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Vinoloog Ellen Dekkers  
weet alles over wijn  

en druivenrassen, en  
óók over bier!  

Over sessionbier, leuke brewpubs, biersommelier Yvonne van Houtum, Spaanse parels 
van Mallorca en Montilla-Moriles en fruitcocktails met moscato en cava. 

wijn & bierNIEUWS
PRODUCTIE EN TEKST ELLEN DEKKERS FOTOGRAFIE DANIQUE VAN KESTEREN (PORTRET)

Montilla-Moriles is een historische wijnstreek, 
verscholen in de heuvelige binnenlanden bij Cordoba, 
Zuid-Spanje. Dit gebied heeft altijd in de schaduw van 
de Jerez gestaan. Een bezoek aan bodega La Primilla 
opende mij de ogen. De geschiedenis Montilla-Moriles 
is net zo indrukwekkend als die van de beroemde 
sherryburen. Sinds de Romeinse tijd wordt hier wijn 
vergist op grote stenen kruiken, tinajas genoemd.  
Dat doen veel traditionele producenten nu nog steeds.
Pedro ximénez is de sterdruif van Montilla-Moriles. 
In de Jerez is het te vochtig voor deze druif, daarom 
halen ze hem sinds mensenheugenis uit Montilla-
Moriles om zoete sherry van te maken. Jerez heeft  
de roem, Montilla-Moriles de druif. De druiven 
groeien aan grillige knoesten, laag bij de grond  
om de ochtenddauw op te vangen. De bladeren 
beschermen het fruit als een parasol tegen  
verbranding in de bloedhitte van augustus. Van de 
druiven worden zowel droge, fruitige witte wijn,  
fino, amontillado en dadelzoete PX gemaakt.  

SMAAK Vooral heel zacht en zalig ziltig 
dankzij de kalkgrond. En - zoals het 
hoort bij fino - een heerlijke amandel- 
smaak! Buitengewoon lekker. Lekker bij 
tapas, ‘salmorejo’ (koude tomatensoep) 
of artisjokken met Spaanse ham. 

WIT UIT SPANJE: 
MONTILLA-MORILES, FINO,  
EL LAUREL, BODEGA  
LA PRIMILLA, ! 13,50  
GRANADAWIJNEN.NL 

FLOR & FINO 
Charo Jiménez koestert het familie- 
erfgoed La Primilla in Montilla. Zij  
is de vierde generatie en houdt alle 
tradities in stand. Uit de enorme 
tinajas schenkt ze als een echte  
veneciador de wijn met een sierlijk boog 
in het glas. Ze ziet de jonge wijn als 
een levend lichaam. In het vat beschermt 
de wijn zichzelf door bepaalde soorten 
gist, flor genaamd. Charo laat de fino  
drie jaar rijpen in de tinajas onder  
een florlaag. Dat geeft de wijn z’n 
specifieke smaak. Ze voegt geen alcohol 
toe, wat bij sherry wel moet, want deze 
wijn heeft van nature al 15% alcohol.  
Na drie jaar gaat de fino in houten  
vaten en wordt gemengd met oudere wijn. 
LAPRIMILLA.ES   

UIT DE SCHADUW fino van pedro ximénez uit Montilla-Moriles

eigenwijs eiland

Proeven en logeren bij The Pink Pepper Tree staat 
garant voor een ongekende Mallorca-ervaring. 
thepinkpeppertree.com

De mannen van Baltazar weten hun 
wijnabonnees elke maand te verrassen  
met originele wijn, een leuk verhaal en 

verrukkelijke wijn & spijstips. Ze hebben 
een primeur: zelfgemaakte wijn. Nu ja 
zelf… met hulp van wijnmaker Kristian 
Dautermann. Ze hebben wel met eigen 
handen geoogst, tros voor tros. De rest 

lieten ze over aan de vakman. Tintelfrisse 
pinot blanc, veel sap - perzik, peer,  
appel - en licht romig. ‘Cremigkeit’  

noemen de Duitsers dat. Tafelkanjer bij 
veel gerechten. Leg de gamba’s, zalm  

of zeebaars maar op de barbecue.
Wit uit Duitsland; Rheinhessen, pinot 

blanc, Dautermann-Baltazar 2017, € 10.
baltazar.nl

NIEUWE 
wijnvondst

Het fijne Mallorca heeft een verrassing voor mij in petto: wijn! Geen 
simpele vakantiewijn die alleen ter plekke smaakt, maar serieus goed 
spul. Jonge, gedreven mensen én oude rotten die het DNA van Mallorca 
in de fles willen stoppen. Ben je op het eiland, ga proeven, want het kan 
nergens anders. Ik viel met mijn neus in de wijn bij The Pink Pepper Tree,  
een paradijselijk hotelletje in het rustige deel, vlakbij de wijnstreek  
van Binissalem. Eigenaar Glynn Jones blies me van mijn stoel met zijn 
Mallorcaanse wijnproeverij. Zoveel kwaliteit en originaliteit! Hij vertelt 
aanstekelijk over eigenzinnige jonge producenten en schenkt wijn met 
kunstzinnige etiketten van maffe Mallorquinese druiven. Ik viel als een 
blok voor de delicate rode mantonegro- en calletdruiven. Probeer de 
Supernova negre (rood) of rosé uit Binissalem te scoren van Bodega Can 
Verdura. Beide 100% mantonegro en op hout gerijpt. Zelfs mijn schoon-
zus, die nooit een druppel rood drinkt, ging voor die fluwelen, elegante 
smaak. Ook de witte wijn, van de overbekende chardonnay en sauvignon 
blanc hebben me aangenaam verrast. Mallorca, ik kom terug! 

