
Beste wijnliefhebber(ster),

Vorig jaar besteedde ’s werelds bekendste wijnschrijver Hugh 

Johnson in zijn onmisbare Wijngids een aparte bijlage aan de 

wijnen uit Zuid-Frankrijk. Volledig terecht. Als er één wijnstreek 

is die zichzelf opnieuw op de wijnkaart heeft gezet dan is het de 

Midi. 

En niet omdat er in Languedoc, Roussillon en de Provence iedere 

wijnstijl vertegenwoordigd is. Het is juist de kwaliteitsslag 

waaraan Johnson uitgebreid aandacht schonk. Onder meer 

aan de families die vroeger hun druiven aan de coöperaties 

verkochten om er anonieme bulkwijnen te laten maken, maar 

die nu een nieuwe generatie hun geboortegrond weer met 

respect en liefde zien bewerken. En de wijnen die daarvan af 

komen zijn dermate goed dat zij ze weer zonder schroom van 

een etiket voorzien met hun eigen naam erop. 

Johnson noteert: ‘In het zuiden zijn er nog schitterende terroirs 

te ontdekken. Geef ze de aandacht die ze verdienen en je wordt 

beloond met wijnen vol complexiteit, diepte en resonantie. Voor 

ons consumenten is de beloning nog groter…’ 

Klopt. 

Ook voor deze editie van De Grote Hamersma ben ik uitvoerig 

getrakteerd op prachtmateriaal. Ook namens Gastrovino. Met 

Les Jamelles heeft Gastrovino de hand weten te leggen op een 

producent die de presentatie van flessen en etiketten tot in 

de puntjes heeft verzorgd. En de kwaliteit van de wijn ging 

daar gelijk mee op. De mooie cijfers in deze nieuwe De Grote 

Hamersma 2014 getuigen daarvan.

A votre santé!
Harold Hamersma

Harold Hamersma over de wijnen van Gastrovino:

‘Cum Laude’

Mix&Match
  > 6 fles = -10%
> 12 fles = -15%
> 24 fles = -20%
vanaf 48 GRATIS BOEK

Kies uit deze 40 wijnen!

Mix&Match
  > 6 fles = -10%
> 12 fles = -15%
> 24 fles = -20%
vanaf 48 GRATIS BOEK

Kies uit deze 40 wijnen!

uw cadeau
t.w.v. € 19,95

bij afname van  48 selectiewijnen
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HEnRI EHRHARt 
PInOt BLAnc  
Réserve Particulière. 
Beetje een inflatoire 
term in wijnland. 
Ben ik tegengekomen 
op de goedkoopste, 
meest verschrikkelijke 
kelderdochters die jarenlang 
misbruikt waren door 
schimmelstructuren, 
aangetast bleken door 
kurkbesmettingen en eigenlijk 
van zichzelf al nooit helemaal 
okselfris waren. Enfin. Henri 
is niet uit de bocht gevlogen. 
Mooie, zachte Pinot Blanc. Met 
peertjes zonder smetdeuken. 
Appels zonder rimpeltjes. En 
amandeltjes uit de notenbar.

Per fles  7.45

HEnRI 
EHRHARt 
PInOt GRIs  
Pinot Gris. Altijd net wat 
duurder dan buurtgenootje 
Pinot Blanc. Heeft vaak ook 
net wat meer te bieden. Als 
het goed is. En dat is deze 
van Ehrhart. Dikke peer, rijpe 
appel, goede bitters en een 
frisse stevigheid.

Per fles  8.95

HEnRI 
EHRHARt 
RIEsLInG  
Aangenaam droge, rinse, 
levendige en bovenal 
citrusrijke Riesling. Voor 
zoetekauwen biedt de 
Elzas nog zat andere 
mogelijkheden.

Per fles  7.95

BORsAO 
GARnAcHA 
Garnacha. Een goede loopt 
altijd lekker rood aan. Van 
frambozen vooral. En van 
joligheid. En van kersen. En 
van aardbeien op sap. De 
vriendelijkheid zelve. Ook 
voor de portemonnee.

