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Rosés... alleen zomerse wijn?
Merkwaardig, rosé wijnen worden door vele wijnliefhebbers soms
wat meewarig bekeken. Het verschil situeert zich vooral tussen het
Noorden en het Zuiden van ons land. De Vlaming drinkt bijna
uitsluitend rosé in de zomer, bij warm weer. Brusselaars en vooral
Walen drinken rosé het ganse jaar door. Waarschijnlijk heeft dit te
maken met dezelfde cultuur die we ook in Frankrijk merken. Over
roséwijnen bestaan er immers nogal wat misverstanden. Nog veel
mensen denken dat dit een mengsel is van rode met witte wijn. Dat
is verboden. Rosé is weldegelijk een aparte wijn rechtstreeks gemaakt met blauwe druiven. De kleur komt van de rode schil, want
het vruchtvlees van een druif is altijd wit. Door de druiven met schil
enige (vrij korte) tijd in de gistingskuip te laten weken wordt de wijn
roze. Afhankelijk van de duur tijd (8, 12 of 24 uur) van het contact
met de rode schil wordt de wijn lichter of donkerder rood, soms
zalmkleurig.

betere (lees duurdere) rosés die zo gemaakt worden. Zij zijn zachter
en hebben meer karakter. Hoe dan ook, een rosé wijn kan best lekker zijn en leent zich graag als aperitief, bij voorgerechten, salades,
kip, kalfs- en varkensvlees.
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Domaine Costeplane, Pays du Gard, générique rosé € 5,59
Domaine Costeplane, Pays du Gard, L’Arbousséde € 8,39
Vignobles Gilles-Louvet, Languedoc, Mestri Grotti € 5,80
Vignobles Gilles Louvet, Déjeuner Champêtre 1,5 lit. € 11,95
Domaine de Bassac, Coteaux de Thongue, Cabernet Sauvignon rosé € 7,39
Le P’tit Roubié, Pays de l’Hérault € 5.91
Domaine Petit Roubié, Spirit of Nature BIB 5lit. € 27.45
Château La Canorgue, Lubéron € 12,20
Domaine Terres Blanches, Les Baux de Provence € 14,25
asci Donatello, Italië Abruzzo, Montepulciano d’Abruzzo Cérasuelo € 7,45

Er bestaan enkele technieken, afhankelijk van de keuze van de wijnboer. De eerste is die van de “directe persing” waarbij de druiven na de
gisting onmiddellijk geperst worden.
De tweede methode is die van de “saignier” (letterlijk bloeden) waarbij het sap dat vrijkomt door de druk op de druiven in de kuip opgevangen wordt. De opbrengst is hierbij veel lager. Het zijn dan ook de

d
d
d
d

Viña Ijalba, Spanje Rioja, Aloque rosado € 7,45
Bodega Latue, Spanje Tierra de Castilla, Clearly Organic € 4,99
La Bodega de Pinoso, Spanje Alicante, Vermador Ecologico € 6,40
La Bodega de Pinoso, Spanje Alicante BIB 3 lit. Vermador Ecologico € 15,50

De keuze is groot. Enkele voorbeelden:

Meer info: www.biodyvino.be

Biotiek en Vino Mundo bundelen hun
krachten en worden BIODYVINO

Het grootste assortiment
biologische, biodynamische
en Fairtrade wijnen in België!
Nieuwe website!

www.biodyvino.be
SPECIALE PROMOTIES

elitecoiff.be
hethaar.com
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