
Jose Piteira tinto 

Land: Portugal    Regio: Alentejo 

Wijnhuis: Amareleza Vinhos   Bewaren: 5 jaar bewaren 

Druivenras(sen): Aragonez, Moreto, Serveertemperatuur: 18 graden 

Trincadeira en Alicante  

Een rode wijn uit de Alentejo. Dat is in principe altijd goed. Althans, deze regio heeft alles waar de 

meeste blauwe druiven van smullen. Een flinke dosis aan zonneschijn op een licht glooiend 

landschap met een arme en goede waterdoorlatende bodem. Die flinke dosis zonneschijn is de 

afgelopen jaren alleen maar flinker geworden, waardoor sommige wijnen iets teveel van het goede 

krijgen. Dat valt bij deze Piteira gelukkig mee. Afkomstig van de kleine wijnboerderij van wijnmaker 

José Piteira.  Deze imposante man maakt op traditionele wijze wijn. Zo gebruikt hij  alleen Portugese 

druivenrassen en laat hij sommige wijnen vergisten en rijpen op amforen. Deze rode wijn is een 

combinatie van traditioneel en modern, De druiven komen van wijngaarden met leeftijden van 50 

jaar en ouder en zijn, nagenoeg, autochtoon voor de regio. De wijn wordt echter niet op een amfoor, 

maar in RVS vergist en opgevoed. Van de gebruikte druivenrassen is de Moreto uniek voor de 

Alentejo. Deze druif is naast autochtoon Portugees, ook autochtoon voor de Alentejo. 

De wijn is lekker robuust in de geur, Naast de zwarte besjes, vijgen en moerbeien herkennen we ook 

de kruidigheid van Portugese wijnen. In de smaak ook wat kersenjam en gekonfijte tonen. Afdronk is 

afdoende om het geheel aan te kleden. Lekker bij een borrelplankje, maar ook rijke en gegrilde 

vleesgerechten kunnen hierbij.  

Balade Romantique 

Land: Frankrijk    Regio: Languedoc 

Wijnhuis: La Villette   Bewaren: 2023, nu op dronk 

Druivenras(sen): Chardonnay  Serveertemperatuur: 8 graden 

  

 

Oké, nummer 1 van 2 wijnen uit de Languedoc? Niet spannend, maar wel romantisch. Althans, met 

deze Balade Romantique. Dit is namelijk mijn inziens een wijn waar veel mensen op zitten te 

wachten. Een houtgerijpte Chardonnay die ondanks het intensieve houtgebruik, toch frisheid heeft. 

De wijn is afkomstig uit de stal van La Villette, een naam die bekend staat om zijn prijs\kwaliteit 

verhouding.  

Zo ook deze witte wijn. In de geur een mooie combinatie van kokos, banaan, mango en peer. 

Daarnaast wat tonen van boter, vanille met een hazelnootje. Bij elkaar is de geur lekker rijp en 

uitnodigend. De smaak is een voortzetting van de geur met wat extra specerijen. Afdronk is goed met 

naast wat zuren ook een prominente houtsmaak.  

Lekker voor bij vele gerechten. Lekker gebakken visje is botersaus, kippetje uit de oven met wat 

groentes, kalkoenfilet met spekjes, rijke maaltijdsalade met nootjes en kazen. Maar natuurlijk ook 

een prima wijn voor de borrel.   



 

 

Chateau Fonsalade Cuvee 

Land: Frankrijk     Regio: Languedoc 

Wijnhuis: Château Fonsalade    Bewaren: 5 tot 10 jaar te bewaren 

Druivenras(sen): Syrah en Grenache  Serveertemperatuur: 18 graden 

 

Een rode wijn uit de Languedoc. Niet uniek, vaak wel lekker. Alleen deze rode wijn komt niet 

Namelijk uit de subregio Saint Chinian. Deze regio kreeg een eigen AOC 

in 1982 en in 2004 werd deze ook nog een opgedeeld en 2 verschillende specifieke 

herkomstbenamingen en een algemene Saint Chinian. De regio ligt een stukje ten noorden van de 

stad Béziers en aan de voet van het centraal massief. Het wijnhuis Fonsalade heeft 25 hectare aan 

wijngaarden en is gelegen op een natuurlijk waterbron. De bodem is een lappendeken van klei, kalk, 

lei en leem.  

Deze wijn wordt gemaakt van 50% Syrah en 50% Grenache noir. De wijn vergist op RVS en rijpt 

daarna 6 maanden op nieuwe eiken vaten. De geur is intens met donkere vruchtenjam, vanille en 

wilde aardbei. De smaak is tevens een weelde van zoet en rijp fruit gecombineerd met kruiden.  

Uitstekend te combineren met bijv. kalfslever, duif of eend in combinatie met sjalotten, tijm, tomaat 

en aardappelen.  

 


