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COLUMN

CCOLUMN PETER

Peter

Toen ik in 1986 bij Verbunt Wijnkopers begon kreeg ik 

verschillende verhalen te horen over het ontstaan van de 

Nederlandsche Wijnkring, maar ik ben ervan overtuigd 

dat het Jan de Kock is geweest. Jan was de wijnman van 

Verbunt Wijnkopers die aan de wieg van dit succesvolle 

verhaal heeft gestaan. Jan had het idee om wijnen te 

leveren aan slijterijen omdat bepaalde producenten meer 

omzet van Verbunt eisten, maar hij was bang om daar-

door horecarelaties te verliezen. Een wijnproducent en 

leverancier van Verbunt vertelde hem dat hij al leverde 

aan wijnwinkels en slijterijen in een soort exclusieve sa-

menwerking en dat dit goed werkte. Zo ontstond in 1982 

het idee om zelfstandige ondernemers van wijnwinkels 

en slijterijen te benaderen met een totaal nieuw con-

cept: De Nederlandsche Wijnkring. Een exclusief samen-

werkingsverband, regionale exclusiviteit gebaseerd op 

postcodegebieden en ondersteuning vanuit Verbunt door 

middel van mailingen en promoties. Het liep zo snel dat 

de horeca adviseurs moesten bijspringen om de toeloop 

van leden op te kunnen vangen. De manier van samen-

werken zoals Verbunt toen opzette was vernieuwend en 

aantrekkelijk voor de zelfstandige ondernemer. Dat is tot 

op heden de basis van het succes van de Wijnkring: het 

respecteren van het zelfstandig ondernemerschap.

 

Ondernemers werden vanaf het begin betrokken bij het 

bepalen van het wijnassortiment en vooral bij het opzet-

ten van de ‘WijnBrief’, zoals het Wijnkring Magazine toen 

heette. De Wijnkringleden van het eerste uur kwamen 

bijeen in Tilburg en proefden gezamenlijk met Jan de 

voorstellen voor de Wijnbrief. De Wijnbrief was meteen 

een succes. Er werden enorme volumes verkocht, wat 

zelfs in Frankrijk tot verbazing zorgde.  

 

Vandaag de dag zijn wij dan ook ontzettend blij en trots 

dat wij in 2022 het 40-jarig jubileum van Wijnkring mogen 

vieren. Ook op het feit dat het Wijnkring Magazine door 

de jaren heen is geëvolueerd van die allereerste wijnbrief 

tot aan het magazine dat u nu leest.  

 

Veel leesplezier gewenst!

Peter van Houtert - Managing Director  

Verbunt Verlinden

Hoe is de Nederlandsche Wijnkring ontstaan?

1982

2007

2011

2021

Door de  
jaren heen
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Père et Fils 
Chardonnay - Viognier 

Streek: Languedoc 

Druiven: Chardonnay, Viognier 

exotisch fruit • amandel

oosterse gerechten • vis •

salade caprese • gevogelte

Père et Fils 
Syrah - Grenache 

Streek: Languedoc 

Druiven: Syrah, Grenache 

rood fruit • peper • zoethout

rood gegrild vlees • ossenhaas •

rijpe kazen

De wijnen

Père et Fils 
Cinsault - Syrah rosé 

Streek: Languedoc 

Druiven: Cinsault, Syrah 

aardbeien • bessen • rode vruchten

aperitief • tapas • salade met 

vijgen en peer • groene asperges

Père et Fils 
Merlot 

Streek: Languedoc 

Druif: Merlot 

bessenaroma’s • eikenhout

rood vlees • stoofgerechten • 

gegrilde groenten • romige kazen

Père et Fils 
Cabernet Sauvignon 

Streek: Languedoc 

Druif: Cabernet Sauvignon 

fruitig • cassis • kruiden

medium rare steak • steak tartare • 

aubergine van de grill

Père  et Fils 
Sauvignon Blanc 

Streek: Languedoc 

Druif: Sauvignon Blanc 

wit fruit • witte bloesem

lichte visgerechten • geitenkaas • 

gebakken garnalen

Père et Fils 
Chardonnay 

Streek: Languedoc 

Druif: Chardonnay 

exotisch fruit • anijs • boterig

aperitief • vis • kipgerechten •

salade

Père et Fils;  
van vader  
op zoon!

Alles is erop gericht om 

wijnen te maken die de 

karakteristieke eigenschappen 

van de Languedoc-regio tot 

hun recht laten komen.  Om 

zijn voorouders te eren heeft 

hij deze lijn wijnen Père et Fils 

genoemd, vader en zoon. 

LAURENT 
MIQUEL

Zuid-Frankrijk

SignatureGrapes

Wijnmaker Laurent en zijn vader Henri

Laurent en zijn zoon Sean

6 flessen

Mixen mag!
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Het Douro gebied ken je misschien al van 

de Port wijnen. Onder dit Douro gebied ligt 

ook de DOC Dao, een oude Portugese wijn-

regio voor rode en witte wijnen. Het gebied 

stond lang bekend om zijn ouderwetse ma-

nier van wijn maken met als resultaat: wij-

nen die niet prettig waren om te drinken. 

