Georgië 2019-12-14

Georgië: de bakermat van de wijn
Ekaterina Latsabidze
www.megzuri.eu

Locatie - Zuid-Kaukasus
Bergen van de Hoge Kaukasus in het noorden beschermen tegen de noordelijke wind.
Complexe topografie
Een grote diversiteit aan microzones die de druiventeelt beïnvloeden
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Zes witte wijnen waarvan twee in amf
amforen gelagerd

Wijn in Europese stijl met gewone fermentatie en lagering in
inoxvaten: mtsvane wit (€10)

Germain Lanneau: een glanzende bleekgele wijn, de geur is licht exotisch, een ietsje lychee,
rijpe appel, perzik, ananas, droog in de mond met een bittertje in de afdronk die kort is. Het
is geen complexe wijn, die zo te drinken is in een zomers weertje op een terrras.

Khikhvi wit (€13)

Bob David: mooi strogeel, helder, traant mooi, aroma’s van gedroogd fruit en iets van
geranium, een heel bijzondere, eerder bittere smaak, heeft een mooiere kleur dan dat ik
hem graag drink.

Een biowijn met zes maanden in amforen: khikhvi wit (€13)

Jos Daenekindt: een niet zo eenvoudige wijn, de kleur is zeer verrassend, de oranjewijn die
je ook aantreft in Kroatië, mooi helder, oranjegeel, mooie tranen, hoog alcoholgehalte,
droge kruidige geur van gedroogd berkenhout, gedroogde pruimen en getrokken thee, de
aanzet is zacht maar dan is de wijn heel droog trekkend en medicinaal kruidig, de gisting met
de schil en de risten geeft meer tannine dan gewoonlijk in witte wijn te vinden is. Een
tannine die de slijmvliezen droog trekt. Past bij vette romige kaas en bij wit vlees. Wij
moeten wennen aan de smaak en vragen ons af hoe die wijn evolueert.
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De Kisi druif, op Europese wijze gevinifieerd (€12,10)

Jerome Debaere: is blij om de commentaar te geven bij deze wijn, die mooi commercieel
presenteert, strogeel van kleur, helder in het glas met een geur van citrus tinten, een prima
onderbouwde wijn met een goed evenwicht zuur zoet, de aanzet in de mond geeft wit
steenfruit, wat rabarber, ook hier veel evenwicht, een mooie lange afdronk die fris blijft
aanvoelen.

Qvevri wit met 6 maanden amforenverblijf. (€20)

Lieve Christleven: oranje geel amberkleurig, geurt naar honig, met gedroogd abrikoosparfum
perzik en meloen, de aanzet is rokerig aards en mineraal, hij is zeer droog trekkend in de
mond en een licht bittertje door de lichtere tannine.

Natenadze, meskhuri tetri, (€30)
Komt uit de hooggelegen wijngaarden van Zuid-Georgië, tot vier eeuwen oude wijnstokken
groeien in de bomen.
Vier verrassend authentieke wijnstokken (zie afbeelding rechts)

Filip Decuypere: strogele kleur met een licht oxidatieve toets, de geur is moeilijk te
definiëren, een licht animale toets, overrijp fruit is er niet te ontdekken, licht droog trekkend
in de mond, een heel speciale wijn, misschien veroorzaakt door de wilde druiven en wilde
gisten en een bittertje uit het hout, misschien heeft de zon te weinig de druiven bereikt en is
het lagere alcoholgehalte daaraan te danken. Een hele speciale en daarom interessante wijn
om te proeven.
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Vier rode wijnen, waarvan drie met de wijnstok saperavi en
één met de eeuwenoude wilde Georgische wijnstokken.
wijnstokken.

SAPERAVI

Saper avi-dr uif is ontstaan in het westen van Geor gië
en vandaar uit via het zuiden is ver spr eid
naar Kar tli en Kakhetië.
Pas in de zeventiende eeuw is de Saperavi-druif in Kachetië
aangekomen. In Kakhetië zijn de Saperavi-druiven in de
tweede helft van september al rijp maar wordt er pas in de
tweede helft van oktober geoogst. Er bestaan verschillende
soorten Saperavi zoals de Budeshurisebri en de
Mskhvilmastvala. Saperavi zijn zeer goed van kwaliteit en
leveren droge, rode wijnen op.
Deze wijnen zijn uitstekend om lang te op te leggen. Deze druif
wordt ook wel gebruikt om half-zoete, zoete en rosé wijnen van
te maken. De beste Saperavi wijnen komen uit de MukuzaniAkhasheni, Kashmi, Kindzmarauli, Napareuli and Kondoli
regio’s.

Winiveria, mukuzani rood 2016 (€15,00)

Jean De Crits: zeer intens diep kersenrood met een mooie paarse rand, intens maar niet
100% doorschijnend, goede tranen, geuren van kers en braam, later lichte ceder en vers
leder, een lichte animale toets, aangenaam en sappig in de mond, met een zachte aanzet,
aanwezig zuur en aanwezige niet storende tannine, wat moelleux, doet denken aan een
goede côtes-du-rhône, om te drinken met vrienden, de afdronk is droog trekkend. Hoe die
droogte zal evolueren is af te wachten. Een aangenaam alternatief voor syrah of grenache
producten. Heel lekker.
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Gurashvili, saperavi rood, 2016 (€15,00)

Jos Leplae: een saperavi 2016 met een halve graad alcohol meer, kersenrode kleur met
gekleurde viscositeit, na walsen zijn de benen ook gekleurd, de geuren zijn braam met zwart
fruit: bosbessen, vlierbessen met een zekere frisheid die doen denken aan rode vruchten,
kruidigheid, viooltjes en alcohol, een zachte aanzet in de mond, met nog niet versmolten
tannine, de duur in de mond leert ons via Gésuati dat die wijn pas in 2022 echt op dronk zal
zijn en houdbaar is tot 2030.

Château Mère mukuzani rood 2013 (€22,40)

Carine Merlin: deze amforawijn verrast door de kleur: donkerrood met een paarse rand,
mooie tranen, geurt in eerste instantie animaal, na walsen wordt het animale vergezeld door
rode bosvruchten en noordkrieken en witte peper. Belangrijk is dat deze wijn in een karaf
gepresenteerd wordt, want hij heeft een nogal streng voorkomen, een heel mooie wijn met
een stevige afdronk.

Natenadze meskhuri rood 2018 (€30,00)
Vier wijnstokken uit de hooggelegen wilde wijngaarden van Zuid-Georgië.
Voor de liefhebbers: tskhenis, dzudzub tetri (witte paardenborst), meskuri sapere en
kharistvala shavi (rood stierenoog)
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Anne Vion: een lichtkersenrode wijn, lichte tranen, mooie schittering en een kleine
waterrand, minder geconcentreerd dan de vorige twee wijnen, de geur is eerst weinig open,
na walsen kers en aardbeien, licht rood fruit met een zoete toets, de mond ervaart die zoete
toets met een mooie aciditeit die de wijn fris maakt, de wijn heeft minder concentratie die
misschien de houdbaarheid zal beperken. Ik zou deze wijn aanbevelen bij rundscarpaccio, of
bij gebakken kalfsvlees.
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