Per fles  5.25

BORsAO 
sELEccIOn 
Met eiken gepaneerd rood. 
Zorgt voor een snufje 
specerijen en vanillespikkels 
in een weldadig warm bad 
van rijp rood fruit.

Per fles  7.25

BORsAO 
BARIccA tIntO 
Even kijken of ik de zeven 
verschillen kan proeven ten 
opzichte van de ‘gewone’ tinto van 
deze producent. Voller. serieuzer. 
tannines. Peperigheid. Krachtiger. 
Dat zijn er vijf. Plus nog twee euro 
duurder: maakt zeven.

Per fles  8.95

MARAy 
REsERVA 
cHARDOnnAy
citrusrijke chardonnay. 
Krakend grint. Wit fruit. Voor 
wie droog niet droog genoeg 
kan zijn. Houdt het midden 
tussen Muscadet en chablis.

Per fles  9.25

MARAy 
REsERVA 
sAuVIGnOn BLAnc
Etiket met zes gekleurde 
stippen. Blauw. Beige. 
Lichtbruin. Donkerbruin. 
Rood. En paars. Maar de kleur 
die er echt toe doet ontbreekt. 
Groen. Grassige sauvignon. 
Kiwi. Groene asperges. Granny 
smith. Limoen. Waarom die 
stippen dan? Zijn mineralen 
en stenen uit het noorden 
van chili waar zich deze cool 
climate wijnregio bevindt. 
Weten we dat ook weer.

Per fles  9.25
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LA HItAIRE 
sAuVIGnOn BLAnc 
Grassa sauvignon. stuivend 
bouquet. Een groene appel 
die dat maar net bij kan 
houden. Kruisbessen 
op kruisraketsnelheid 
erachteraan. Achterna 
gezeten door turbocitrus. 
Kortom, rustig mee in de zon 
gaan zitten.

Per fles  7.25

LA HItAIRE 
cHARDOnnAy
Het voordeel van chardonnay 
uit het zuidwesten is dat 
deze lekker fris is. niet dat 
roombotergebabbel. Weg van 
dat tropengedweep. Ondanks 
een gedeeltelijke opvoeding 
op eiken een frisse witte. 
Flirt met rijpe appel die, niet 
ver van de boom gevallen, in 
aanraking is gekomen met 
een peer uit de aanpalende 
boomgaard. citrus mengt zich 
in het opstootje.

Per fles  7.25

ZInIO cRIAnZA 
crianza uit een kloek jaar. 
Vlees aan het bot, vanille 
aan de stok, eiken in de rug, 
paddenstoelen tijdens de 
nazit. Veel kracht en een flink 
verhaal.

Per fles  9.95

FIORIs BIAncO 
Bergwit. Dolomieten-wijn. 
staat nergens op welke 
druif ervoor gebruikt is. Zal 
wel pinot grigio aan te pas 
zijn gekomen. Hoe dan ook: 
lekker materiaal. Peer, frisse 
appeligheid, wat spicyness, 
milde bitters en zachte zuren.

Per fles  8.95

FIORIs ROssO 
Verfrissend rood van cantina 
tramin. Gletsjerkersen. 
Grondmoreen-bes. 
citruskwarts. Koel drinken, 
dat spreekt.

Per fles  8.95

ZInIO 
tEMPRAnILLO 
Klassieke Rioja die heden 
ten dage nog steeds smaakt. 
naar vanillekers, een warme 
zonsondergang en een 
kruiend kruidenrek.

Per fles  8.45
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BOscHEnDAL 
cHEnIn BLAnc 
VIOGnIER 
‘tHE PAVILLIOn’ 
Vorig jaar deze oogst al 
geproefd. Maar de uiterste 
consumptiedatum is nog niet 
verstreken. De fruitexplosie 
waar op het achteretiket voor 
wordt gewaarschuwd klinkt 
nog steeds door. Vooral van 
kiwi en peer, en ook klinkt de 
sirene voor ‘wintermeloen’. 
Ben ik heel nieuwsgierig naar. 
nooit van gehoord. In ieder 
geval een hoop frissigheid en 
veel fruit.