Dat is echter nu wel anders! Dao staat nu 

vooral bekend om houtgerijpte, fruitige, 

rode wijnen met een groot bewaarpotenti-

eel, maar heeft zeker ook mooie witte wij-

nen. De wijngaarden liggen op glooiende 

heuvels met leistenen of granieten bodems. 

Ze worden beschermd tegen de Atlanti-

sche wind door de omliggende bergketens.  

De twee belangrijkste druivenrassen voor 

de rode wijnen zijn Touriga Nacional en 

Tinta Roriz. Met het verouderen worden 

de wijnen zachter, fruitiger en complexer. 

De witte wijnen hebben een goede zuur-

tegraad, zijn citroenkleurig, fris en fruitig. 

Borges maakt gebruik van lokale druiven-

rassen voor deze Meia Encosta zoals Malva-

sia Fina, Encruzado, Bical en Fernão Pires. 

Je drinkt de witte wijnen jong. Geniet van 

de citrustonen en de goede zuurgraad met 

tropische tonen. 

BORGES
Portugal

De wijnen

Meia Encosta  
Tinto 

Streek: Douro 

Druiven: Touriga Nacional, 

Jaen, Alfrocheiro, Tinta Roriz 

zacht • kruiden • oranjebloesem • 

citrus • menthol • vanille 

kipgerechten • rood vlees • worst- 

soorten • kaas

Meia Encosta  
Branco 

Streek: Douro 

Druiven: Malvasia Fina, 

Encruzado, Bical, Fernão Pires 

fris • limoen • passievrucht • anijs 

citrus • lichte kruiden 

aperitief • visgerechten • salade 

schelpdieren

per fles
5. 99

6. 95

Wijnmaker Jose Maria Machado

De wijnen die gemaakt worden van de Ne-

groamaro druif zijn krachtig en zitten vol 

fruit. De druiven groeien in het uiterste 

zuiden van Italië, in Puglia. Door de don-

kere schil van de druif kan Negroamaro 

goed tegen de hoge temperaturen en het 

droge klimaat in Zuid-Italië. De druiven 

rijpen volledig zonder de zuurgraad te 

verliezen. De letterlijke vertaling van Ne-

groamaro is zwart (negro) en bitter (ama-

ro). Nu klinkt dat niet heel aantrekkelijk. 

Toch is het een wijn die menig wijnliefheb-

ber graag drinkt. Kruidig, aromatisch en 

met een aardse bitterheid die toch heel 

zwoel aanvoelt. De fruitige geur komt 

je enthousiast tegemoet bij het openen 

van de fles. Ondanks de medium tanni-
nes in de wijn zorgt met name het hoge 

alcoholpercentage voor het imago van 

‘krachtige wijn’. Is het ook jouw favoriet?  

 

Liever een witte wijn? Op en top Italiaans is 

deze Pinot Grigio, een allemansvriend die 

ideaal is als aperitief. Een droge wijn met 

smaken van peer en perzik die ook heerlijk 

is bij pasta’s met roomsaus of prosciutto.

EPICURO
Italië

www.femarvini.com

Epicuro  
Pinot Grigio 

Streek: Sicilië 

Druif: Pinot Grigio 

rijp fruit • perzik • peer

visgerechten • pasta met roomsaus • 

prosciutto • salade

De wijnen

Epicuro 
Negroamaro 

Streek: Puglia 

Druif: Negroamaro 

fruitig • wilde bessen • rijpe pruimen • 

rode aalbesbloem

pastagerechten • lichte wildgerechten • 

medium gerijpte kazen

Negroamaro: de Italiaanse  
krachtpatser onder de druiven

Vraag in de Wijnkring winkel ook naar de 

speciale Jubileum editie van Epicuro!

6 flessen

Mixen mag!
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Claudio

www.farinawines.com

Farina Soave  
Classico 

Streek: Veneto 

Druiven: Garganega, Trebbiano 

di Soave, Pinot Bianco 

groene appel • ananas • gele pruim • 

wilde bloemen • vlierbloesem

voorgerechten • lichte pastagerechten

/8.95

6.99

De wijnen

Farina Bardolino 
Rosso 

Streek: Veneto 

Druiven: Corvina, Rondinella, 

Rossara 

licht • zacht • wilde rozen • cassis • 

pruimen

salade • pasta • pizza

/7.95

6.99

Farina is een bijzonder Italiaans wijn-

huis, gelegen in het hart van de Val-

policella Classico. Het Italiaanse fami-

liebedrijf is opgericht aan het begin 

van de twintigste eeuw. Farina staat 

voor passie. Passie voor het maken 

van stijlvolle wijn. In haar moderne 

wijnkelders transformeert deze pas-

sie, samen met kennis en techniek, 

in een spannend assortiment wijnen.  

 

Deze Soave wijn van Farina komt uit het 

Classico gebied. De Soave Classico is het 

oudste gebied in de Soave, dit betreft 

het beschermde herkomstgebied, de 

DOC. De bodem is hier kalkrijk en dit 

proef je terug in een ziltige, minerale 

toon. Prachtige, rijke aroma’s leveren 

een fruitige Farina Soave Classico. Tip 

van Farina: drink deze wijn bij bigoli 

pulpo, een klassiek Italiaanse pastasoort.  

