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“Het leerproces en de aanmoedigingen door een 
groot aantal vrienden en relaties hebben mij po-
sitieve impulsen gegeven om mijn droom waar te 
gaan maken, één met een redelijk hoog promillage. 
De overname van een oud ‘belegen’ wijnbedrijf van 
ruim 50 hectare, oude wijnstokken die zijn geplant in 1939, in het wijngebied Priorat/Mont-
sant, in de Spaanse Ebro vallei. De streek kent sinds 2000 zijn eigen appellatie ofwel Denomi-
nación d’Origen Qualificada (D.O.C.) in het Spaans. Inmiddels zijn wij met het 3e jaar (sinds 
3 jaar met 25 jaar ervaring) bezig met het bottelen en zijn erg verheugd dat wij vorig jaar al 
zijn bekroond met de 1e Decanter World Wine Award.” •

“Wij hebben sinds 2006 de Mas Gran Montsant 
wijnen in Zwolle en vinden deze wijnen bijzon-
der. Enerzijds omdat het een klein maar ook bij-
zonder wijn-estate is. Het betekent ook dat wij iets 
kunnen presenteren wat niet iedereen heeft. O.a. de rode wijn karakteriseert zich 
door prachtig rood van 69 jaar oude stokken van Garnache, Tempranillo en Syrah,              
donkere kersen, zwarte olijven, cassis, bramen, koffie en lichte specerijentouch, wat  
peper een frisse ondertoon en daardoor heerlijk doordrinkbaar. Wij kunnen deze Mas Gran 
Montsant wijnen uit Spanje van harte aanbevelen.”  •

De druiventeelt van de Priorat en Montsant is eco-
logisch. Wij maken gebruik van kippemest om de 
grond te ‘verrijken’. De samenwerking tussen drui-
ven en olijven is als een ‘marriage’: de olijfbomen 

die naast het terras (en naast de stenen muurtjes) zijn geplaatst heeft al een zeer oude 
betekenis namelijk het beschermen van de wijnstokken zelf. Belangrijker is dat hiermee een 
natuurlijke beschermingshaag tegen ziektes en schimmels (b.v. meeldauw) wordt gevormd. 
Daardoor kan het besproeiingen en het behandelen van de wijnstokken met biologisch af-
breekbare bestrijdingsmiddelen  worden beperkt to 3 keer per jaar. In de rest van Europa 
worden veel meer bestrijdingsmiddelen gebruikt. Vaak wel 3 maal per maand! Prachtige 
olijfbomen zeer oude wijnstokken het is net als een mens hoe ouder hoe mooier. •

Charles Wijnen: 

Het Roer om!

Jon & Thèrese Boer, De Librije:

Bijzondere wijnen

De druiventeelt: 

100% ecologisch

Proosten op intuïtie en begeleiding.

Bezoek ons ook online via www.TopWines4U.com
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Escalivada is een grote toast met daarop een salade 
van geroosterde groenten, 750 gr. (ont-velde) pa-
prika, 500 gr. ui, 750 gr. aubergine met een stukje 
gebakken tonijn. Iets gedrenkt met olijfolie (koude 
persing) met een beetje knoflook. De oven voor-
verwarmen tot 180 C. De groenten wassen, in een 
braadslede leggen en 1 uur in de oven zetten). Vel 
aubergine en paprika weghalen. Schenkadvies: Mas Gran Montsant wit 2006. Mooi fruit, krui-
dig, rijk geprononceerd, met aan het eind een droge afdronk. •

Catalaans koken:

Escalivada

Onze aanbiedingen in oktober

60% garnacha, 20% tempra-
nillo, 20% syrah.13,5% vol.
Old vineyards, intense kersenrood, 
fijn aroma en rijp fruit. Vol in 
de mond, heerlijke fruitnuances 
die goed harmoniëren goed in 
de neus, mooie afdronk.

60% garnacha, 20% tempra-
nillo, 20% syrah.13,5% vol.
Old vineyards, intense kersen-
rood, fijn aroma en rijp fruit. 
Vol in de mond, heerlijke fruit-
nuances die goed harmoniëren 
goed in de neus, mooie afdronk.

80% garnacha, 20% maca-
beu. 13,5 % vol. 
Fijne filtratie en vol van smaak, 
goede struktuur, body en 
daarom goed bij pasta’s vis 
en kaas.

55% Garnacha negre, 20% Ca-
bernet Sauvignon, 10% syrah, 
10% Cariñena, 5% Tempranillo. 
14% vol. Gelagerd 14 maanden 
in Frans eiken, rood fruit, cassis, 
bramen, kersen dieprood, 
intense smaak.
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70% Garnacha, 30% Syrah. 
The finest grapes are selected 
from our Garnacha and syrah
grapes. Fresh, dry in the begin-
ning and a lot of fruit. 
long aftertaste ideal with fish.
Deze teksten zijn niet klaar.

50% Carignan, 50% red Garna-
cha. The finest grapes are selected 
from our Carignan and red Gar-
nacha vines. Red Garnacha and 
Carignan grapes combining with 
the “llicorella” (slate) soils give us 
the typical character of Priorat. 

50% Garnacha, 50% Macabeo
grapes. “llicorella” (slate) soils.
This wine will blend into your 
meal so enjoyable, neither over-
powering the food nor disappoin-
ting the diners but fitting into the 
gastronomic experience.

50% Garnacha, 50% Macabeo
grapes. “llicorella” (slate) soils.
This wine will blend into your
meal so enjoyable, neither over-
powering the food nor disappoin-
ting the diners but fitting into the 
gastronomic experience.
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Bezoek ons ook online via www.TopWines4U.com