Per fles  8.95

8 press release • press release • press release • press release • press 

BOscHEnDAL 
sHIRAZ VIOGnIER 
‘tHE PAVILLIOn’ 
stevige, wat aardse en bijna 
hartige wijn. Donker fruit, wat 
peperigheid. Kan zo aan tafel. 
Bij even stevige biefstukken 
graag. En doe er vanwege 
de aardsheid ook maar wat 
paddenstoelen bij, en vergeet 
de pepermolen niet.

Per fles  8.95

8

LA HItAIRE 
HORs sAIsOn
Van de broertjes Grassa 
die het maar niet over hun 
hart kunnen verkrijgen om 
slechte wijn te maken. Dit 
is een leuke witte Bordeaux-
blend van sauvignon en 
sémillon. Enigszins nomen 
est omen-achtig qua geur: 
grassig. Ook in de mond wat 
groenstrook. niet storend 
want karakteristiek, met 
name voor sémillon

Per fles  8.45

8

LA HItAIRE
LEs tOuRs
schoolvoorbeeld van 
hoe schoon, zuiver en 
verkwikkend wit moet 
smaken. Huiswijnzoekers, 
zakelijk en privé, opgelet. 
nogmaals attentie: drinkt als 
water. 

Per fles  6.25

8+



Harold Hamersma is de vaste wijnschrijver 

van NRC Handelsblad en Het Parool en 

mede-oprichter van FoodTube.nl. Ook is 

hij een veel gevraagd gast op de radio 

en verschijnt hij regelmatig op televisie. 

Daarnaast schreef hij een groot aantal 

bestsellers, waaronder De lekkerste 

chardonnay, De lekkerste rosé, De lekkerste 

sauvignon blanc, Eerste Hulp Bij Wijn, Niet 

Lullen Maar Drinken en de Wijnalmanak. 

Nieuw van zijn hand zijn de DGH, De Grote 

Hamersma, de meest complete wijngids van 

Nederland en Wijnreis door Mijn Lichaam, 

over de positieve effecten van wijn drinken. 

Voor de laatste twee boeken werd hij tijdens 

Gourmand Cook Book Award onderscheiden 

in Parijs. Daar werd Wijnreis door Mijn 

Lichaam uitgeroepen tot ’s werelds beste 

boek over wijn- en gezondheid. Harold is 

gelauwerd met de Vinos de España Prijs 

voor de Pers. Voor 2012 is hij uitgeroepen 

tot meest invloedrijke Nederlander in de 

wijnbranche. Tevens ontving hij in dat 

jaar uit handen van the Wine & Food 

Association ook de Oeuvre Award voor 

zijn inspanningen op het gebied van de 

wijnjournalistiek.
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LEs JAMELLEs 
cHARDOnnAy
De 2011 is dus nog te koop. 
En dat kunt u rustig doen, ’m 
kopen. Ik heb ’m vorig jaar al 
geproefd en er kan nog steeds 
‘ja’ tegen Les Jamelles gezegd 
worden. Wat zoet-appelige, 
perzik presenterende, mild 
vanillezoete chardonnay met 
en frisse afdronk.

Per fles  7.95

cHEVERny
DOMAInE sAuGER
niet zo bekend, cheverny. 
Lang gingen de wijnen in deze 
streek in de Loire, waar voor 
de witte wijnen sauvignon 
blanc en chardonnay worden 
geblend, als nederige vdqs 
door het leven, maar de 
kwaliteit verbeterde dermate 
dat in 1993 de Ac-status 
werd toegekend. nu wil 
die promotie overigens nog 
niet zeggen dat je ze veel 
tegenkomt. En gezien de 
omvang van het gebied (niet 
meer dan 650 hectare) is 
dat ook niet verwonderlijk. 
Maar kijk aan. Hier is er 
eentje. En die smaakt naar 
meer. Pakt uit met veel wit 
fruit, citrus en aangename 
grapefruitbitters. ‘Jong 
drinken’ staat er op het 
achteretiket. Maar deze 2010 
was ook nog springlevend.