 

‘I Giovani’ is bij Farina de term voor rode 

en witte wijn die heerlijk jong gedron-

ken mogen worden. De Farina druiven-

stokken voor de Bardolino Rosso zijn 

aangeplant op de heuvels langs de rivier 

de Adige, deze leidt naar het Garda-

meer. Het is een wijn die licht, droog en 

zacht is van smaak. Psst, ideaal bij pizza!

FARINA
Italië

Drie vragen aan...
Claudio Farina

Ik herinner het me nog goed, toen ik klein was 

gingen we altijd mee naar het oogsten, dat was 

een feestje! Mijn vader en opa gaven me hier de 

passie mee voor dit werk. Dat is belangrijk want 

nu de vierde generatie aan het roer staat, werken 

we nog steeds volgens dezelfde filosofie als mijn 
vader en opa. Ik denk dat ik daardoor toen al wist 

dat dit ooit door mij gerund zou worden. Mijn 

nicht en ik zijn uiteraard van een andere genera-

tie met andere gedachten. We hebben het bedrijf 

langzaam laten groeien, met respect voor de na-

tuur. Als je ons nu bezoekt is het huis wat er staat 

nog steeds hetzelfde als 100 jaar geleden en vol-

gens mij is er een perfecte balans tussen de oude 

traditionele stijl en de investering van de huidige 

generatie. Je ziet bijvoorbeeld een binnenplaats 

uit de 15e eeuw, maar ook de moderne bottellijn. 

Oud en nieuw zijn hierin goed samengebracht. 

Met respect voor de traditie van het maken van 

Valpolicella wijnen. Zo lang als ik leef zal ik deze 

situatie in stand houden. 

1.
Farina is een familiebedrijf, wist je altijd al 
dat je het bedrijf over zou nemen? 

Ik heb niet gestudeerd, heel simpel, omdat ik dat 

niet leuk vond. Ik ben op mijn 15e begonnen in 

de schoenenindustrie. Na mijn 22e besloot ik te 

stoppen met de schoenen om voor 6 maanden 

Engels te studeren in Miami. Alleen leerde ik daar 

geen Engels, maar Spaans. In Miami is de groot-

ste populatie Spaans. Ik weet nog goed dat mijn 

moeder zei “Waarom ga je naar Miami? Iedereen 

gaat naar Londen!”. Dat was inderdaad misschien 

niet mijn beste idee. Toen ik 23 was, ben ik be-

gonnen met werken in de wijnmakerij. Ik ben de 

motor van het bedrijf, ik ken de ‘straat’ erg goed. 

Nadat mijn oom 6 jaar later plotseling overleed 

besloten we dat ik dit zou blijven doen. We had-

den een nieuw team nodig. Daar hebben we veel 

in geïnvesteerd en nu bestaan we uit een heel 

jong team. Voor mij voelt het alsof iedereen die 

bij ons werkt, familie is. We winnen veel compe-

tities en daar komt ook veel media aandacht bij 

kijken. Mede dankzij de medewerkers gaat dat al-

lemaal goed. Ik werk hard, als ik iets in mijn hoofd 

als doel heb gesteld dan ga ik daar ook volledig 

voor. Ik slaap gelukkig ook maar vier uur dus heb 

veel tijd om die doelen uit te voeren. 

2.
Had je vroeger geen andere ambities of 
dromen? 

Familie. Dat is de basis van alles wat we doen.  
Familie.

3.
Als je Farina in één woord zou moeten om-
schrijven, welk woord omschrijft  
Farina dan het beste? 

VRAGEN

‘Ik slaap gelukkig 
ook maar vier uur’

Veneto, Italië -   
wijnmaker en 
eigenaar bij  
Farina

.
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COLUMN

LLAAT JE LEIDEN

Culinair journalist Onno Kleyn

‘Maar een ster leidde ons de weg!’ ‘Een ster? Een 
fles zal je bedoelen!’ Ik vertaal even vrij een scène 
uit Life of Brian van Monty Python. Nee, ik ben 
geen Wijze uit het Oosten, maar ik heb me toch 
heel dikwijls laten leiden door een fles. Over-
drachtelijk. Toeristisch, om precies te zijn. Wijn is 
immers bezoekbaar, wijn komt ergens vandaan 
en doorgaans is dat ergens een aangename plek, 
een fijne streek, een aanbevelenswaardige regio. 
 
Twintig tedere jaren telde ik toen een oudere neef mij vanaf 

de camping bij Uzès meenam om voor het eerst wijn te gaan 

proeven, in Gigondas. Natuurlijk, het had ook ergens om de 

hoek gekund, maar de Languedoc speelde toen nog niet 

erg mee in de vineuze kwaliteitsorkesten. Gigondas werd 

het, in het Orchestre Oenofilique du Rhône de tweede viool 
na sterspeler Châteauneuf-du-Pape. Eén pleintje telde het 

dorp, gul overschaduwd door een immense plataan van 

waaruit een zomers koor van cicaden een deken van gezaag 

en gesis over de werkelijkheid drapeerde. En daar was het 

proeflokaal, een piepklein holletje met een bar en een 
brede uitstalling van al het wondere rood dat de wijnhuizen 

leverden. 

