
Een nieuw jaar… Traditioneel de periode om even
stil te staan, te mijmeren over het voorbije jaar, over
de toekomst, over het leven.
Ik ging eerst een stukje schrijven over de Franky.
Een sarcastisch tekstje, een poging tot humor
misschien ook wel, over een wijnsnob die op een
donderdagavond een fles Vega Sicilia opentrekt en
dat aan de wereld kenbaar moet maken.. 
verder lezen 

Met nieuwjaar kreeg ik van een goede vriend een
fles wijn. Hij deed er een beetje geheimzinnig over
en beweerde dat het een verrassing zou zijn. Een
wijn van een druif die ik zeker niet zou kennen. Hij
leek me erg overtuigd. ‘Dat is best mogelijk’,
beaamde ik.De Italiaanse druivendeskundige Ian
d’Agata... 
 verder lezen 

De Britse Master of Wine Jancis Robinson uitte in
een recent artikel in de Financial Times haar
ongenoegen over het feit dat nogal wat “cultwijnen”
voor krankzinnige bedragen over de toonbank gaan.
Ze maakte een Kerstselectie voor haar lezers en
koos daarbij o.a. wijnen uit Portugal en de
Zuidelijke Rhône. Maar: ‘Waarom kosten die
heerlijke, zorgvuldig gemaakte rode en witte
Portugese blends zo weinig?
  verder lezen  
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Op 4 januari j.l. overleed champagnemaker Erick
De Sousa. Deze pionier in biowijnbouw was al
enige tijd ziek en had de leiding van zijn bedrijf
intussen overgedragen aan zijn kinderen Charlotte,
Julie en Valentin. De Sousa mag dan niet zo bekend
zijn als Moët Chandon of Bollinger, ze maken al
vier generaties hele mooie champagnes in Avize
(Côte de Blancs)
verder lezen  

Bewust omgaan met alcohol is on trend, en terecht.
Cool climate wijnen sluiten hier goed bij aan door
hun lager alcoholgehalte. Koelere klimaten zorgen
voor een minder hoog suikergehalte in de druiven,
wat betekent dat er minder omzetting naar alcohol
plaatsvindt. De volle alcoholische body die
sommige wijnen hebben, maakt plaats voor frisse
zuren en delicate aroma’s, die het bijzonder goed
doen bij een resem aan gerechten. 
 Lees de blog 

Onlangs werden de 5✰ wijnen van de nieuwe 2022
Platter's Wine Guide bekend gemaakt! De gids is de
meest gekende en complete Zuid-Afrikaanse
wijngids, perfect om je te gidsen rond de Zuid-
Afrikaanse wijnlanden. Elk jaar worden de beste
wijnen gekroond met de hoogste score van 5
sterren.
  verder lezen 
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Champagnemaker en pionier biowijnbouw Erick de Sousa
overleden

VINETIQ

Mag het iets minder zijn?

ENTREPOT DU VIN

Onze ontdekkingen van 2022
Ook in 2022 hebben we heel wat leuke
wijn-ontdekkingen gedaan. De toppers van
wijnadviseur Lieven Peelman en Bruno
Wolfs vind je samen in een niet te missen
Ontdek Box. Bruno Wolfs stelt je in dit
filmpje de eerste 3 wijnen voor. Voor de 3
andere wijnen,   bekijk filmpje deel 2.

ELVAMA

Platters Wine Guide 2022: 5*wijnen
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Share

03>05/02 – Leuven - FOIRE DU VIN - org. Foire du Vin – info
04&05/02 – Gentbrugge - 31ste INTERNATIONALE WIJNBEURS GENT -
org.Wijnkring Gent – info 
05/02 - Borsbeke (Herzele)  - WIJNDOMEIN PRES DE GAND - EXCLUSIEVE
DEGUSATIE VAN MOUSSERENDE WIJNEN - org. Wijndomein Près de Gand -
inschrijven
12/02 – Ninove – Winebar LOVD TASTING org. Château Brillant Wouter De Nul –
 info
14/02 – Ninove – Restaurant MALT WINE & VALENTINE org. Château Brillant
Wouter De Nul – info
17 & 18/02 - Hasselt - CORDIER WINES - FLESTIVAL (Stocksale) - org. Cordier
Wines - info
25&26/02 – Antwerpen – Anverres PROEFWEEKEND ANVERRES
org. Anverres – info
Meer agenda
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