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Tenuta delle Terre Nere -
Etna Rosso DOC 2010

Marchesi Alfieri - La Tota 
Barbera d’Asti DOCG 2009

Albino Rocca - La Rocca 
Cortese Piemonte DOC 2009

De ‘bourgogne van Sicilië’ worden ze
genoemd, de wijnen die Marco de
Grazia produceert op de noorde-
lijke flanken van de Etnavulkaan,
650 tot 900 meter boven de zee-
spiegel. De wijnstokken van 45 tot
85 jaar oud (!) van nerello masca-
lese (en 2% nerello cappuccio) ge-
ven een lichtrode, elegante
wijn, inderdaad op zijn Bour-
gondisch: een waar parfum
van rijpe kersen, gedroogde
kruiden en een aardse toets.
Aangename aciditeit, prima
structuur en evenwicht, per-
fect rijpe tannines. Goede ver-
houding prijs/kwaliteit. Bre-
de mogelijkheden aan tafel. 
Bij Licata, Diepenbeek,
011/22.20.37 
11,97 euro ����

De markiezinnen Antonella, Giovanna
en Emanuela San Martino di San
Germano, nichten van koningin
 Paola, bezitten 24 ha wijnstokken
in hartje Piemonte. Ze verbouwen
vooral barbera, een druif met een
flinke zuurtegraad. In ‘La Tota’ (Pie-
montees voor ‘meisje’) wordt die
getemd door 12 maanden in ge-
bruikte eik. Na twee uur karaf:
intens robijnrood, stevig parfum
van kersen, pruimen, kruiden.
Frisse, hoogzurige smaak, mooi
volgehouden met tannineop-
stootje op het eind. Voor liefheb-
bers, die nog een jaar of wat ge-
duld oefenen. Bij varkensge-
braad of buikspek. 
Bij Bestcaviar, Dilbeek,
02/569.00.34
16,35 euro ���

Albino Rocca is een gewaardeerd pro-
ducent in Barbaresco, de thuis
van wat meestal de ‘tweede beste’
wijn van Piemonte genoemd
wordt, na barolo. Met de lokale
cortesedruif weet hij een rijke
maar delicate, droge witte wijn
te maken. Strogeel-gouden
kleur; jasmijn, wit pitfruit en
noten in de neus; frisse aan-
zet, redelijke zachte smaak
maar toch voldoende vettig-
heid, langere afdronk. Van
het 14 % alcoholgehalte
merk je niets. Bij elegante
vis, gegrild of met lichte
saus. Liefst schenken op 12°
C. 
Via www.legrainnoble.be,
015/31.69.09
18,85 euro ����

«Hou het betaalbaar»
Hij is een man van vele passies – voetbal bijvoor-

beeld. Maar Alain Coninx noemt zich in een nieuw

boek ook een  echte wijn-aficionado, maar met kriti-

sche blik, altijd op zoek. «Ik probeer elke dag het

 record prijs-kwaliteit te verbeteren.»       Tekst: Luc Meyermans 

Het is ongelooflijk welke
transformatie mijn ge-
boortestreek, Haspen-

gouw, doorgemaakt heeft,»
schrijft Alain Coninx. «Op plaat-
sen waar ik vroeger met mijn
vrienden speelde en fietste, lig-
gen nu wijngaarden.» Als streek-
genoot brengt Coninx de presta-
ties van de quasi onbekende pio-
nier Jean Bellefroid voor het voet-
licht. In de jaren zestig liet die zo-
wat op zijn eentje de wijnbouw
in België heropleven. Via eigen
waarnemingen was hij tot het
 besluit gekomen dat in Limburg
dezelfde witte druivenrassen
konden gedijen als in de Moezel-
en Rijnstreek. Hij kreeg snel na-
volging, ook in de assemblage die
hij bedacht, müller-thurgau met
de vroegrijpe siegerrebe. Belle-
froids Domein Cohlenberg
wordt nu voortgezet door zijn
schoonzoon Ludo Derwael.

Coninx gaat ook kijken aan de
andere kant van het land, op Hof
Te Cattebeke in Etikhove, bij
 Oudenaarde. Hij is te gast bij
Jacques Thienpont, lid van een
dynastie wijnhandelaars (sinds
1842), maar ook wijnbouwers. Al
ruim tachtig jaar is de familie
Thienpont een begrip in Bor-
deaux, waar ze verscheidene
 kastelen bezit. Jacques zelf staat
aan het hoofd van Vieux Château
Certan en het haast mythische 
Le Pin, beide in Pomerol. Dat laat-
ste domein kan concurreren met
de legendarische Pétrus. Samen
met het wat onverwachte succes
schoten ook de prijzen van Le Pin
de hoogte in. Voor een goed jaar
zoals 2000 betaal je al snel meer
dan duizend euro per fles. 

ALTIJD OP ZOEK
Dergelijke astronomische bedra-
gen vallen buiten het budget van

Coninx. «Daarvan heb ik een
sterkte gemaakt», zegt hij. «Door-
dat ik bepaalde wijnen onbetaal-
baar vind, ben ik verplicht om
steeds op zoek te gaan naar nieu-
we, betaalbare wijnen.» Die pro-
beert hij onder andere te vinden
op domeinen in de buurt van
dure kleppers. Meteen een plei-
dooi voor de wijnhandelaars, die
deze lekkere wijnen in het bereik

van de liefhebber brengen. 
Naast witte bourgogne heeft
 Coninx een voorliefde voor Itali-
aanse wijnen. «Italië is zo’n rijk
wijnland. Er valt steeds een nieu-
we regio te ontdekken.» 

Alles wat je eigenlijk zou moeten
 weten over wijn, Alain Coninx, uit-
geverij Borgerhoff & Lamberigts,
176 blz., 19,95 euro. 

Alains Italiaanse favorieten

Alain Coninx: «Meer betaalbare wijnen van een vergelijkbare kwaliteit vind je vaak
op domeinen in de buurt van dure kleppers.» Foto Bart Musschoot/VRT