 

Hoeveel wijnen proefden we, vijf of zeven, of misschien 

acht? Ik weet het niet meer. Ik slurpte en snoof, nipte en 

snuffelde en proefde de Provence in de wijn, de tijm van 
de hellingen, het stof langs de weg, het blauw van de 

hemel. Daarna aten we op het terras van het naastgelegen 

Oustalet, paté met zure augurkjes en een donkere daube 

provençale, een urenlang gesudderde stoofpot met kruiden, 

olijven en, uiteraard, rode wijn. 

 

Sindsdien heb ik veel wijnboeren bezocht, en ook wat 

wijngiganten. Ik verbaasde me over de verbijsterende leegte 

van de Spaanse hoogvlakte rond Rueda, probeerde mijn 

evenwicht te behouden op de steile leisteenhellingen langs 

de Moezel, trachtte in Chinon bij vijf graden iets van geur 

te ontdekken in glaasjes steenkoude rode Loirewijn. Was er 

een grootste gemene deler bij die bezoeken? Ja. Wijnmen-

sen zijn doorgaans goedgemutst. Hebben er zin in, zelfs als 

het allemaal eens niet meezit (want jongens, 2021 wás me 

toch een rampjaar in Europa…!). Wijnstreken, wijndorpen 

zijn ook al zo opgeruimd en gastvrij. Zelf wijn maken is voor 

sommigen een droom, maar vergis je niet, het is vreselijk 

hard werken voor weinig geld. Je stemming is er echter 

bij gebaat, als ik het zo bezie. Wijnmakers zijn trots op hun 

wijnen en vertellen er met graagte over. Ze stralen energie 

uit. Werken met hun hoofd en hun handen, misschien is dat 

het. Ga vooral zelf eens kijken, ga op reis, wandel langs de 

paden, bel aan bij domaines en stap proeflokaaltjes binnen. 
Laat je gewoon leiden door een fles. 

‘Ik slurpte en snoof,  
nipte en snuffelde’

Fotografie: Simon van Boxtel

www.onnokleyn.nl

per fles
5. 49

6. 95
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Jubile
um!

Trots op onze  
samenwerkingen!

Laurent Miquel

Graham’s Port Bodegas Salentein

Yalumba

Ramón Bilbao

Kendall-Jackson

Errazuriz

Farina

Champagne Bollinger

1988

1989

2000

2001

2008

2009

2015

2017

2018

40 jaar Wijnkring! Een bijzondere mijlpaal waar we trots op zijn.

En terecht, al zeggen we het zelf. Zoals je op onderstaande tijdlijn kunt zien, kunnen 

we al jaren bouwen op mooie, premium wijnmerken in ons assortiment. De oudste 

samenwerking dateert uit 1988 met Graham’s Port. Eén van de oudste Port huizen 

met een constante hoge kwaliteit. Die hoge kwaliteit geldt voor alle merken die 

aan Wijnkring verbonden zijn. Een breed assortiment, voor ieder wat wils en uit alle 

hoeken van de wereld.  

Alle grote merken in ons assortiment zijn familiebedrijven. Waarom? Omdat de 

kernwaarden van familiebedrijven overeen komen met hoe wij Wijnkring zien; 

gedreven, passievol en altijd met de beste kwaliteit voor ogen. Hoewel het verleden 

belangrijk is, kijken we ook uit naar de toekomst. Waarin we de huidige merken 

hopelijk aan ons blijven binden en wellicht nieuwe huizen mogen verwelkomen.  

Eén grote familie, op naar de 50 jaar! 
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De wijnen

Artésis Blanc 

Streek: Rhône 

Druiven: Grenache Blanc, 

Clairette, Bourboulenc, 

Roussanne, Marsanne, 

Viognier 

subtiel • peer • amandel • 

acacia honing 

kruidige visgerechten • gekookte  

mosselen • salades met kip

Artésis Rouge 

Streek: Rhône 

Druiven: Grenache, Syrah, 

Mourvèdre 

fris • expressief • pruimen • 

kersen • bramen • kruiden 

vleesgerechten • wild • stevige 

oude kaassoorten

Had je het al gezien? De Artesis wijnen hebben sinds 2021 een nieuw etiket. Het midden van het etiket wordt gekenmerkt door 

een rode en bruine I. Deze verwijst naar de verbinding tussen het noorden en het zuiden van de Rhônevallei, tussen de ene oever 
van de rivier en de andere. Deze Artesis wijnen vallen onder de appellatie Côtes du Rhône waarbij de witte wijn van wijngaarden 
in het midden van de Rhônevallei komt en de rode wijn uit het zuiden van de Rhônevallei. In Châteauneuf-du-Pape, het hart van 
de iconische Rhône-vallei, richt Ogier zich op de appellaties van de regio, van het noorden naar het zuiden en van de ene kant 
van de rivier naar de andere. Ogier is altijd op zoek naar uitstekende kwaliteit en selecteert daarom van iedere appellatie van de 

regio de allerbeste druiven van de verschillende terroirs. Het huis kan bouwen op meer dan 160 jaar kennis van wijnbouw, rijping 

en vinificatie. De 40 hectare wijngaarden in de omgeving van Chateauneuf-du-Pape 
zijn biologisch gecertificeerd. Een werkwijze waar veel aandacht aan gegeven wordt 
om de natuur zoveel mogelijk te respecteren en met trots de biologische certificering 
uit te dragen. 