delicious.  5958  delicious.  
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AAN LAGER WAL
Session lager; Aan Lager Wal, De Vrije Brouwer € 1,29, Albert Heijn  
Dankzij biersommelier Yvonne van Houtum ben ik verslingerd aan session bier. Met 
minder alcohol, in de soorten ipa, pale ale, pilsners, lager. Op biernet.nl staat over  
de herkomst van session bier: ‘In de Eerste Wereldoorlog werkten Engelse fabrieks-
arbeiders lange dagen om munitie te produceren. In korte ‘session breaks’ dronken ze  
een biertje. Om de productiviteit te waarborgen en de kans op ongelukken te voorkomen, 
kregen ze bier met minder alcohol.’ Wijn met weinig alcohol kan me niet echt bekoren,  
dus dan maar Aan Lager Wal. Heerlijke, volfruitige lager met hop, verkwikkende 
bitters en maar 3,5% alcohol. Gebrouwen door Brouwerij de Prael en Gulpener. 

wijn etc.

Verse aardbeien doen  
het goed met Italiaanse 
moscato d’asti. Waarom 
niet als cocktail? In  
de blender: gesneden 
aardbeien, tequila,  
triple sec, limoensap, 
ijsklontjes en moscato.  
De glasrand in limoensap 
deppen, daarna in een 
schoteltje met fijne 
kokos. Magarita met een 
twist!

MOSCATO 
MAGARITA Spaanse cava de sangria is 

verslavend. Vul een grote 
glazen kan met zomerfruit, 
ijs, vers sinaasappelsap, 
wat citroensap, een scheut 
sterke drank - likor 43  
of gin - naar smaak en als 
laatste een fles Spaanse 
cava brut. Chef-kok Sergio 
Hermans doet er granaat- 
appelsap, verse munt, tijm 
en basilicum bij en naast 
gin ook tripel sec als 
sterke drank.

PUNCH BOWL

Yvonne is een biergenieter vanaf haar eerste slok.  
Niets is haar te dol! Van extreem bittere ipa’s, zure geuzes 

en gebrande stouts tot blends van diverse stijlen, bier 
geïnfuseerd met kruiden en vatgerijpt bier. Na al die 
extreme smaken vindt ze een pilsener op z’n tijd een 

verademing. Het zijn al die nieuwe smaakontdekkingen  
die haar zo boeien. Yvonne is gediplomeerd bier- 

sommelier en deelt op bierliefde.nl haar avonturen en 
ontdekkingen. Ben je geen bierdrinker? Lees over haar  

bier- en spijspassie en je gaat het proberen! Ze wist  
haar schoonouders, vervente wijndrinkers, aan het  

speciaalbier te krijgen. Ze brengt ook behoorlijk  
wat tijd door in de keuken om nieuwe combinaties  

te testen. Verder is ze regelmatig op pad om  
reportages te maken bij brouwerijen en ze jureert  

bij bierwedstrijden. bierliefde.nl 

bier & spijs ‘Goed bier past niet alleen bij bbq of snacks. Je 
ziet steeds meer culinair hoogstaande combinaties op de 
kaart. Bij Two Chefs Brewing Bar Alt in Amsterdam kun je 
zelfs een bier & spijs-menu van zes gangen bestellen.’ 
bier met fruit ‘Bier waaraan een volle bak fruit, soms ook 
groente is toegevoegd. Denk niet aan zoet fruitbier, maar  
aan verfrissend zure biersmaken zoals Gose met abrikoos van  
brouwerij De Natte Gijt, Berliner weisse met frambozen - 
72Hr Raspberry Sour van Kompaan of een wild ale met 
rabarber - Rhubarb Gurnard  van De Kromme Haring.’
brewpubs ‘Je gaat op bezoek bij de brouwer en proeft 
interessante brouwsels. Vaak limited editions, alleen bij de 
brewpub te koop. Aanraders zijn De Kromme Haring in 
Utrecht, Van Moll in Eindhoven en De Prael in Amsterdam.’
bier in blik ‘Helemaal hip, bier in blik. Ziet er mooi uit, blik 
beschermt het bier tegen licht, koelt bier sneller en is beter 
te recyclen. Steeds meer brouwerijen hebben bier in blik, 
zoals Brouwerij Kees, De Molen, Oersoep en vandeStreek.’ 
session bier ‘Dat is bier met veel smaak, maar lager in 
alcohol. Session ipa van Jopen bijvoorbeeld, Life’s a Beach 
heeft 3,3% alcohol en Kees session ipa 3,5%. Nagenoeg geen 
alcohol heeft vandeStreek Playground ipa met 0,5%. Een aan- 
rader! Heel fris met citrus, tropisch fruit en een aangenaam 
bittertje. Ook Brewdog Nanny State is een zeer smakelijke 
pale ale met maar 0,5% alcohol.’ 

Brewpub De Kromme Haring  
in Utrecht.

Yvonne van Houtum

YVONNES FAVORIETE ZOMERBIERTRENDS 

'Bij bier kan alles , niets is raar!’De bierliefde van Yvonne van Houtum 

WATERMELOEN-
SMOOTHIE
In de blender: ijskoude 
watermeloen (tip: hol hem 
uit met een lepel) met 
gekoelde moscato, scheutje 
witte rum en limoensap.  
Ik gebruik geen suiker, 
moscato is zoet genoeg.  
En geen ijs, een water- 
meloen bestaat voor 95%  
uit water. De kleine witte 
pitjes blender ik gewoon 
mee, schijnt heel gezond  
te zijn.

cava & moscato in de mix

delicious.  61


