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BLOGS VAN DUO DU NORD

4 wegwijzers om je wijn beter te leren kennen

Aangenaam, ik ben uw wijn. Hoe ik in uw handen ben beland weet ik niet.

Misschien overhandigd door een pakketbezorger, of misschien aanbevolen door een wijnhandelaar. Ik heb in elk geval een 
lange weg afgelegd voordat ik bij u mijn bestemming heb gevonden. Mijn naam is Jardin Secret, en de enige reden voor 
mijn bestaan is: u te verleiden en te behagen.
Sta me, dit gezegd hebbende, toe je te tutoyeren. Je kunt me natuurlijk direct uitschenken (ik voel me het prettigst in een 
ruim glas, voor een kwart gevuld). Zo zul je snel ervaren wat voor vlees je met me in de kuip hebt (sappig, dat kan ik je 
verzekeren). Ik zal voor je door het glas walsen, zonder gène, mijn robijnrode kleur aan je tonen. Mijn aroma’s van fram-
boos, kers, vanille en zoethout zullen je reukorgaan prikkelen en bekoren. In je mond zal ik me ten volle prijs geven en tot 
je verrassing zal ik blijven hangen als je verwacht me al kwijt te zijn.
Ons rendez-vous zal sensueel zijn, en ongetwijfeld aangenaam. Maar … ook een beetje oppervlakkig. Wat weet je van 
mij en van mijn roots? Van de streek waar ik vandaan kom en van de wijngaard waarvan ik de naam draag? Als je me wat 
beter kent kun je wellicht nog meer van me genieten. Ik zal je op weg helpen.

Wegwijzer 1
Op de website van Duo du Nord vind je basale gegevens over me, mijn paspoort zeg maar. Daar kun je ook een indruk 
krijgen van wat je kunt verwachten als je me proeft en met welke gerechten ik harmonieer.

Wegwijzer 2
Ik ben afkomstig uit de Rhônevallei, een streek met een mediterraan klimaat: milde winters, warme zomers, voldoende 
regen. Dat heeft mede mijn stijl (warmbloedig, rijp fruit) bepaald. De Rhône als wijngebied kent verschillende subregio’s, 
ook wel appellaties genoemd. Ik ben afkomstig uit een daarvan: Vacqueyras. Alles over Vacqueyras vindt je op een zeer 
informatieve website, die bovendien netjes is vertaald in het Nederlands.

Wegwijzer 3
Natuurlijk zijn de wijnmakers ook van invloed geweest op mijn karakter. De familie Saurel heeft het “DNA” waaruit ik ben 
opgebouwd, de grenache-druif, verbouwd, tot rijping laten komen en geoogst. Met hun visie en vakmanschap hebben ze 
de vergisting gestuurd en mijn “opvoeding” ter hand genomen. Hierdoor ben ik geworden tot wat ik ben. Voor een kijkje in 
de keuken van de familie Saurel kun je terecht op hun website.

Wegwijzer 4
Tenslotte wil ik het hebben over mijn familie. Ik maak deel uit van een zeer uitgebreide en - al zeg ik het zelf - fascinerende 
familie, de wijnen van de wereld. Van welke druivensoort we ook zijn gemaakt, Chardonnay of Pinot Noir, Sauvignon Blanc 
of Grenache, we zijn allemaal loten van de Europese druivensoort Vitis Vinefera. Wil je meer weten over de belangrijkste 
druivensoorten en wijngebieden? Wil je systematisch leren proeven? Kies dan voor een opleiding. De opleiding voor het 
internationaal wijnbrevet zal in acht avonden niet alleen je beleving van wijn verdiepen, maar ook je inzicht in de stijl en 
kwaliteit vergroten.