Per fles  8.95

DOM MARtInOLLEs 
cHARDOnnAy
uit de buurt van Limoux 
waar chardonnay vaak wat 
frisser is. Is ook hier het 
geval. En niet alleen door de 
serveertemperatuur. Kwiek 
wit fruit, sappige zuren, mond 
schonend.

Per fles  8.45

PHILIPPE RAVIER 
APREMOnt cRu
Bleek maar niet pips. 
Verkwikkende bergwijn 
uit de savoie van de 
lokale jacquèredruif. Rins, 
ongeduldig, tintelend en 
alpinefris. Perfect aperitief.

Per fles  9.95

DOMAInE 
cROuZEt
Lekker bokkige, eigengereide 
corbières. Donker fruit, 
druistig. Bramenlikeurzoetje. 
schaduwkruiderij. Beetvaste 
tannines. cassoulet-
kandidaat.

Per fles  6.95

tOMA 
sAuVIGnOn BLAnc 
VERDEJO  
Witter dan wit gewassen wit 
fruit. tintelend geel. spatje 
groen. Fris, fruitig en vrolijk.

Per fles  4.75

tOMA 
tEMPRAnILLO  
Een vriendelijke fruitvriend 
met een kersenfanclub. 
neemt deze graag mee de 
koelkast in om te chillen.

Per fles  4.75

PARInI nERO 
D’AVOLA 
Zoete kersen. Rijpe pruimen. 
Zacht, zonnig en betaalbaar. 
Je zou het zomaar een prima 
Italiaanse huiswijn kunnen 
noemen. Licht koelen kan. 
sterker nog: aanbevolen. 

Per fles  4.45

LEs JAMELLEs 
syRAH
Prima Zuid-Franse syrah 
met syrah-manieren. stevig 
rood en zwart fruit en wat 
karakteristieke syrah-
peperigheid.

Per fles  7.25

tERRAPuRA 
cARMEnèRE 
colchagua-carmenère met de 
juiste componenten. cacao, 
bramen, zwarte bessen en 
zwarte koffie. Prima in orde.

Per fles  9.25

syMPHOny 
‘PAssIOnAtO’ 
Opmaat richting zonnig, 
krachtig rood en donker 
fruit. Vervolgens wordt de 
symphony verder uitgevoerd 
door een orkest met een 
hoop houten instrumenten. 
specerijen, eiken-vanillezoet. 
Eindigt met een paukenslag 
die nog lang nagalmt in de 
smaakpapillen.

Per fles  9.95

tERRAPuRA 
sAuVIGnOn BLAnc 
Mag ik zo graag de 
doperwtjes-tuinbonen-
gemaaidgazon-sauvignon 
Blanc noemen. Het 
achteretiket informeert 
echter over het feit dat de 
Mapuches, de oorspronkelijke 
inwoners van chili, zo’n diep 
respect voor Moeder Aarde 
hadden. En dat is goed. En dat 
proberen wij inmiddels ook 
weer met z’n allen, omdat Al 
Gore ons dat heeft verteld. 
En daarom hebben wij nu 
ook zo’n respect voor de 
Mapuches. Omdat die hun 
tijd zo ver vooruit waren. En 
al hebben zij verder niets met 
deze wijn van doen: hij is 
prima.

Per fles  9.25

FERDInAnD 
MAyR ZWEIGELt 
‘My sIGnAtuRE 
WInEs’ 
Hoe gaat die handtekening 
dan van Fred Mayr? 
Een grafoloog zal Fred 
omschrijven als een 
opgewekte kerel, met veel 
positieve kanten. Vanwege de 
zwier naar montere kersen. 
De fikse haal omhoog richting 
rode besjes. En de energieke 
rondingen waarmee hij de M 
benadrukt. Laat tot slot de 
handschriftdeskundige een 
vermoeden uitspreken over 
wat voor beroep de persoon 
in kwestie uitoefent en hij 
zal waarschijnlijk zeggen: 
wijnmaker. En dan eentje 
die Zweigelt maakt met een 
vrolijke inborst.