Artesis Blanc: Een blend van maar liefst zes lokale druivenrassen. Goudgele kleur met 

subtiele aroma’s en smaken van peer, amandel en acacia honing. Een frisse wijn met 

een lange afdronk. Artesis Rouge: Een frisse wijn met een expressieve neus van krui-

den en voldoende fruit zoals pruimen, kersen en bramen. Zijdeachtig en vol.

OGIER
Rhône

per fles
8. 49

9. 95
Wijnmaker Edouard Guerin

Het langgerekte gebied Côte d’Or be-

staat uit de Côte de Nuits in het noor-
den en de Côte de Beaune in het zuiden. 

Domaine Chanson, eigenaar van 25 hecta-

re Beaune Premier Cru, wordt terecht be-

schouwd als één van de ‘Beaune specialisten’. 

Domaine Chanson bezit in totaal 45 hectare 

wijngaarden in de Bourgogne. Allen hebben de 

Premier Cru of Grand Cru status en bevinden 

zich in de mooiste dorpen van de Bourgogne.  

In Côte de Nuits heeft Chanson geen eigen 
wijngaarden, maar een langdurige samen-

werking met wijngaardbezitters. Onder lei-

ding van wijnmaker Jean-Pierre Confuron, 

zelf afkomstig uit Nuits Saint Georges, wer-

den goede contracten afgesloten. Côte de 
Nuits begint ten zuiden van Dijon met de AC 

Marsannay. De wijngaard voor de Santenay 

wijn is gelegen in het zuiden van de Côte de 
Beaune, vlakbij Chassagne Montrachet. De 

grond bestaat hier uit klei en kalksteen en 

er wordt uitsluitend Pinot Noir verbouwd. 

Het verschil tussen Côte de Beaune en Côte 
de Nuits zit hem in onder andere de onder-

grond. In de Côte de Nuits is meer klei, dit 
geeft de wijn meer body en structuur terwijl 

de meer kalkrijke bodem uit de Côte de Beau-

ne zorgt voor een lieflijkere wijn.

CHANSON

Bourgogne

www.domaine-chanson.com

Chanson Marsannay 

Streek: Bourgogne 

Druif: Pinot Noir 

bloemen • rode bessen • frambozen • 

kersen • kruiden

parelhoen • eend • lichte wildgerechten

/29.95

24.99

De wijnen

Chanson Santenay 

Streek: Bourgogne 

Druif: Pinot Noir 

rijpe bessen • frambozen • kersen • 

kruiden • vanille

gevogelte • lichte wildgerechten  

(eendenborstfilet met een bessensaus)

/29.95

24.99

Noord Versus Zuid 
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MAX 
Shiraz 

Streek: Aconcagua Valley 

Druif: Syrah 

krachtig • zwoel • zwart fruit • 

zwarte peper

stoofgerechten • wildgerechten • 

rood vlees

MAX 
Cabernet Sauvignon 

Streek: Aconcagua Valley 

Druif: Cabernet Sauvignon 

krachtig • rijp • cassis • leer • tabak

ossenhaas • risotto • wildgerechten

ERRAZURIZ
Chili

De wijnen

MAX 
Sauvignon Blanc 

Streek: Aconcagua Costa 

Druif: Sauvignon Blanc 

fris • citrus • groene appel • kruiden

aperitief • fruits de mer • oesters • 

vegetarische gerechten • geitenkaas

MAX 
Chardonnay 

Streek: Aconcagua Costa 

Druif: Chardonnay 

rijk • zuiver • citrus • wit fruit

garnalen • gegrilde tonijn • salade 

met artisjok

per fles

12. 99
14. 95

MAX 
Carmenère 

Streek: Aconcagua Valley 

Druif: Carmenère 

kruidig • intens • rood fruit • laurier

lamsvlees • wildgerechten •  

harde kazen

Snijd de vis en avocado in blokjes van 1 cm. Plaats ze in een kom. 

Voeg de groene peper (jalapeño) en rode paprika in blokjes gesne-

den toe (brunoise), evenals de dunne plakjes radijs en fijngesneden 

koriander. Laat 20 minuten staan alvorens te serveren met een thee-

lepel gele chilipasta, citroensap, zout en verse peper.

Serveer in shotjes glazen met cocktailprikkertjes of dessertlepels. 

Garneer met de stukjes radijs en gesneden koriander. 

 

Geniet ervan met Errazuriz Max Sauvignon Blanc!

