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Degusteren in ons kot, 
met een survivalwijnbox

Wijnhandelaars stellen pakketten samen voor liefhebbers die thuis ontdekking willen     doen

LIER 

Een verrassing op 
het lijf geschreven
Bij Bar Estivo uit Lier worden 
tegenwoordig zogenaamde 
‘survivalwijnboxen’ samengesteld. Welke 
flessen daar precies in zitten, blijkt – 
surprise, surprise – pas als het pakketje 
aan de deur geleverd wordt.

BERT PROVOOST

Bij de wijn wordt 
een knapperig 
zuurdesembroodje 
en wat olijfolie 
geleverd. FOTO BEPR

PUURS-SINT-AMANDS 

Wijn in de lentezon

Bij Vinetiq focussen
ze op cool climate-
wijnen. Dat zijn wij-

nen die verbouwd
worden in koelere kli-

maten. De druiven
moeten er nog iets meer

knokken om te rijpen en
de wijnbouwer moet vaak

nog meer wonderen verrich-
ten. Maar vaak komen daar ver-

rassende en vernieuwende wijnen
uit voort, zo vinden ze bij Vinetiq.

Nu de horecaverkoop voor Vinetiq tij-
delijk is weggevallen, zetten ze nog
meer in op thuisleveringen. Er werden
maar liefst tien originele quarantaine-
pakketten samengesteld, die variëren
van 26 tot 115 euro en die gratis aan huis
geleverd worden. De samenstellingen en
prijzen vind je terug in een speciale ru-
briek op de website. Wij ontvingen deze
week het pakket Quarantaine Taste-in
Box, met daarin zes flessen wijn. De fles-
sen zijn afkomstig uit de Loire in Frank-
rijk, Duitsland en zelfs België. Eerlijk, het
zijn niet de wijnen die we normaal snel in
huis zouden halen. 
De wijn wordt geleverd in twee aparte

stevige kartonnen verpakkingen. Hier
geen extra hapjes, maar wel veel informa-

tie per wijn, die opgeborgen zit in een
stijlvol kaftje. De infofiches zijn

uitstekend gemaakt en
zijn een perfecte start

voor een optimale beleving. De aroma’s
worden belicht, net als de druiven, produc-
tiemethode, de ligging van de wijngaard,
de wijnmaker, het bodemtype, tips voor
foodpairing, serveertemperatuur en be-
waarpotentieel. Dat is zeker een meer-
waarde. 

En er zit nog meer papier in de doos. Op
een kaartje worden we bedankt. “Bedankt
om je wijn bij ons te kopen. Want wijn is al-
tijd een goed idee, en… bijna even essenti-
eel als wc-papier.” Er zitten ook nog drie
postkaarten bij, met daarop opbeurende
quarantainespreuken om aan wijnliefheb-
bers te bezorgen. 

Intens en verfijnd
De kennismaking  met de cool climate-

wijnen zelf, die we proeven in de lentezon,
is verrassend. Bij zowat elke fles wijn krul-
len de wenkbrauwen even op. Want wat
we proeven, is toch net iets anders. Maar
bij zowat elke wijn volgt daarna een in-
stemmend knikje. De wijnen lijken door de
band genomen subtieler en minder domi-
nant. Met veel frisheid, verfijning en span-
ning. Speciale vermeldingen zijn er voor
de witte pinot gris van het Limburgse wijn-
domein Aldeneyck, die zo ongeveer ge-
maakt lijkt om bij asperges te worden ge-
schonken. De absolute ster in deze box
bleek de rode Cent Visages van Domaine
Mérieau uit de Loire, een heel kruidige
wijn die gemaakt is van de malbec-druif.
Intens en verfijnd tegelijk, zo is het oor-
deel. En bovendien nog biologisch ge-
maakt ook. 

Bij Vinetiq zijn ze duidelijk een vurige
pleitbezorger voor de soms ondergewaar-
deerde cool climate-wijnen. Ons hebben ze
er alleszins mee warm gemaakt. Op de uit-
gebreide website van de wijnhandel vindt
u ook uitgebreide beschrijvingen van de
wijnen en wijndomeinen.

i www.vinetiq.be

Bij wijnhandel Vinetiq uit
Puurs-Sint-Amands
hebben ze duidelijk
geanticipeerd op de
bijzondere tijden. Ze
bieden er maar liefst
tien verschillende
quarantainepakketten
aan, gevuld met
wijnen uit koelere
oorden.

