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ALBERT HEIJN

1
Château Coulon
2020

9
Corbières, Frankrijk
(rood; biologisch)

Een Corbières-kampioen. 
Vol donkere cassis, zwart-
paarse bramen, de donkerte
van zwarte olijven en dito
peper. Ruig binnen de drang-
hekken, vriendelijk wispel-
turig, dropjesbitters. Biolo-
gisch. Klein biowondertje
voor dit geld.
€5,99

2
Fontanafredda
2019

8+
Barbera ‘Briccotondo’,
Piemonte, Italië (rood)

Zure kersjes, rondinkje, mini-
maal zoet en voorzichtig in
de specerij. Goeie frisse stijl. 
€6,99

3
Norton 2019

8,5
Cabernet Sauvignon
‘Barrel Select’, 
Mendoza, Argentinië
(rood)

norton in de hoogglans. 
Gul donkerrood, nadruk op
cassis. Eikenzoet. Zacht leer.
Luxe specerij. En nog zo wat
wijncomplimenten. 
€7,99

4
Cecchi 2019

8,5
Storia di Famiglia, 
Chianti Classico, Italië
(rood)

smakelijke toscaan uit een

picobello wijnjaar. Veel don-
ker fruit, zwarte kersen,
goeie pepers, sap en 
tannine. stevig ruggen-
graatje eiken, verliest zich
niet in zoet.
€7,79

5
Artefacto 2018

8,5
Alentejo, Portugal
(rood)

Portugees artefact. Borste-
lige bramen grijpen in vette
cacaobonen grijpen in kekke
tannine. Eigenzinnige wijn
voor een prettig bedrag.
maakt ook de barbecue 
minder alledaags.
€7,99

6
Krone 2019

8+
Méthode Cap 
Classique, Zuid-Afrika
(rosé; mousserend)

‘Vintage only’-méthode cap
classique van de twee
jonge Gezellen in tulbagh.
Kroon op het werk van de
twee andere gezellen in
deze blend: pinot noir en
chardonnay. Gezelligheid
troef dankzij zoetzure 
zomerkoninkjes, bramenrood
en een kittig zuurtje.
€9,99

7
Saint Roche 2020

8,5
Gard, Frankrijk (rosé;
biologisch)

Bepaald geen tuttige snoep-
jesrosé. stoer rood fruit,
kruidig, droog. saint Roche
neemt rosé serieus.
€6,29

8
Stellenbosch 
Vineyards 2020

8,5
Chenin Blanc, 
Stellenbosch, 
Zuid-Afrika (wit).

Bushvine. Geen old vine: 
16 jaar op de teller. wél een
volstrekt volwassen chenin
blanc. met sappige necta-
rine. mango. Gember. Peper-
tje, goede zuren. Rooster-
toetsje. Karamelkraakje.
€ 8,99

zacht appelig, fijn mineraal,
iets meloen, rijpe appel, 
perzik, witte peper, prettig
nerveus en stuivend droog.
oók in rampjaar 2019 (droge
zomer, nat najaar), zij het
met veel minder opbrengst 
– en toch niet duurder 
geworden. Grijp uw Grans!
€9,99

ALDI

13
Adega de Pegões
2020

8,5
Peninsula de Sétubal,
Portugal (rood)

Zuid-Portugese zonneschijn.
Vrolijk fluitend met geuren
en smaken in de donkerfruit-
hoek: bramen, pruimen,
zwarte bessen en rode-bes-
senzuurtjes. de ster straalt.
Van ongeloof; dat het kan
voor dit geld.
€3,69

14
Fleur de Province
2020

8,5
Coteaux de Béziers,
Frankrijk (rosé)

mini-misleiding: Province in
plaats van Provence. wél uit
het Franse zuiden. Look-a-
likes zijn niet altijd taste-a-
likes, maar deze Fleur stelt
niet teleur. olijk snoeperig:
frambozendrups en aardbei-
enjam. snufje zuidkruid.
amandelpitbittertje voor

Alleen de lekkerste 
wijnen uit de supermark-
ten en van de nationale
slijterijketens krijgen
een plekje op De Grote 
Hamersma-wijnwebsite.
Een 7 is de ondergrens,
een 10 het hoogst haal-
bare. de scores zijn 
toegekend op basis van
eigenheid, kleur, geur,
smaak en afdronk. 
Extra punten zijn er voor
wijnen die bijzonder goed
bleken ‘voor dat geld’
en/of ‘in zijn soort’.

