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Wijnoogst 2014 is wat later gestart !
De druivenoogst van 2014 begon zeven dagen later dan vorig jaar. De langzame rijping werd vooral veroorzaakt door de
zeer natte winter en de regelmatige regenval tijdens de lente.
De Pinot Noir voor de vonkelwijn, die gemaakt wordt volgens de Méthode Cape Classique,  heeft een iets hoger dan
normale natuurlijke zuurgraad, wat altijd een goed teken voor de Methode Cap Classique cuvees is geweest. De vochtige
omstandigheden in november, december en januari veroorzaakten een beetje valse meeldauw in sommige blokken van
de wijngaarden wat een negatief effect op de opbrengst zou kunnen hebben, maar zeker niet op de kwaliteit.
In dit stadium zijn de vooruitzichten zeer goed en we verwachten een hoge vintage kwaliteit, hoewel de weersomstan-
digheden nog steeds een grote invloed kunnen hebben op de uitkomst. Dit is vooral van toepassing op de late rijping van
de rode wijndruiven zoals Cabernet Sauvignon, Merlot en Shiraz die tegen eind maart geoogst worden. Gedurende deze
tijd kan late regen nog steeds de kwaliteit beïnvloeden. Van de tot nu toe koele omstandigheden profiteren zeker de
vroege rassen zoals Sauvignon blanc, Chardonnay en Chenin blanc.
De bodems behouden voldoende water en vereisen tot nu toe vrijwel geen extra irrigatie, waardoor de bodems
uitdrogen en men de krachtige groei van de wijnstokken zal vertragen.
Met de regelmatig vegende ‘Kaapse Dokter’ (*) wind, zal de harde arbeid in de wijngaarden zeker beloond worden met
het uitdrogingsproces. De op dit moment voorkomende warme omstandigheden zijn normaal en versnellen het
rijpingsproces en drogen de eventuele schimmelinfecties uit.

(*) Kaapse Dokter  -  Afrikaans voor Cape Doctor -  is de lokale naam voor de sterke, aanhoudende en droge
zuidoostelijke wind die regelmatig waait op de Zuid-Afrikaanse kust van het voorjaar tot de late zomer - de periode van
september tot maart in het zuidelijk halfrond. Deze wind staat bekend als de Cape Doctor, die Kaapstad zuivert van
verontreiniging. Hoewel de wind een groot gebied van het subcontinent overheerst, is deze vooral berucht in en rond
het Kaapse Schiereiland, waar hij soms onaangenaam sterk en irritant kan zijn. De 'Cape Doctor' is in zekere zin een
verouderde term; velen nu gewoon noemen het de ‘Zuid-Ooster’ (South-Easter) . Een ironische feit is dat volgens de
meteorologische gegevens voor Kaapstad de noord-westen winden in de winter veel sterker en destructiever kunnen
zijn dan deze ‘Zuid-Ooster’.
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Als één van Zuid-Afrika's toonaangevende milieuvriendelijke wijnproducenten, heeft Graham Beck Wines altijd het
belang van de planeet op het hart gehad.
Elke cultivar van deze innovatieve ecolo-
gisch geïnspireerde selectie van wijnen be-
schikt over één van de vele inheemse dieren
en planten gevonden in het Graham Beck
Private Nature Reserve met hun Robertson
Estate. Het hoogtepunt van hun pogingen
tot instandhouding en baanbrekende bena-
dering van de landbouw in harmonie met de
natuur , toont de Game Reserve de uitzon-
derlijke vooruitgang die ze maakten in duur-
zame wijnlandbouw.
The Cape Floral Kingdom met ongeveer 8500 plantensoorten heeft een van de grote grootste concentraties - waarvan
trouwens vele nergens anders te vinden zijn - van plantensoorten in de wereld. Het Graham Beck Privaat
Natuurreservaat ligt in deze ecologische hotspot. Elke cultivarlabel beschikt over één van de vele inheemse dieren en
planten gevonden in  het Graham Beck Privaat Natuurreservaat op het Robertson wijndomein. Degenen die The
Game Reserve wijnen aankopen kunnen trots zijn, wetende dat, in aanvulling op het investeren in een hoogwaardige
wijn, ze de schaarse ecologie in Zuid- Afrika op een tastbare manier in stand houden. Het logo is een opvallende
afbeelding van ' Het herstellen van harmonie en natuurlijk evenwicht ', zoals verwoord in hun slogan : “Planet first.
It’s in our nature”.
Het overheersende ronde thema van het embleem stelt de planeet voor, terwijl de sfeer een krachtig symbool is voor
hergroei, regeneratie, terugkerende cycli, de aarde en ecologie. Binnen deze cirkel worden twee elementen samen-
gevoegd: een natuurlijk element en een menselijk component  (de hand). Dit embleem straalt een krachtige bood-
schap van holistische synergie en het bezitten van een buitengewone potentieel om onze bedreigde planeet door
conserveren te behouden en landbouw uit te voeren in overeenstemming met Moeder Natuur.