Per fles  8.45

LEs JAMELLEs 
cAB. sAuVIGnOn
niks ruige Zuid-Fransman 
in blauwe overall en een 
Gitane in de mondhoek. 
Gelikt. Keurig in het pak. 
Gesofisticeerde cabernet 
sauvignon. Zwarte 
bessen in zo’n fraai 
groentemannendoosje. 
specerij uit de cadeauwinkel. 
En tannines van duur suède.

Per fles  7.25

tERRAPuRA 
cAB. sAuVIGnOn
terrapura. Pure, directe en 
zuivere cabernet sauvignon. 
Van het soort waarom we 
zo’n fan zijn geworden van 
de chileense kijk op deze 
druif. Zwarte bessen op hun 
zwartst. Fris en pepermuntig 
in zijn afdronk..

Per fles  9.25

syMPHOny 
syRAH-GREnAcHE 
‘IntERMEZZO’ 
Luxe verschijning. 
Gezandstraalde fles. Het 
oog wil ook wat. Op dat 
matte ben je echter snel 
uitgekeken. Maar de mond 
krijgt gelukkig het meest. Rijp, 
zacht en lichtsnoeperig rood 
fruit, een intermezzo van 
zuidspecerijen en een frisse 
finale.

Per fles  8.95

syMPHOny 
cHARD.-VIOGnIER 
‘OuVERtuRE’ 
Ouverture zou van André Rieu 
kunnen zijn. Opening met een 
pizzicato van perzik, abrikoos 
op de harp en invallend 
tropisch fruit op viool. Wat 
citrus op triangel zorgt dat 
alles enigszins in de maat 
blijft.

Per fles  8.95

tERRAPuRA 
cHARDOnnAy
Lichte, mild exotische 
chardonnay die met een 
handje geroosterde nootjes 
zich richting een gegrilde 
zalm met een lichtzure saus 
beweegt..

Per fles  9.25

LEs JAMELLEs 
MERLOt
De Jamelles met het hoogste 
prijskaartje. Maar acteert 
daar ook naar. Hoofdrollen 
voor donker fruit, pruimen 
in een herfstdecor. souffleur 
probeert ‘laurier’ te fluisteren 
maar achter in de zaal is dat 
duidelijk waarneembaar.

Per fles  7.25

InsIGHt 
sAuVIGnOn BLAnc
Etiket met een typografische 
caleidoscoop. ‘Limited edition. 
single Vineyard. Breathtaking 
scenery. cool nights and 
hot days. Bursting with 
ripe tropical fruit aroma’s, 
mango, passionfruit and fresh 
herbs.’ Wat zullen we doen? 
Doorlezen? Dan hebben we 
nog wel even te gaan. Proeven 
maar. En ja hoor. Zoals al 
aangekondigd. En ook nog 
‘mouth watering, juicy, crisp 
and refreshing’. Geen woord 
te veel, al gaat het etiket nog 
even door.

Per fles  11.95

InsIGHt 
PInOt nOIR
Verleidelijk-fluweel-Pinot 
noir. Hoogglans kersen, 
frambozen jam. Zacht, 
gezeglijk en volgens het etiket 
erg lekker bij ‘crispy duck’. Bel 
de bezorgchinees.‘

Per fles  15.95

FERDInAnD 
MAyR GRünER 
VELtLInER ‘My 
sIGnAtuRE WInEs’ 
‘My signature Wines’ 
annonceert het etiket. Pittige 
handtekening. Een lus. Een 
streek. Geen haperen. Een 
kras. De grafoloog in mijn 
smaakpapillen herkent 
daar een fris, opgewekt en 
kwiek karakter in dat zonder 
aarzelen op zijn doel afgaat.

Per fles  8.45
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Mix&Match
  > 6 fles = -10%
> 12 fles = -15%
> 24 fles = -20%
vanaf 48 GRATIS BOEK

Kies uit deze 40 wijnen!