Lezer, opgelet: op het
moment van schrijven
waren oogstjaren en 

prijzen correct. 
wijzigingen zijn echter
mogelijk. sommige 
online-wijn speciaalzaken
leveren uitsluitend per 
zes flessen.
� De volledige selectie
proefnotities vind je op
degrotehamersma.nl

100 topwijnen onder de 10 euroHarold Hamersma

super supermarkt -
wijnen volgens
Harold Hamersma

Met de supermarkten op 
alfabetische volgorde75 

De lijst en de cijfers

= stERwIjn mEER LEZEn? dEGRotEHamERsma.nL

9
La Motte 2020

8+
Sauvignon Blanc,
Western Cape, 
Zuid-Afrika (wit)

En de kleur is: groen. Van
doperwtjes en tuinboontjes
uit een ijswaterbadje met
een sideshow van kiwi en 
limoen op een vers gemaaid
gazon.
€9,99

10
Cono Sur 2020

8,5
Chardonnay ‘Bicicleta
Unoaked’, Central 
Valley, Chili (wit)

Geen eiken, wel veel sap,
groene asperges, wat 
tropisch regenwoud-fruit en
een frisse kijk op limoentjes.
€5,99

11
Tenuta Ulisse
2019

8,5
Pecorino ‘Unico’, Terre
di Chieti, Italië (wit)

Pecorino. Inderdaad, zoals
die kaas. ‘Klein schaap’ bete-
kent het. Zo ruikt het niet. 
Zo smaakt het niet. En ook
niet als die kaas. Hoe wel?
Koele meloen, partje appel,
zest van een mandarijn, 
laurier en een snufje citrus.
Zwoel, energiek en fris. 
€9,99

12
Grans Fassian
2019

9
Riesling trocken
‘Schiefer’, Mosel,
Duitsland (wit)

Riesling op wijnspeciaal-
zaakniveau. Lekker druivig,

LAAT HET
GROTE
GENIETEN
BEGINNEN

D
e zomer zit weer bijna in de klok. Nog
veel mooier: de avondklok is verdwe-
nen. Kortom, we mogen weer genieten.
En daar maakt een lekker glas wijn 
natuurlijk deel van uit. En logisch dat

we daar eens voor gaan zitten op het terras van onze
favoriete zaak. Wat hebben we dat gemist! Maar laten
we vooral ook ons eigen terras, balkon of tuin niet
vergeten. Voor die gelegenheid ben ik eens uitge-
breid in de database van De Grote Hamersma gedo-
ken. Daarin zijn het afgelopen jaar ruim vierduizend
wijnen opgenomen die mijn goedkeuring hebben

kunnen wegdragen. Om
het een beetje overzich-
telijk te houden heb ik
daaruit een honderdtal
geselecteerd, te koop bij
supermarkten én speci-
alisten. En vanwege de
aanstaande zomer met
de nadruk op wit, rosé
en mousserend. Ik heb
zelfs een geslaagde alco-
holvrije gevonden. Maar
ook het rood ben ik niet
vergeten. Daarvoor heb
ik voornamelijk types
uitgezocht die zich bij
voorkeur bij de barbe-
cue ophouden. Want
ook daar zou het de 
komende tijd weleens
wat drukker kunnen
worden. Daarbij vond ik
het een sport om alle
wijnen onder een tien-

tje te houden. Die lockdown was al duur genoeg. Zo
zorgt deze bijlage ervoor dat genieten niet echt in de
papieren hoeft te lopen. Wie echt de smaak te pak-
ken heeft, verwijs ik graag naar de eveneens papier-
loze versie van De Grote Hamersma. Het aanbod
groeit dagelijks en wordt elke dag ververst. Maar voor
nu: laat de zomer maar beginnen.