Esterhuysenia grahambeckii
Voor de plantkunde liefhebbers - het geslacht is in de familie Esterhuysenia
Mesembrianthemum (Aizoaceae) in de grote groep Angiosperms ( bloeien-
de planten )- algemeen bekend als ‘vygie’. Deze familie van planten vormt
een belangrijke component
van de droge grondflora van
Zuid-Afrika. Ze zijn vooral in
de Karooregio zeer divers.
De prachtige bloeiende vet-
plant vertegenwoordigt veel
van hun visie en missie in het
herstellen, zowel het ontdek-
ken en het behoud van de
natuurlijke schoonheid van
dit reservaat en wijnboerde-
rij.  Met zijn prachtige roze
gekleurde roze bloemblaad-
jes, was de Esterhuysenia grahambeckii een duidelijke esthetische keuze
voor de Game Reserve Rose en zorgde voor de inspiratie van het logo voor
The Game Reserve Range. De Game Reserve Rose is het enige label in The
Game Reserve Collection die gewijd is aan flora - hun eigenste Esterhuysenia
grahambeckii, ter ere van wijlen de heer Beck. In 2010 werd deze ongewone
sappige vetplant in bloei gespot op een rotswand in het Graham Beck
Privaat Natuurreservaat en deze plant werd effectief drie jaar later officieel
geregistreerd.

The Game Reserve van Graham Beck

Logo
Het logo is een
opvallende
afbeelding van '
Het herstellen van
harmonie en

natuurlijk evenwicht ', zoals verwoord
in hun slogan : “Planet first. It’s in our
nature”.
Het overheersende ronde thema van
het embleem stelt de planeet voor, ter-
wijl de sfeer een krachtig symbool is
voor  hergroei, regeneratie, terugkeren-
de cycli, de aarde en ecologie. Binnen
deze cirkel worden twee elementen sa-
mengevoegd: een natuurlijk element en
een menselijk component  (de hand).
Dit embleem straalt een krachtige
boodschap van holistische synergie en
het bezitten van een buitengewone po-
tentieel om onze bedreigde planeet
door conserveren te behouden en land-
bouw uit te voeren in overeenstem-
ming met Moeder Natuur.
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The Game Reserve
Rosé
Het fruit voor deze blend  van  72%
Shiraz en 28% Pinot Noir is  afkom-
stig van het Robertson landgoed.
De druiven werden met de hand
geoogst, ontsteeld en koud geweekt
op schil voor een periode van 6 uur
in horizontale roestvrijstalen tanks bij

een temperatuur van 10 ° C om een
lichte roze kleur te extra-heren. Na
deze korte maceratie werden de
druiven geperst en apart
gefermenteerd bij een koele 14 °
C om een eerste primaire
fruitboeket te beko-men. De wijn
verleidt met een elegant aroma
van frambozen en granaatappel.
Deze sensationele droge rose is
een levendige fruitige wijn met
een koraalroze tint die explodeert
met zachte frambozen- en
kersensmaken, die toch fris en
knapperig zijn en een lange
afdronk verfijnen.  Gemaakt met
Shiraz en Pinot Noir druiven,
gerijpt onder de Zuid-Afrikaanse
zon, is deze verfris-ende roze

sipper de ideale match bij een
tomaat-garnaal of garnaal salade, bij versie
rivierkreeft,  met lichte zomerse salades of te genieten
als gekoeld aperitief of als wijntje bij uw picknickmand.

