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Wijnen februari 2022 
 

Deze maand is het thema: microklimaat in Europa. Zowel de Loire 
wijnstreek als die in de regio Pfalz danken hun mooie wijnen aan een 
microklimaat dat er heerst. De wijngaarden in de Loire streek staan in 
een dal dat beschermt tegen weersinvloeden. De grote hoeveelheid 
water van de rivier de Loire zorgt voor gematigde temperaturen 
gedurende het hele jaar. De Pfalz heeft een bijna mediteraan klimaat. De 
wijngaarden zijn beschut door het Haardtgebergte aan de ene kant en 
het Rijndal aan de andere kant en het gebied telt veel zonuren per jaar. 

 
Witte wijn Hensel Aufwind Grauer Burgunder 
Land van herkomst: Duitsland 
Regio: Pfalz 
Domein / Château: Weingut Thomas Hensel 
Jaar van productie: 2020 
Druivensoort(en): 100% Grauburgunder (“pinot gris”) 
Serveertemperatuur: 10-12 °C 
Commentaar wijncie.: De wijnstreek Pfalz is de populairste wijnstreek van Duitsland en 

Thomas Hensel is een van de beste wijnhuizen van de streek.  
 
Deze witte wijn heeft een opvallende zongele kleur. In de neus veel 
fruitige en bloemige aroma’s met een vleugje vanille. Je proeft 
appel, peer, honingmeloen. Het is een complexe wijn met een volle 
boterachtige smaak, zonder zijn frisheid te verliezen.  
 
De wijncommissie verwacht dat de wijn goed past bij de diverse 
voorgerechten met een aziatisch tintje. Je kunt deze wijn eventueel 
ook nog drinken bij de steak tartaar. 

LAdC-ledenprijs *:  
Rode wijn Touraine Gamay Canaille 
Land van herkomst: Frankrijk 
Regio: Loire 
Domein / Château: Domaine du Clos Roussely 
Jaar van productie: 2020 
Druivensoort(en): 100% gamay 
Serveertemperatuur: 16°C 
Commentaar wijncie.: Gamay is de druif waar in de Rhone streek beaujolais wijn van 

gemaakt wordt. De wijnmaker van deze Loire wijn maakt wijn met 
respect voor de natuur en alle wijnen zijn biologisch gecertificeerd 
en met de hand geplukt.   
 
De rode wijn is donker met paarse reflecties. Je ruikt verse rode 
vruchten zoals aardbei en kers met wat kruidige tonen. De smaak is 
vol en de wijn heeft een zijdezachte structuur en een mooie 
afdronk. De wijn heeft bijna geen tanines en daarom geschikt om 
bij stevige vis te drinken. De wijn heeft voldoende kracht om tegen 
de wasabi op te kunnen.  
 
De wijncommissie verwacht dat deze wijn een prima begeleider zal 
zijn van de steak tartaar en beter nog bij de griet filet.  

LAdC-ledenprijs *:  
*Ga naar https://www.lesamisdecuisine.nl/aanbod/ledenvoordelen  voor het bestellen van 
deze maandwijn en het ledenaanbod bij onze wijnleverancier Wijnkoperij Van Dop (Voorburg).  