Harold Hamersma schrijft over wijn voor deze krant

‘Vanwege de
zomer ligt de
nadruk op
wit, rosé en
mousserend’
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extra houvast. Met een
kneepje citrus de finale in.
€5,99

15
Spy Mountain
2020

8
Sauvignon Blanc,
Marlborough, 
Nieuw-Zeeland (wit)

In Duitsland gebottelde 
sauvignon blanc. Dat scheelt
CO2-uitstoot en transport-
kosten. De smaakbeleving
wordt er niet minder om.
Kruisbessen, groene appels
en een flinke pets citrus
deze reis. Beter dan voor-
gaande oogstjaren. Dat 
levert extra punten op. En
een Ster.
€4,99

16
Southern Creek
2020

8
Chardonnay Prestige,
South Eastern Australia,
Australië (wit)

Ruim 10 procent meer alco-
hol voor hetzelfde geld! In
2019 nog 12 procent, maar
2020 noteert 13,5 en dat
flatteert ’m. Handenvol geel
fruit, tropische vruchten,
popcorn, een zuidelijk room-
boterbabbelaartje en wat
nootjes. Door al die heerlijk-
heden van 7,5 naar 8. En
voor dezelfde prijs dus.
€4,69

DIRCKIII

17
Domaine de La
Chapelle Saint
Victor 2019

7,5
Coteaux d’Aix-en-
Provence, Frankrijk
(rosé; biologisch)

De miswijn in de kapel blijkt
lichtroze rosé. Is te verwach-
ten met Provence op het 
etiket. Proeft als het braafste
jongetje van de appellatie. 
In de kapel levert dat direct
verkeerde associaties op.
Heeft dit jaar een hogere
hallelujafactor dan voor-
gaande jaren. Is nog altijd
aardig en fijnkruidig. Met
lichtrood fruit van framboos
en aardbei. Daarnaast perzik
en een fris-bittere afdronk.
€7,99

18
Doña Dominga
2020

8-
Chardonnay Sémillon,
Valle de Colchagua,
Chili (wit)

Gekke druivencombinatie,
maar in Chili kan alles. Vol-
wassen, uitgebalanceerde
smaak. Het is de semillon die
hem optilt. Bloemig maakt
met goede zuren. Fris, maar
toch vol. Zonder dik te zijn.
Met rode appels, een spritzje
perzik en een zelfgemaakte
honingkaars.
€5,99

19
Marqués de 
Cáceres 2020

8
Verdejo, Rueda,
Spanje (wit)

De markies doet niet ge-
heimzinnig over de sleutel
tot succes in Rueda. Sterker,
hij loopt ermee te koop op
zijn etiket: Vendimia Noc-
turna. In alle vroegte worden
zijn druiven binnengehaald.
Hoe koeler de druiven, hoe
beter dat uitpakt voor zijn
Rueda Verdejo. Licht en fris
met krakende gele appels.
€5,79

20
Caroline Bay
2020

7,5
Sauvignon Blanc,
Nieuw-Zeeland (wit)

Oude klipper op het etiket.
Aan boord een extreem
droge sauvignon blanc.
Kwiek en fris met netel en
buxus. Daarnaast sappige
kruisbessen en citroen. We
varen een eindje mee. De
zeilen staan strak. Af en toe
klotst wat water in ons 
gezicht.
€6,99

21
Château de Pont
2019

8+
Sauvignon Blanc,
Touraine, Frankrijk
(wit)