Eenheidsprijs : 6,62 Euro per fles bij afname van
minimum 6 flessen.

The Game Reserve
Chenin Blanc
Het etiket van deze wijn is voorzien van de zeer
ongrijpbaar en bedreigde Riverine konijn welk
het wildpark bewoond. Deze wijn huldigt de
inzet voor het behoud van de natuurlijke om
geving. Deze 100 % Chenin Blanc komt van lage
opbrengst ‘bush’-wijnstokken, die 40-46 jaar
zijn,  op de glooiende heuvels in Paarl.
De druiven worden er blootgesteld aan
zuidoostelijke wind, regen en veel zon.
De druiven rijpen volledig om de rijke en
rijpe aroma's en complexiteit te ontwik-
kelen.  De druiven werden van de sten-
gels ontdaan, daarna word het resultaat
van de persing afgekoeld met 8 tot 12
uur schilcontact en koele gisting.
Een klein percentage (5-10 % ) van de
Chenin Blanc werd gefermenteerd in
Frans eiken vaten om een extra dimen-
sie van rijkdom te genereren. De com-
plexe neus toont vooruitkomend
tropisch fruit met smaken van rijpe ana-
nas, meloen, perzik en honing, met een
toets van citrus.
Volle en sappige smaak met lagen van
rijp tropisch fruit aangevuld met een
lange , schoon, fris en lang
aanhoudende nasmaak Uitstekend ge-
zellig voor al fresco lunches. Ook gewel-
dig met gegrilde kip of vis, rijke
pastagerechten en pittig eten .

Eenheidsprijs : 9,41 Euro per fles bij
afname van minimum 6 flessen.

Waarom traant wijn in een glas ?
Wijn bestaat voornamelijk uit een mengsel van water en alcohol (ethanol of
C2H5OH) waarin suikers, smaak- en kleurstoffen en zuren werden opgelost.
Door de aanwezige ethanol verlaagt de oppervlaktespanning van de vloeistof.
Zuiver water heeft een grote oppervlaktespanning waardoor een wateropper-
vlak zich gedraagt als een sterk gespannen vlies.  Bij het walsen van wijn in een
glas vormt zich aan de binnenwand een dunne wijnfilm, waarin de ethanol
gemakkelijker verdamp en waardoor de oppervlaktespanning in deze film
stijgt. Door het verschil in oppervlaktespanning tussen de wijn in het glas en
de dunne film langs de wand wordt er wijn omhoog getrokken .
De omhoog gezogen laag wordt uiteindelijk te zwaar en zal onder invloed van
de zwaartekracht als druppels terug naar beneden vloeien. De wijn traant dus
(ook bekend als het Marangoni-effect) en dit verschijnsel werd voor het eerst

