
1. Baron de Ley 
Tres Viñas 2017
Bloemen, perzik,
peer, vanille, toast,
stevig en sappig,
mooie zuren,
weelderig en rijk.

komt met name door een bete-
re aanplant van de druivenstok-
ken op hogere (lees koelere) hellin-
gen en gedoseerde houtopvoeding.

MADERA
Madera, van het Portugese eiland Ma-

deira, is een van de meest bijzondere
versterkte wijnen ter wereld en verdient
daarom extra aandacht.

Waar wijnmakers elders proberen zuur-
stofcontact te voorkomen, of strak te
doseren, daar laten die op Madeira hun
wijn zo snel mogelijk oxideren. Dat ge-
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W
itte Rioja wordt
vooral gemaakt van
de druif viura, soms
aangevuld met wat
malvasía, tempra-
nillo blanco of een
paar andere witte

druiven. Vaak vindt de fermentatie plaats
in Franse eiken vaten om de wijn iets van
‘hout’ mee te geven. Vroeger werd de wijn
gelagerd op veel nieuwe Amerikaanse
vaten, waardoor vanille en gebrande ko-
kos overheersten.

De huidige witte Rioja kenmerkt zich
door frisse aroma’s met tropisch fruit,
gele pruimen en rijpe peer. De beste zijn
verleidelijk lekker, lichtvoetig en opwek-
kend. Ideaal bij schaal- en schelpdieren,
of zomaar als apéro.

RODE RIOJA
Hebben we het over Rioja, dan denken

we in eerste instantie aan een krachtige,
ronde, romige rode wijn met een dot va-
nille. Dat is althans de traditionele opvat-
ting. De stijl van rode Rioja is echter ook
razendsnel aan het veranderen.

Hoewel het rode fruit van vooral tem-
pranillo en vanille van houtlagering nog
steeds in de basis aanwezig zijn, is het
allemaal veel eleganter geworden. Dat

beurt door de wijn onder een dak
te leggen, waar de volle zon op

brandt. Door verdamping en oxidatie
krijgt madera zijn unieke, krachtige

smaak.
Hoe langer deze wijn op grote houten

vaten rijpt, des te complexer en zachter
hij wordt. Wel met veel zuren, die door de
verdamping worden geconcentreerd. Dat
is ook de reden waarom flessen madera
rechtop moeten worden bewaard. Anders
‘vreet’ het zuur de kurk op.

De betere madera’s worden gemaakt op
basis van verschillende druiven, met elk

hun eigen stijl. Boal (of bual) en malvasia
(of malmsey) voor zoetere madera, verdel-
ho voor mediumzoet en sercial voor
droog. De jongste madera heet Rainwater
(3 tot 5 jaar oud) en is vooral gemaakt van
tinta negra. Deze stijl wordt wel gezien als
instapmadera, maar kan gevaarlijk lekker
zijn. 

In elk van deze vijf stijlen hebben we
een winnaar geselecteerd.

Rond, romig
& elegant
Rioja is dé winterwijn 
bij uitstek. Of het nou om
rood gaat, of om de veel
minder bekende witte
variant. Madera is ook 
al zo’n onderschatte wijn,
die perfect gaat bij win-
terse gerechten of na af-
loop van het diner voor
de open haard.
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Het Telegraaf
wijnproefpanel
bestaat uit
Ronald de Groot
(hoofdredacteur
Perswijn), Johan
Kragtwijk (som-
melier van het
jaar, restaurant
Karel V), Nienke
Munnik (vino-
loog), Pieter
Nijdam (wijn-
columnist De
Telegraaf) 
en Marga van
Winsen (impor-
teur Rhone
Value Wines). 
De wijnen wor-
den blind ge-
proefd uit gla-
zen van Riedel
Veritas Riesling.

HET
PROEFPANEL

Als kind ging ik graag
langs bij Hema, waar 
ze destijds nog pasteitjes

met ragout serveerden. Ik
maakte er dan een sport van
om het bakje al etend zo lang
mogelijk heel te houden, iets
wat natuurlijk vroeg of laat
altijd mislukte. Wat mij betreft is
ragout een ultiem voorbeeld
van comfort food.
Ragout is een van de oudste en
bekendste gerechten. Ze ken-
den in het oude Egypte al een
voorloper! In de vorm van jonge
tarwesoep, waarbij de tarwe
niet direct werd gedroogd en
gemalen, maar eerst door ko-
ken werd bereid. Vervolgens
ging er wat kip of vis erbij, plus
wat kruiden. Et voilà: een slanke
brei, net als de ragout die we nu
kennen.
Voor de hedendaagse ragout
heb je ook niet veel nodig: met
bloem, boter, bouillon en vlees,
vis of groenten (vaak champig-

nons) ben je er al, naar smaak
te verfijnen met allerlei kruiden.
Toch waren we benieuwd hoe
de ragout in blik uit de supers
zouden smaken. Wij gingen
voor kalfsragout, de populairste
variant. De keuze was beperkt.
Wij telden zeven merken, waar-
van twee huismerken (G’woon
en 1 De Beste) uit de zelfde
fabriek van Superunie komen. 
De glutenvrije ragout van Con-
senza moest als eerste het veld
ruimen. Het smaakte wel een
beetje naar ragout, maar het
oogde niet bijster aantrekkelijk,
vonden collega’s. „Spierwit en
klonterig.” Ook de ragout van
G’woon (verkrijgbaar bij onder
andere Vomar en Coop) leverde
geen fans op. „Lijkt wel cham-
pignonsoep.” En daarmee was
alles gezegd. Albert Heijn ging
er met de eer vandoor; ook wel
handig, dan is die nostalgie ook
nooit ver weg.