Milde sauvignon blanc uit
Touraine. Geen knetterend

gekraak, maar een salvo 
zalvende gele grapefruit,
groene tafeldruifjes en 
verse kruiden.
€8,99

EKOPLAZA

22
Quinto Arrio 2019

8+
Tempranillo, 
Rioja, Spanje 
(rood; biologisch)

Beschaafde rioja. Neemt een
vief aanloopje, springt met
losse handen over een hekje
en landt middenin een bedje
aardbeien. Doet nog wat 
kersen aan, presenteert een
zoetje van het eiken, een 
laurierdropje en geeft een
stevige hand als afscheid.
€7,29

23
Feudo di Santa
Tresa 2019

8,5
Frappato ‘Rina Russa’,
Sicilia, Italië 
(rood; biologisch)

Nieuwe fles, verder volstrekt
vertrouwd en smakelijk: de
frappato, de meest licht-
voetige van alle Siciliaanse
blauwe druiven. Geurt naar
kleine rode bosaardbeitjes.
Frisse framboosjes. 
Jubelende kersjes. Koel 
drinken aanbevolen.
€9,49

24
Ortiga 2020

7,5
Tempranillo, Rosado,
Tierra de Castilla,
Spanje 
(rosé; biologisch)

Prachtig etiket. Beduidend
minder alcohol dan vorig

oogstjaar (van 13 naar 12
procent), maar toch bedui-
dend meer inhoud. Niet te
zoet, niet te slap. Lekker 
kersig, een prettig bittertje,
fijne kruiderij en prettig
droog afdrinkend.
€4,49

25
Gustavs 2020

8,5
Blanc de Noirs ‘Vom
Berg’, Rheinhessen,
Duitsland (biologisch-
dynamisch)

Sowieso apart: wit van
blauwe druiven. En van een
onverwacht duo; st. laurent
kom je in Duitsland nauwe-
lijks tegen. Is nogal eenken-
nig Oostenrijks. Voorts: 
cabernet cortis. Zeldzaam,
zeldzaam. Hebben ze op de
berg ook wat fatsoenlijks
ermee gedaan? Nou en of.
Proef lichtzure besjes, dikke
rijpe perziken, passievrucht,
wat mango, appeltjes en 
yuzuzuur.
€9,99

26
Diwald 2019

8
Frühroter Veltliner
‘Diebsnest’ Wagram
Oostenrijk 
(wit; biologisch)

Martin Diwald experimen-
teert niet met chemicaliën,
maar met vergeten-druiven-
rassen zoals de frühroter

veltliner. Die druif heeft niets
van doen met de grüner, is
ook niet zo stuivend fris. Wel
kruidig met watermeloen en
rode appels. Milde zuren,
zweempje exotisch. 
€9,99

GALL & GALL

27
Valdivieso 2020
Malbec ‘Wine-
maker Reserva’

8,5
Rapel Valley, 
Chili (rood)

Argentijnse trots die de
oversteek over de Andes
heeft gewaagd. Zorgt in Chili
voor mooi rood. Donker en
vlezig. Daarna een flinke
fruitmand. Gevuld met 
pruimen, bramen, zwarte
bessen en kersen. Iemand
ziek? Nee hoor, een kern-
gezonde malbec.
€9,99

28
Château Hautes
Terres 2019

8,5
Bordeaux, Frankrijk
(rood)

Hedendaagse, zomerse 
bordeaux. Gul, rijp rood en
donker fruit. Zoetje zonder
zoetsappigheid. Kruidig
maar niet kort. Tannine, 
maar niet taai. 
€7,99

29
Cantina LaVis
2019

8,5
La Segreta, Sicilia, 
Italië (rood)

Marzemino. Stokoud 
druivenras uit het Italiaanse
noorden. Blijkt nog spring-
levend en kwiek. Heeft iets
‘oer’, maar dan sappig. Vitale
bosvruchtjes na een sap-
kuurtje. Rank en slank. Alert
kwispelende zuren. Mozart
was al fan, getuige de ‘eccel-
lente Marzimino’ in zijn opera
Don Giovanni. Schijnt dat hij
hem echt geproefd heeft.
Maar niet van oogstjaar 2019.
€9,29