waargenomen in 1855 door de Britse fysicus James Thomson.  Als we door bijvoorbeeld het glas af te dekken de verdamping
van de ethanol tegengaan zal het tranen van de wijn ook ophouden.
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Malbec
De Malbec is een blauwe druif met een inktachtige kleur die we kennen
van de mooie rode wijnen uit het Mendoza gebied in Argentinië, het land
met het grootste Malbec areaal ter wereld. Daar is hij trouwens ‘het
vlaggenschip  van Argentinië’. Dit ras komt oorspronkelijk uit Zuid-West-
Frankrijk, waar het Cot wordt genoemd.
De Malbec druif kent zijn oorsprong in het zuidwesten van Frankrijk. Hij
is vernoemd naar een Hongaarse boer die de druif naar Frankrijk bracht.
Aanvankelijk was de druif behoorlijk populair onder de Franse wijnboe-
ren, maar met de uitzonderlijk strenge vorst in 1956 in de Bordeaux
streek, waarbij ongeveer 75% van de Malbec-oogst werd verwoest, is de
liefde ver te zoeken.
In de Cahors, waar diezelfde vorst had toegeslagen werd de druif terug
aangeplant, wordt ze overigens ook wel ‘Auxerrois’  genoemd. In
Argentinië werd de Malbec op ruime schaal aangeplant sinds hij in
1868 door de Fransman Michel Pouget, een agronoom die was ingehuurd
door de Argentijnse overheid,  geïntroduceerd werd.  Het ras pastte zich
snel aan in de verschillende terroirs in Argentinië en al snel produceert
het betere wijn dan in zijn land van oorsprong. Argentina werd het enige
land dat nog beschikt over originele Malbec wijnstokken van het echte
Franse erfgoed. Ook in Chili en zuid Afrika wordt Malbec aangeplant.
De druivenschil is dun en de druif heeft meer zon nodig om goed te
kunnen gedijen dan onder andere een Cabernet Sauvignon of Merlot.
Door zijn intense kleur en donkere tinten werden de wijnen van dit ras
ooit "de zwarte wijnen van Cahors" genoemd. Deze wijnen
consolideerden hun prestige in de Middeleeuwen en kregen volledige
erkenning in de moderne tijd.

De Malbec druif gedijt
goed in een droog en
warm klimaat maar heeft
een lange rijpingsperiode
nodig. De druif houdt van
grote temperatuurver-
schillen en tussen dag en
nacht, maar is  gevoelig
voor vorst en schimmels.
De omstandigheden in
het Mendoza gebied zijn
ideaal.  Buiten  Frankrijk
en Argentinië wordt de
Malbec ook nog op be-

hoorlijke schaal aangeplant in Chili.
In Argentinië wordt de Malbec vaker als mono-cépage wijn geprodu-
ceerd, terwijl hij in de Bordeaux veelal wordt gebruikt als ondersteunde
druif. De Malbec geeft nogal donkergekleurde wijnen met stevige tanni-
nes (toch minder dan in de Cahors regio) en zijn in Argentinie fruitiger,
ronder, voller en zachter van smaak.
De geur- en smaakelementen bestaan uit  zoete bramen, zwarte bessen,
pruimen  en kersen, en af en toe ook wat eucalyptus en chocolade. De
Malbec wijnen vinden baat bij houtrijping zodat de tannines kunnen
verzachten en voor  een mooiere balans tussen fruit, alcohol en tannines
zorgen en voegen er ook subtiele hout, vanille, kruiden en koffietonen
aan toe.

La Capra Malbec
Deze Malbec is afkomstig van opgebonden wijn-
gaarden op de lagere hellingen  in Achter-Paal en
Swartland. Paarsrood van kleur met rijpe, zoete
zwarte bessen op de neus. Toetsen van violet
volgen door naar de smaak, welke sappig en pit-
tig is. Smaken van kersen en bessen hangen op de
afdronk.  Eenaanrader bij gegrilde struisvogel-
steak, BBQ, stoofpotjes, gebraden lamsvlees met
kruidenkorst.

Eenheidsprijs : 6,90 Euro per fles bij afname
van minimum 6 flessen.

Crios Malbec
Deze Malbec is een nakomeling van Susanas Sig-
nature Malbec. De wijn heeft een mooie rood-
paarse kleur. De aroma's zijn een mix van vers
gemalen zwarte kersen en geroosterde, rokerige
eik,  net genoeg om de uitbundige vruchten te
omkaderen. De smaken van kersen en specerijen
zijn duidelijk en de fruitkwaliteit komt sterk naar
voor, met toetsen van kruiden en sandelhout, die
om de achtergrond verschijnen. Dit is een wijn
die U wil kopen in volume, omdat deze kan ge-
consumeerd worden op bijna elke gelegenheid.