Snijd de ui, rode paprika en halve wortel brunoise (kleine blokjes) en 

bak in olijf olie. Voeg de kip toe tot deze bruin kleurt, ongeveer 1 

minuut per kant, en giet 1 kopje kippenbouillon en 2 kopjes rode wijn 

erbij. Kook gedurende 30 minuten. Voeg zout en peper toe indien nodig. 

Spoel de quinoa af tot het water schoon is. Plaats de quinoa in een 

pan en breng koud water aan de kook. Als het kookt wacht dan 20 minu-

ten, haal het door een zeefje en zet apart. Bak de quinoa in olijfolie 

met fijngesneden selderij, courgette, 1/2 wortel en verse oregano. 

Garneer met zout en peper.

Serveer de kip in zijn eigen kookvocht bovenop de quinoa met groenten. 

Garneer met fijngesneden peterselie.

Geniet van dit gerecht met Errazuriz Max Carmenère. Omdat de kip in 

dezelfde wijn is gekookt zal deze veel overeenkomsten hebben met de 

Carmenère en wordt het een verlengstuk van de smaken. De quinoa geeft 

aardse smaken, gecombineerd met het eikenhout van de wijn. De groenten 

maken het fris. Eet smakelijk!

Witvis ceviche

Ingrediënten
VOOR 2 PERSONEN

Ingrediënten
VOOR 2 PERSONEN

Bereiding

Bereiding

Bereidingstijd: ca. 1 uur

• 500 g witvis

• 1 groene peper (jalapeño)

• 2 radijsjes

• 1 avocado

• 1/4 rode paprika

• 1 theelepel gele chilipasta

• 1 citroen

• koriander

• olijfolie

• zeezout

• verse peper

• 4 kippenbouten of kippenborst

• kippenbouillon

• 2 kopjes quinoa

• 2 kopjes rode wijn (Carmenère)

• 1 ui

• 1/2 rode paprika

• 1 stengel selderij

• 1 courgette

• 1 wortel

• verse oregano

• peterselie

• olijfolie

• zeezout

• verse peper

WIJN

TIP

WIJN

TIP

De MAX wijnen van Errázuriz zijn een eerbetoon 

aan oprichter Don Maximiano Errázuriz. Om 

extra goed te genieten van deze wijnen hebben 

we hierbij een ideale spijscombinatie voor je 

uitgeschreven. En.. ga jij deze combinaties ook 

proberen? Eet smakelijk!

Coq au Vin met quinoa  
en gebakken groenten
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The Y Series 
Riesling 

Streek: South Australia 

Druif: Riesling 

sappig • vol • tropisch fruit • 

honing • appel • oranjebloesem

gerookte zalm • waldorf salade • 

sushi • Aziatische gerechten

The Y Series 
Chardonnay 

Streek: South Australia 

Druif: Chardonnay 

vol • fris • licht vettig • grapefruit • 

ananas • mineralen

gestoofde vis • kipgerechten • 

salades

The Y Series 
Viognier 

Streek: South Australia 

Druif: Viognier 

rijk • aromatisch • grapefruit • 

jasmijn • kamperfoelie • citroengras

licht gekruide Aziatische gerechten • 

rijke salades met vis of kip

The Y Series 
Merlot 

Streek: South Australia 

Druif: Merlot 

rijk • sappig • rijp rood fruit • 

verse pruimen • kruiden • mint

rijke maaltijden • kruidige gerechten 

zoals cassoulet

The Y Series 
Shiraz-Viognier 

Streek: South Australia 

Druiven: Shiraz, Viognier 

elegant • rood fruit • specerijen • 

hint van eikenhout

geroosterd lamsvlees • rood vlees

De wijnen

www.yalumba.com

40 jaar Wijnkring waarvan Yalumba al 

20 jaar onderdeel uitmaakt van het 

assortiment! Al 20 jaar, dat betekent 

al sinds 2001 een waardevolle samen-

werking en wederzijds enthousiasme. 

Hoe kan het ook anders, één van de 

oudste wijnbedrijven van Australië met 

een prachtig portfolio aan   wijnen. Wat 

Yalumba bijzonder maakt is dat vanaf 

het planten van de eerste wijnstokken 

in 1849, zes generaties het grote avon-

tuur van wijn maken zijn aangegaan en 

tot het succes van vandaag geleid heb-

ben. Daarbij stond en staat de natuur 

voorop in alles wat zij doen. Yalumba is 

de grootste zonne-energie opwekker 

van alle wijnproducenten in Australië 

en één van de meeste sustainable wijn-

bedrijven ter wereld. 

• Warm, welkom en gastvrij.  

 Een samenwerking voelt als  

 een echt partnership, net als 

 dat ondernemers dat voelen in  

 de samenwerking met de organisa 

 tie Wijnkring. Het gevoel dat je  

 krijgt als klant wanneer je een  

 Wijnkringwinkel binnenloopt moet  

 datzelfde, gastvrije gevoel  

 geven. 

• Wijnkring focust zich op   

 premium wijnmerken, herkenbare  

 merken met een duidelijke   

 lange termijn gedachte zodat  

 jij altijd je weg terug vindt  

 naar ons als Wijnkring winkel  

 voor die ene, favoriete wijn.