30
Berne 2020

8,5
Romance, Méditerra-
née, Frankrijk (rosé)

Een romance tussen char-
mant rood fruit en rijpe per-
zik. Een flirt tussen zuidelijke
kruiden en een dotje crème
fraîche. Valt op het jonge
blad uit de salade Niçoise.
€9,99

31
La Palma 2020

8
Cachapoal Valley, 
Chili (rosé)

Flink fruitig, aardig aards, 
tikkie tannine, veel sap, 
kruiderij. Het lijkt 
Zuid-Frankrijk wel. 
€6,59

32
San Silvestro
2020

8,5
Arneis ‘Sabbie’ Roero,
Italië (wit)

Arneis zoals we die graag
proeven. Vol kloek sap, een
venkelvertelling, groene 
kruiderij, wat ziltige bitters
en lichte rinsigheid.
€8,99

33
Bruce Jack 2020

9- 
Sauvignon Blanc,
Western Cape, 
Zuid-Afrika (wit)

Vorig jaar beoordeelde ik 
de 2019 en was onder de 
indruk. Door de vuursteen,
de afgestreken lucifer en de
vuurwerkassociatie neigt-ie
zelfs naar Pouilly-Fumé. ‘Het
moet niet gekker worden’
noteerden we toen we het
prijskaartje zagen. Toevals-
treffer? Nou nee. Erg goed
weer voor dit geld.
€6,99

34
Marqués de 
Riscal  2020

8,5
Verdejo, Rueda,
Spanje (wit)

Werd dit type wijn maar per
glas verkocht bij je café om
de hoek. Gemaakt door de
markies die in 1974 de 
volledige DO* op de kaart
zette. Herontdekte het po-
tentieel van de druif verdejo:
fit en fonkelend met citrus,
venkel en groene appels. 
*) Dénominación de Origen
€9,99

35
Vidal-Fleury 2020

8,5
Côtes du Rhône,
Frankrijk (wit)

Witte rhône. Je ziet ’t 
steeds vaker, en de kwaliteit
stijgt. Vidal-Fleury, een grote
naam (en niet omdat het een 
dubbele is). Mollig, rond geel
wit. Abrikoos, perzik, sinaas-
appelbittertje, zonnige 
kruiderij en fris afdrinkend.
Prettig pepertje. 
€9,99

100 topwijnen onder de 10 euro
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36
Altano 2020

8,5 
Branco ‘Natural-
mente’, Douro, 
Portugal (wit)

Handvol druiven zorgt voor
een mondvol fruit. Kwinke-
lerend, kwinkslagend en
kwiek. Waar komt die citrus
vandaan? Dat onstuimige?
Dat grassige? Die groene
appel? Nectarine? Grape-
fruit? Volle kracht druivig-
heid. Onverwacht koel en
fris voor een witte douro uit
een vallei waar het zomers
boven de 40 graden kan zijn.
zeer smakelijk voor dit geld. 
€8,99

HEMA

37
Mas Coustan
2020

9- 
Les Origines, Saint-
Christol, Frankrijk
(rood)

Van de kiezels in de buurt
van Saint-Christol. Ondanks
de hitte in de languedoc 
onvermoeibaar rood fruit en
kordate, koele cassis. Een
pruim en een laurierdropje.
Op de achtergrond rozema-
rijn en tijm, ook uit de regio. 
€7

38
Viña Mas 2018

8
Tempranillo, Vino de
España, Spanje (rood)

Een en al kersenvrolijkheid.
Kruiderijtje op de achter-
hand. Soepel maar niet saai.
Koel te drinken. Goed 
gemaakt. We want Mas. 
Kan makkelijk voor dit geld. 
€ 4

39
Copa Sabia

8
Cava Brut, Spanje
(rosé; mousserend)

Bosaardbeitjes, rode besjes.
Sappig en droog. Bijzonder
smakelijk, deze rosado-cava.