Eenheidsprijs : 7,70 Euro per fles bij afname
van minimum 6 flessen.

Cobos winery - Felino Range Malbec
Deze wijn bezit een diepe magenta tint met aro-
ma's van donkere bessen en anijs. In de mond
komen intense, pure smaken van net-geplukte
frambozen, zwarte pruimen vrij terwijl grafiet
ontvouwt in fluweelzachte lagen. Exotische toet-
sen van gember en witte peper dragen door het
midden van uw smaakpallet  en vermengen zich
met stevige tannines en toetsten van cederhout
bij de afdronk.

Eenheidsprijs : 9,98  Euro per fles bij afname van
6 flessen.

Secret de Viu Manent Malbec
Een diepe inktrode wijn met rijke geur van zwarte
bessen, chocolade en zwoele kersen. In de mond
domineren mokkatonen, leer en toffee. De zijn
afdronk lijkt eindeloos.
Deze dikke Chileen is perfect te combineren met
carpaccio met kappertjes, ruccola en parmezaan,
of geroosterde aardappeltjes met rozemarijn.

Eenheidsprijs : 8,03  Euro per fles bij afname van
6, flessen.
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Hoe wijn ‘kurk’ krijgt !
Het verschijnsel kurk maakt een wijn ondrinkbaar, maar het is niet altijd de kurk zelf die daaraan schuldig is, al heeft
men dat wel lange tijd gedacht. Ook kan de mate waarin een wijn is aangetast variëren. Echte kurksmaak is echter
onmiskenbaar: de wijn ruikt muf, naar nat karton en geeft in de mond een onaangename bittere nasmaak.
De muffe chemische smaak van een ‘wijn met kurk’ ontstaat volgens Japanse onderzoekers niet door een
viessmakend stofje, maar doordat een stofje uit de kurk een smaakzenuw blokkeert. Het  wordt volgens hen
veroorzaakt door het wegnemen van smaak, niet door het toevoegen ervan.
Met die vondst ontrafelden ze een mysterie dat langzamerhand net zo goed een raadsel had kunnen blijven.  Het
gebruik van een kurk op de wijnfles wordt immers zeldzaam.  Veel wijnflessen  uit nieuwe wereldwijnlanden worden
de laatste jaren met een schroefdop afgesloten, terwijl de Franse en Italiaanse flessen steeds vaker met een
kunststofstop afgedicht worden.
Het is al lang bekend dat TCA ( 2,4,6-trichlooranisol) de stof is die de kurksmaak veroorzaakt. Een schimmel op de
wijnkurk is verantwoordelijk  voor de vorming ervan.
TCA kan in extreem lage concentraties (één deeltje op 100 miljard) al een fles wijn verpesten, maar TCA zelf heeft niet
die schimmelachtige smaak.  Voedseldeskundigen noemen dat  een stof die een smaak veroorzaakt die hij zelf niet
heeft.  Het idee  uit 1991 was dat TCA smaakreceptoren op de tong en in de keel stimuleert die normaal gesproken
op onwelriekende stofjes reageren.  En die dus reactie op TCA als een signaal van een akelige smaak doorgeven,
zonder dat die smaakstof er werkelijk is.
De Japanse onderzoekers deden hun labo-onderzoek met losse smaakreceptorencellen.  Ze zagen dat TCA die
receptoren helemaal niet stimuleert, maar de werking ervan onderdrukt.
Als TCA smaak wegneemt, in plaats van een muffe smaak verstrekt, speelt TCA mogelijks een belangrijke rol bij nog
veel meer voedingswaren.  De onderzoekers deden een rondvraag bij voedselfabrikanten waar smaak-of
geurklachten bij hun producten (mineraalwater, kraantjeswater, noten, eieren, meel, uien, rozijnen, garnalen en zelfs
papieren zakken)  gemeld werden.
Onderzoek met de gaschromatograaf en de massaspectrometer leverden zonder uitzondering op dat er TCA in zat.
Nu onderzoekers het waarschijnlijk achten dat TCA de smaak van nog andere voedingsmiddelen verlaagt, kunnen  er
misschien stofjes worden ontworpen die selectief vieze smaken onderdrukken