Reza Bakhtali

TEST KALFSRAGOUT

In VRIJ testen we wekelijks een supermarktproduct. Deze week
proeven we kalfsragout. Een eenvoudig te bereiden gerecht, 
maar in blik smaakt het zelden naar echte ragout. 

Simpel blijkt lastig

Ragout zo oud als de
Egyptenaren 1

In de ragout van 
Albert Heijn lijken 

echte stukjes kalfsvlees te
zitten, dus niet in de fabriek 

samengeperst ’vlees’. „Lekke stevig, 
en redelijk wat champignons.” Een 
enkeling vond hem „te dik.” Door 

het maiszetmeel bevat het 
wel de meeste suiker. 

€1,49 per 
400 gr

2
De tweede 

plek wordt deze 
week bezet door Jumbo.

„Mooie kleur, oogt als 
echte ragout.” Al werd het 

kalfsvleesvlees ook „een
beetje taai” gevonden. 

€1,48 per 400 gr3
Delicieux, 

verkrijgbaar bij Lidl, 
moet het doen met een 

derde plaats. „Een beetje zurig,
smaakt naar kroketragout.” Dat ligt

aan het feit dat aan deze variant
(als enige) mosterd is 

toegevoegd. 
€1,29 per 400 gr 4

Het 
geestige 

is dat de ragout 
van 1 De Beste, het 

huismerk van Dirk/Dekamarkt, 
wel in de top 5 staat, maar G’woon 

(uit dezelfde fabriek) dus niet! 
„Dit is geen soep en heeft 

wél smaak.”
€1,38 

per 400 gr

5
Unox

behaalde 
(ternauwernood) 

een vijfde plek. Een „prima 
smaak”, maar het kalfsvlees

heeft een „sponzige en elastische
textuur.” We hebben het vermoeden

dat dit samengeperst 
restvlees betreft. 

€1,48 
per 400 gr.

Witte rioja als apéro, rode rioja bij winterse
gerechten. Tot slot een glaasje ’madera my dear’
voor de open haard. FOTO 123RF

5. Conde de 
Valdemar 2019
Druivig, citrus,
meloen, sappig 
en lichtvoetig met
opwekkende
zuren.

1. Lindes de
Remelluri 2016
Kersen, cassis,
vanille, rijp, 
zacht en sappig,
modern, rijpe

tannine, leng-
te, elegant.

2. López de 
Heredia Viña
Cubillo 2011
Klassieke stijl, fijn
hout en fruit,
vanille, rokerig,

puur en
elegant,
zuren,
enorme
lengte.

Malvasia: Barbeito 5
Years Old Malvasia
Reserva
Abrikozen, gedroogde
pruimen, hazelnoten,
krachtig en intens,
mild zoet, breed,
lengte.

horizonwines.com, ovino.nl,
€13,95 (50 cl)

Bual: Henriques & Henri-
ques 5 Years Old Finest

Medium Rich
Tabak, walnoten,
gedroogde prui-
men, zoethout, mild
en rijk, fijn zoet,
mooie zuren.
waisvisz-wijnen.nl,
€15,95 (50 cl)

Verdelho: Cossart
Gordon Verdelho 
10 Years Old Medi-
um Dry
Breed, krachtig,
noten, tabak zacht,
elegant, fijne zuren,
mooi zoet, balans.
andrekerstens.nl,
€33,95

Sercial:
Blandy's

Sercial Dry
10 Year Old
Amandel, tabak,
zoethout, complex
droog en zeer intens,

zuren, diepgang,
licht zoetje.
neerlandswijn
huis.nl, €29,95

Rainwater: Barbeito
Reserva Rainwater
Medium Dry Madeira
Walnoten en bloemen,
fijn, gele pruimen, tikje
zoet, mooie zuren,
elegant.
horizonwines.com, 
ovino.nl, €13,95 (50 cl)

door Ronald de Groot en Pieter Nijdam

Madera
beroemd om

unieke,
krachtige

smaak

WITTE RIOJA

MADERA

anfors-imperial.com
€19,75

monnik-dranken.nl
€ 16,10

verbuntverlinden.nl
€16,50

kwastwijnkopers.nl,
€16,90

delogie.nl,
€17,50

dgswijn.nl,
€14,95

anfors-imperal.com
€9,95

vinites.com
€9,45

pallaswines.nl
€19,95

andrekerstens.nl
€21

4. Ostatu Viura/
Malvasia 2019
Voorjaarsbloe-
men, rijpe appel,
abrikozen, zacht
en sappig, mooie

zuren,
opwek-
kend.

2. Laventura
Viura 2018
Reine claude,
peer, vol en rijp,
zachte zuren,
bloemen, pure

verleiding.

3. Ramón Bilbao
Viñedos de
Altura 2016
Krachtig en verlei-
delijk, veel fruit,
vanille, breed,

zacht en
sappig,
goede zu-
ren, breed.

5. Montecillo
Edicion Limitada
2014
Gerijpt, leer, tabak,
zoethout, vanille,
kruiden, zacht en
kruidig, lichte

tannine, fijn.

3. Coto de 
Imaz 2017
Rijp en intens,
kruiden, vanille,
gele pruimen,
krachtig, sappig,

milde zu-
ren.

RODE RIOJA

4. La Rioja Alta
Viña Alberdi 2015 
Pruimen, kersen
en kruiden, rijp en
elegant, mooie
zuren en tannine,
klassiek, lengte.

WINTERWIJNENTEST