Koop Copa.
€7,50

40
G7 The7th 
Generation 2020

8
Chardonnay, Lonco-
milla Valley, Chili (wit)

Ruim bemeten fruitige witte
met flink wat exotische
avonturen. Passie voor 
passievrucht. Aandacht voor
ananas. Manie voor mango.
Extra aantrekkelijk: lekker
wat citrus in de finale. 
€5,50

41
Luna Argento
2019

8,5
Appassite, Sicilië, 
Italië (wit)

Appassite. Deels van ge-
droogde druiven. Daarom:
een zoetje. Want: minder sap
en meer concentratie aan
geuren en smaken. Nadruk-
kelijk abrikoos, rijpe perzik,

aaneenschakeling van kwiek
presterende zuren. lekker
bij rookworst.
€7,25

JUMBO

43
Montaignan 2020

8,5
Syrah, Pays d’Oc,
Frankrijk (rood)

lekkere juicy syrah met veel
rood fruit, zon doorstoofde
pruimen, sweet spices en
soepel bewegende tannine. 
€7,39

44
Los Gansos 2019

8,5
Cabernet Sauvignon,
Chili (rood)

Kersen op sap. Coebergh
wilde-bessenlikeur met zeer
aanwezige kruidnageltoets.
Sappig met kraakverse
blauwe bessen. Mannelijke

tannine, maar zonder stop-
pelbaard of plukjes borst-
haar boven het boord. 
€5,89

45
Mas de Montbrun
2019

8
Vin de France, 
Frankrijk (rood)

johanna van der Spek werd
verliefd op een wijnboer, de
familie Den toom op zuid-
Frankrijk. De familie Briard
maakt hier al eeuwen wijn,
voor de Nederlanders was
het pionieren. Samen maken
ze van hoogbejaarde carig-
nanstokken deze opgewekte
en oprechte landwijn vol rijp
fruit, zonnig en kruidig 
van geur. 
€ 5,79

46
Barcelona 2020

8
Rosé by ¡Hola!, Pene-
dès, Spanje (rosé)

Doorkijkrosé in een doorkijk-
fles. ‘Olala’ van de firma
¡Hola! Keurige blend van 
garnacha en shiraz. zuiver,
klein frambozensnoepje, 
een drupje aardbeiendrups,
lichte kruiderij, droog slot-
akkoord. Dit keer niet gezon-
gen door Freddie Mercury
en Montserrat Caballé.
€ 7,99

47
Gris de Pépé
2020

8
Méditerrannée, 
Frankrijk (rosé)

HeeepoppelePéPé. zuid-
Franse rosé met een hoge
doordrinkzin. Perzikje, aard-
beien op sap en een frissig-
heidje. zit nog in een fat-
soenlijk ogende fles ook.
Kun je zo op tafel te zetten.
€4,99

48
Marsigny

9-
Crémant de Bour-
gogne, Frankrijk 
(wit; mousserend)

Is-ie weer zo goed? ja.
Doet-ie nog steeds €9,99?
ja. Marsigny. Onthoud die
naam. Waarschijnlijk de

beste mousserende wijn
onder een tientje in de 
supermarkt. Fijne mousse,
frisse vrolijkheid, pit en een
flinterende frisheid. 
Marsigny. Oui, oui, oui!
€9,69

49
Château de la 
Botinière 2019

8,5
Muscadet Sèvre 
et Maine sur Lie, 
Frankrijk (wit)

Muscadet is terug van nooit
weggeweest. terecht. Want
de kenmerken kraakstrak,
krijtwit en driedubbeldroog
scoren goed. Met z’n 12,5
procent past-ie perfect in 
de categorie ‘alcoholarm’. 
Bloemig en verkwikkend.
Niet complex, wel goed. 
lijkt wel mini-chablis. En 
dat voor dit geld.
€5,50