Bij het pakket zit veel interessante info. Een meerwaarde voor de geïnteresseerde 
wijnliefhebber. FOTO BEPR

Wie zich online aanmeldt voor een wijn-
pakket van twee flessen, kan daarbij zijn
wensen aangeven:  wit, rosé, rood of
schuimwijn. Of een combinatie daarvan.
Eens we op ‘bestellen’ hebben gedrukt, ver-
schijnt er een pop-upvenster. “Beschrijf
hier kort je wijnsmaak”, klinkt het. We ge-
ven in dat we houden van een witte wijn
met voldoende frisheid en niet te veel hout.
En dat de rode vol en kruidig mag zijn,
liefst zonder te jonge, bijtende tannines.  

De flessen worden in een papieren zak ge-
leverd, met naast de twee flessen ook een
krokant zuurdesembroodje van 250 gram
en een klein plastic potje met olijfolie. Er
zit ook een attent briefje bij, met de bood-
schap ‘merci’ en een zelfgetekend hartje.
De grote vraag die we ons stellen: welke
verassingswijnen zitten er in onze box en
smaken ze zoals gevraagd? 

Extra uitleg is er niet bij de wijnen. We
gaan dus zelf op ontdekking om te kijken
welke wijn voor ons geselecteerd is. Voor
de witte kozen ze bij Bart Estivo voor een
Spaanse Félix Sanz Cimbron uit de Rueda,
een wijnstreek ten noordwesten van Ma-
drid. Ze maken daar vooral wijnen met de
verdejodruif en dat is hier ook gebeurd, in
combinatie met viura. Dit is duidelijk een
heel aromatische wijn. We proeven abri-
koos, ananas en zelfs een beetje de bittere
toets van roze pompelmoes. In die paar
woorden hebben ze bij Estivo blijkbaar heel
goed begrepen wat we zochten. Dit is de
lekkerste witte wijn die we in lange tijd
hebben gedronken. We zouden er zo tapas
bij serveren, of asperges, of een puur visge-
recht.

Zwaar getroffen streek
De rode wijn is de Fiorebella uit het Itali-

aanse Venetië, een streek die zeer hard ge-
troffen is door het coronavirus. Hier spelen
de druiven corvina en merlot een hoofdrol.
Het etiket van de wijn is wonderlijk mooi.
Onderaan staat in grote letters ‘appassi-
mento’. We zijn geïntrigeerd en zoeken de

term op. Het blijkt te gaan om een bijzon-
dere productiemethode. “De druiven wor-
den na de oogst in kleine kratten gelegd,
daarna worden ze gedroogd in huisjes. De-
ze techniek zorgt voor een intensere
smaak”, vinden we op het internet. De wijn
heeft toetsen van kers en zwart fruit. De
tannines, die afkomstig zijn van de schil-
len, pitten en steeltjes in de wijn, zijn mooi
versmolten. Weer lijkt deze verrassings-
wijn ons op het lijf geschreven.
Al blijft de witte klepper zeker
het meeste bij.

Deze survivalwijnbox is niet
goedkoop (40 euro) voor ‘maar’
twee wijnen. Maar we gunnen de
leverancier wel een zekere
marge als hij de moeite
doet om – met succes –
twee flessen voor ons
persoonlijk te selecte-
ren en te leveren. En
het smakelijke brood-
je en de olijfolie zijn
er natuurlijk ook
nog. Sinds deze
week is er buiten
de Estivo's Survi-
val Kit (40 euro)
ook een Estivo's
Ultimate Survi-
val Kit (55 eu-
ro), met een
extra worst
van Brandt &
Levie en een
potje muham-
mara, een pit-
tige paprika-
dip. 

Misschien zijn
er in deze tijd wel
mensen die nog
net dat extra be-
dankje verdienen, of
voor wie een fles wijn ge-
woon een ideale opkikker is in
lastige tijden. Op de website kan
je ook aanduiden dat je je pakket
als een cadeautje wil laten leve-
ren. Dan kan er nog een persoon-
lijke boodschap achtergelaten
worden. 
i www.bottleshop.barestivo.be


