven, 047737.96.94
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rijdag gaat in Brussels Expo de 13e editie van het wijnsalon Megavino
van start. Tijdens deze ‘grand cru’-editie nemen 300 exposanten een
volledig Heizelpaleis in. Frankrijk is gastland maar ook 27 andere wijnlanden maken hun opwachting. Uit de naar schatting tienduizend wijnen die
er te proeven zijn, selecteerden wij alvast 10 ‘megaﬂessen’.
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Op vertoon van deze bon hebt u
recht op een korting van 3€ op
een toegangsticket van 10€ voor
MEGAVINO 2011, alsook voor de
persoon die u zal vergezellen. U
ontvangt een degustatieglas.
Info: megavino@vinopres.com
www.megavino.be

Eérst proeven, dan kopen !
28 verschillende wijnlanden, 300 exposanten
en duizenden wijnen te ontdekken !

Vrijdag 21/10
Zaterdag 22/10
Zondag 23/10
Maandag 24/10

:
:
:
:

van 18 tot 23 u
van 12 tot 20 u
van 10 tot 19 u
van 10 tot 18 u
www.knackweekend.be