• En uiteraard, de kwaliteit van  

 de wijnen moet constant als  

 een paal boven water staan.  

YALUMBA
Australië

40 jaar Wijnkring en  
al 20 jaar Yalumba in  

ons assortiment!

per fles
7. 99

9. 95

en jo

Alle wijnen van The 

Y-Series hebben  

een 8.5!

Nieuwe  
look!

De overeenkomsten tussen Yalumba en 

Wijnkring zijn daarom al die jaren al 

gericht op onderstaande punten: 
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Thaise noedelsalade met ribeye
 The Y Series Shiraz-Viognier

Wijnkring magazine   |   20Wijnkring magazine   |   20Wijnkring magazine   |   20

Meng voor de marinade de sojasaus, de sesamolie, de gember, de knoflook en de 
palmsuiker en roer door tot de suiker is opgelost. Leg de ribeye in een ondie-

pe schaal en verdeel de marinade eroverheen. Dek af met vershoudfolie  

en marineer minstens 30 minuten op kamertemperatuur.

Kook intussen de rijstnoedels in ruim water met zout volgens de aanwijzingen 

op de verpakking gaar. Meng voor de dressing het limoensap, de vissaus, de 

palmsuiker, het citroengras, de kaffir limoenbladeren en de rode peper. Giet  
de noedels af, spoel na met koud stromend water en laat kort uitlekken. Doe  

de noedels in een ruime kom en verdeel de helft van de dressing eroverheen.
 

Voeg de komkommer, de wortel, de cherrytomaten, de taugé, de lente-ui, de 

Thaise basilicum, de munt en ¾ van de koriander toe aan de noedels. Voeg  

de overige dressing toe, schep goed om en zet opzij.

Verhit 2 eetlepels olijfolie in een koekenpan op middelhoog vuur. Dep de 

ribeye droog met keukenpapier en bak schroei hem in ca. 2-3 minuten per zijde 

dicht. Verpak in aluminiumfolie en laat ca. 5 minuten rusten. Snijd de ribeye 

in plakken van ca. 1 centimeter dik.  Verdeel de salade en de ribeye over 4 

borden. Garneer met de overige koriander en de vliespinda’s. Serveer direct.

Ingrediënten
VOOR 4 PERSONEN

Bereiding

Spaghetti

Ook lekker met gamba’s, of draai de hele mikmak in rijstvellen (springrolls) 

en gebruik de dressing als dipsaus.

Tip

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.

Wie ooit in Australië is geweest weet dat je er fantastisch Thais kunt eten. Van super spicy 

tot mild en altijd kakelvers en kleurrijk. Deze salade is daar een mooi voorbeeld van. Maar wat 

drink je daarbij? Laat je niet afschrikken door de kruiden en specerijen, want de Thaise keuken, 

daar past wijn zeker goed bij. Van Chardonnay bij een romige curry tot Sauvignon Blanc bij vis 

met koriander, gember en basilicum. Bij ribeye gaan we voor rood, maar wel eentje met ballen: 

Shiraz. Wijn van deze donkere, paarsachtige, bijna zwarte druif wordt in Frankrijk ‘Syrah’  

genoemd en daarbuiten ‘Shiraz’. Ongeacht de naam zijn het wijnen met veel structuur en kracht  

om van te smullen en zeker voor carnivoren want Shiraz/Syrah is heel erg lekker bij worst en 

vlees van de BBQ/grill. Yalumba heeft de Shiraz geblend met Viognier. En dat levert een toegan-

kelijke en smakelijke wijn op. Een beetje kruidig, maar vooral heerlijk doordrinkbaar doordat 

Viognier de Shiraz een beetje getemperd heeft. Maar niet té, zodat de wijn krachtig genoeg is 

bij de ribeye en lichtpittige salade. Heerlijke combinatie!

WIJN

TIP

Bereidingstijd: ca. 40 minuten

Voor de marinade

• 2 el sojasaus

• 2 el sesamolie

• 2 cm gember, fijngehakt

• 1 teentje knoflook, fijngehakt

• 1 tl palmsuiker 

Voor de noedels

• 200 g platte rijstnoedels

• 100 ml limoensap/sap van 2 limoenen

• 50 ml vissaus

• 4 tl palmsuiker 

• 1 stengel citroengras, buitenste bladeren 

verwijderd en fijngehakt

• 1 rode peper, fijngehakt (verwijder evt.  

de zaadlijsten)

• 4 kaffir limoenbladeren (vriesvak, toko), 

in smalle reepjes

• 1 komkommer, zaadlijsten verwijderd  

en in reepjes

• 100 g wortel, in reepjes

• 300 g cherrytomaten, gehalveerd

• 300 g taugé

• 2 lente-uitjes, in ringetjes

• 15 g Thaise basilicum, in smalle reepjes

• 15 g munt, in smalle reepjes

• 15 g koriander 

En tenslotte

• 3 el vliespinda’s, geroosterd

• 400 g ribeye

Benodigdheden

• vershoudfolie

• keukenpapier

• aluminiumfolie

De Thaise keuken staat bekend om haar kleurrijke en pikante gerechten bomvol 

verse groenten en kruiden. Deze noedelsalade is dan misschien niet zo spicy, maar 

de andere kenmerken tikt hij moeiteloos aan. Laat de ribeye nadat je hem hebt 

dichtgeschroeid even rusten, dan blijft het vlees ontzettend mals en sappig.