Het wijndomein van Altydgedacht in Durbanville
Altydgedacht Estate is gelegen op de heuvels van de Tygerberg vallei in Durbanville, een buitenwijk van Kaapstad.
Altydgedacht Estate bestaat al sinds 1691 en is sinds 1852 in handen van de familie Parker. Hun kelder dateert van
begin 18e eeuw en is één van de oudste nog in gebruik zijnde kelders in Zuid Afrika. Er worden opmerkelijke en

betaalbare kwaliteitswijnen gemaakt.
Hun wijnen zijn het resultaat van de gevarieerde
bodemsoorten, microklimaten, verschillende
druivenrassen en de wisselwerking tussen
traditionele en nieuwe werkwijzen. De gemiddelde
neerslag is 550 mm per jaar.. De dieprode Hutton
en Clovelly bodems houden voldoende vocht vast
opdat de wijnstokken de droge zomermaanden
kunnen doorkomen. De wijnstokken worden daar-
om niet geïrrigeerd en voor de jaarlijkse oogst
streeft men naar een opbrengst van niet meer dan
10 ton per ha.
De witte geproduceerde cultivars omvatten Char-
donnay, Chenin Blanc, Gewurztraminer, Hanepoot,

Sauvignon Blanc, Weisser Reisling, SA Riesling en Viognier. De rode cultivars zijn Barbera, Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Gamay, Merlot, Shiraz en Pinotage.  Altydgedacht is trouwens de Zuidafrikaanse pionier van de
Italiaanse druif barbera.
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Bonsella’s degustaties
Ontdek met Bonsella uw keuzewijnen naar uw eigen wensen. Bonsella helpt U graag met de organisatie van uw eigen
wijnproeverij met uw relaties, vrienden of collega’s. Bij u thuis, op de zaak of op een mooie locatie.
De data voor onze  regelmatig geplande degustaties zal U kunnen raadplegen op onze website www.bonsella.be

Wijngaard in de West-Kaapprovincie

Zonneschijn op Valentijn, geeft goede wijn !
Het is weer bijna zover, Valentijnsdag. Van oorsprong is Valentijnsdag een dag waarop je
anoniem een blijk van liefde kon geven aan iemand.
Voor degenen onder ons die ‘normaal’ al gek genoeg vinden hoeft al de extra poespas niet
en beperken we ons tot een mooie kaart vergezeld van (liefst pure) chocolade en/of rode
wijn. Afgezien van het lekkere hebben deze 2
consumptiemiddelen ook nog een prettig
bijkomend gezond effect (mits met mate
genomen) en heeft dus indirect ook nog invloed op
je "echte" hart.

Cacao bevat namelijk antioxidanten en deze  beschermen tegen de zogenaamde
"vrije radicalen", die een gevaar vormen en een rol spelen bij het ontstaan van
aderverkalking. Bovendien helpen ze bij het verlagen van het slechte cholesterol
in het bloed, en het verhogen van het goede  cholesterolgehalte.
Rode wijn heeft ook deze prettige eigenschappen want ook hierin zitten deze
flavonoïden (deze bevinden zich met name in de druivenschillen) en hebben dus
dezelfde gunstige effecten op het lichaam als bij de chocola. Alcohol heeft een
bloedverdunnend effect en dat is dan weer goed tegen hart- en vaatziekten.
Met de fonkelende Allée Bleue Brut Rosé Mcc of de l’Amour toujours wijnen van
Bonsella heb je een verrukkelijk Valentijnsgeschenk.