50
Villebois 2019

8,5
Sauvignon Blanc,
Touraine, 
Frankrijk (wit)

levendig, verkwikkend, 
revitaliserend en drinklust
opwekkend. Kekke rode 
appeltjes, greepje grapefruit,
kordate kruisbessen, ver-
kwikkende zuren, uitgebreid 
sappig. Gaat behoorlijk de
diepte in. 
€7,49

51
Chapeau! 2019

8,5
Grauburgunder,
Rheinhessen, 
Duitsland (wit)

Peer, perzik, goede zuren.
Stevig, sappig, soepel. Veel
sap. Klein vetje. Aangename,
zuivere wijn met een lekker
kiezelende afdronk. 
€9,99

52
Windheuwel 2019

8,5
Chenin Blanc, 
Western Cape, 
Zuid-Afrika (wit)

’s lands populairste witte
druif werkt verder aan zijn
populariteit door de inzet
van peer, perzik, wat suiker-

= StERWIjNMEER lEzEN? DEGROtEHAMERSMA.Nl

Biologisch
Gemaakt 
zonder herbici-
den, pesticiden, kunstmest
en met minder sulfiet. Het
aanbod is nog steeds
klein, wereldwijd is zo’n 5
procent officieel 
bio-gecertificeerd. Per 
1 augustus 2021 mogen
binnen de EU gemaakte
wijnen het bio-logo voeren. 

Biologisch-dynamisch
Dit is wijn
met als fun-
dament de

antroposofische principes
van Rudolf Steiner. Maakt
gebruik van homeo-pathi-
sche preparaten, maar
roept ook hulp in van ho-
gerhand: de stand der pla-
neten, aardstralen, eb en
vloed, de kosmos, ze zijn
alle van invloed op groei-,
snoei- en oogstmomenten.
Mag naast het EU bio-logo
ook het Demeter-keurmerk
voeren.

Natuurwijn
Vin naturel.
Naked wine.
Vino vero. Wijn
van wijnmakers die nog
strenger in de leer zijn dan
de bioboeren en biodyna-
miek-adepten. Van wijn-
gaard tot botteling blijft
menselijk handelen tot een
minimum beperkt. Fermen-
teren gebeurt zonder toe-
voegingen, bottelen zon-
der te filteren. Bij voorkeur
wordt geen sulfiet ge-

bruikt. Geen garantie voor
lekker(der). Kent alleen in
Frankrijk een keurmerk op
proef: vin méthode nature.

Vegan friendly
Om wijn helder
in het glas te
krijgen mag
caseïne, 
albumine en 

isinglass worden gebruikt,
stoffen die zich binden met
vaste stoffen zoals tan-

nine, deze laten samen-
klonteren en naar de
bodem van tank of vat
laten zakken. Kortom, ze
klaren de wijn. Maar
caseïne is een dierlijk eiwit
dat in zuivel voorkomt. 
Albumine is eiwit uit kip-
pen-ei. Isinglass wordt 
gemaakt van visblaas. 
Bovendien wordt gelatine 
gebruikt. Inmiddels zijn er
volop plantaardige alter-
natieven die de klus klaren.

Terug naar de natuur: wat is wat? 

ananas, muskaatdruiven,
mango, bakbanaantjes en
toch een verrassend frisse
finale. De rode (via dezelfde
techniek geproduceerd) zit
op hetzelfde prijs-kwaliteit-
niveau.
€8,50

42
Domäne Wachau
2019

8,5
Pinot Blanc, Wachau,
Oostenrijk (wit)

De grüner van Wachau heeft
voor een fanatieke schare
fans gezorgd in Nederland.
Dat succes smaakt naar
meer. Naar pinot blanc bij-
voorbeeld. Die het hier ook
goed doet. Frisse peer, rijpe
appel, milde bitters en een