www.ellermann-spiegel.de

Ellermann-Spiegel 
Riesling Trocken 

Streek: Pfalz 

Druif: Riesling 

delicaat • sappig • fris • perzik • 

citrus

aperitief • salades • visgerechten • 

kreeft • asperges • gevogelte

/12.95

9.99

Ellermann-Spiegel 
Dornfelder Trocken 

Streek: Pfalz 

Druif: Dornfelder 

intens • zacht • zoete kers •  

rijpe pruimen • frambozenjam

typisch Duitse gerechten • stoofpot • 

gegrild vlees

/10.95

9.99

ELLERMANN- 
SPIEGEL

Duitsland

Wijnmaker Frank Spiegel

De wijnen

Ellermann-Spiegel Riesling Trocken valt op door zijn buitengewoon 

sappig fruit en een fijne, verfrissende zuurgraad. 
  

Ellermann-Spiegel Dornfelder Trocken is een betoverende wijn met  

een intense geur van zoete kersen, rijpe pruimen en frambozenjam. 

Een heerlijk zachte en ronde smaak. 

De Pfalz is een bekend en groot wijngebied in Duitsland.  
De naam Pfalz is afkomstig uit het Latijn: Palatium, hetgeen  
paleis betekent. Vanwege het klimaat en de vegetatie wordt  
het wel ‘het Toscane van Duitsland’ genoemd.

Misschien ken je Pfalz van de Deutsche 

Weinstrasse, een route van 85 kilometer 

langs 130 dorpen tussen Bockenheim en 

Schweigen, aan de grens met de Elzas. De 

druivenrassen die hier verbouwd worden 

zijn voornamelijk klassieke rassen met de 

Rieslingdruif als ‘leider’. Deze ‘koning van 

de witte wijnen’ is in dit gebied de nummer 

één met ruim 5000 hectare aangeplante 

wijnranken. Ook zijn Weissburgunder, Grau-

burgunder en Dornfelder druivenrassen 

die hier goed gedijen. De Dornfelder is een 

blauw druivenras dat voornamelijk in Duits-

land groeit, een dikke schil heeft en fruit 

gedomineerd is. De Pfalz heeft een gemid-

deld klimaat met veel zonnige dagen, kalk-

houdende bodems van leem en klei en loopt 

van de hellingen van het Pfalzerwald tot aan 

de Rijnvlakte. 
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Ramón Bilbao  
Edición Limitada 

Streek: Rioja 

Druif: Tempranillo 

complex • rijpe blauwe bessen • 

pruimen • houttonen • peper

mexicaanse keuken • curry’s • paté • 

worstsoorten • boeuf bourguignon • 

wildgerechten • harde kazen

/15.95

13.99

Ramón Bilbao  
Selección Especial 

Streek: Rioja 

Druiven: Tempranillo, Garnacha 

zwoel • elegant • donker fruit •  

kruiden • vanille

rood vlees • wildgerechten • tapas • 

belegen kaassoorten • chorizo

/11.95

8.99

De wijnen

RAMÓN  
BILBAO

Spanje

Een thema dat wereldwijd steeds 

meer aandacht krijgt, in diverse 

branches, is duurzaamheid. We heb-

ben één wereld en daar moeten we 

zuinig op zijn. Gelukkig is dit besef 

bij de meeste bedrijven aan het in-

dalen of zijn er al vergevorderde 

stappen ondernomen. Eén van die 

bedrijven is Ramón Bilbao. De duur-

zame wijngaarden worden alleen 

nog bewerkt op een natuurlijke wij-

ze. Per jaar groeit het aantal hec-

tare dat biologisch bewerkt wordt. 

Dit is mede afhankelijk van de lig-

ging, hoogte, klimaat etc. Om de 

mogelijkheden tot duurzaamheid 

goed in beeld te krijgen zijn er stap-

pen ondernomen op het gebied van 

onderzoek. Dit heeft geleid tot di-

verse onderdelen in duurzaamheid, 

zie hiernaast. 

De duurzame  
wijngaarden worden  

natuurlijk bewerkt

Ramón Bilbao is naast de eigen inspanning voor duurzaamheid ook de eerste 

wijnproducent die het Wineries For Climate Protection certificaat heeft 
voor zijn wijngaarden. Deze organisatie hanteert vier pijlers  

voor duurzaamheid: 

• Water management

• Energie efficiëntie/hernieuwbare energiebronnen
• Vermindering van de uitstoot van broeikasgas

• Vermindering van afval.

Water  
Management

Energy efficiency 
Renewable energy sources

Reduction of Greenhouse 
gas emissions

Reduction  
of waste

Wijnmaker Rodolfo Bastida
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per fles

10. 99
12. 95