FOTO’S GETTY IMAGES
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meloen en tintelzuren. Veel
vulling, rijpheid en een 
verleidelijk roosternootje. 
€9,49

LIDL

53
Sauvignon Blanc
2020

8
Marlborough, 
Nieuw-Zeeland (wit)

Basis-sauvignon blanc die
niet van zijn voetstuk valt,
ondanks het kleine prijs-
kaartje. Hap-sap-appeltje.
Kruisje achter kruisbessen.
Vinkje bij de citrus.
€4,99

MARQT

54
Peacock 2018

8,5
Syrah ‘Wild Ferment’,
Stellenbosch, 
Zuid-Afrika 
(rood; biologisch)

Niet te opgepoetst, met een
wild en ongedurig randje.
Mini-roostertoontje, eerlijk,
sappig, donker fruit, een 
karakteristiek pepertje en
slank genoeg om te willen
doordrinken.
€7,99

55
Miopasso 2019

8
Fiano, Sicilia, Italië
(wit; biologisch)

Mooie bianco van een eigen-
wijze druif. Volop sap en wit
fruit, grapefruit, goudrenet,
citrus en een halve portie
zuidelijke kruiderij. Iets slan-
ker dan de 2018. Aanrader
bij burrata met tomaten.
€6,99

56
Diorama Brut
Cava

8,5
Spanje (mousserend;
wit; biologisch)

Prikkelt de smaakpapillen,
evenals ons nationale zesde
zintuig: de prijs-kwaliteits-
voelsprieten. Een bloemrijke
cava met perzikhuidje, gele
appeltjes, amandeltjes en
mineraalkrokantje, ruim
onder tien euro. Krijgen 
Nederlanders het warm van.
Slokje van zo’n beendroge
cava helpt dan. 
€8,99

MITRA 
DRANKEN-
SPECIAALZAKEN

57
Die Weinmacher
2017

8,5
Spätburgunder 
‘Edition Charactere’, 
Pfalz, Duitsland (rood)

Een zwoele, rijpe, notige 
Rotwein. En bepaald geen
rotwijn. Met zoete pruimen,
kersen, iets specerij en
zachte zuren. Koel te 
drinken.
€9,99

58
Henri Fabre 2020

8+
Côtes de Provence,
Frankrijk (rosé)

Licht, fijn, klein rood fruit, 
tintelende watermeloen, 
een perzikspatje, kruiderij 
en mild-droog. Streepje
meer frissigheid dan 2019.
Komt de doordrinkbaarheid
ten goede.
€9,49

59
Dopff 2019

8
Riesling ‘Tradition’,
Elzas, Frankrijk (wit)

Beendroog. Als lippen na
een oostenwind. Snel 
bevochtigen. Met sap vol 
wit fruit, jonge appeltjes en
kekke zuren. Lekkere karak-
teristieke riesling-rokerig-
heid.
€8,99

60
Domaine Preignes
le Vieux 2020

8
Chardonnay, Pays
d’Oc, Frankrijk (wit)

Een gesoigneerde, netjes
gecoiffeerde en gemani-

cuurde Preignes. Tropen-
toontje, maar niet te. Lady-
shave-perzik. Milde romig-
heid.
€6,99

61
Domaine Duffour
2020

8,5 
Côtes de Gascogne,
Frankrijk (wit)

Voor liefhebbers van het 
onbekommerde. Voor de
dorstigen. Kwieke, kwikzilve-
rige witte. Prototype van een
Gascogner. Kraakt heerlijk 
in zijn voegen. Kalk stuift op.
Citrusspetters breken de
ban. Groene appels geven
extra kleur. Oestergrijs kleurt
mee. Op het bord.
€5,99

ODIN 
BIOLOGISCHE
SUPERMARKT

62
Gustavs 2018

9
Dornfelder trocken
‘Vom Berg’, Rheinhes-
sen, Duitsland (rood;
biologisch-dynamisch)

Dornfelder zonder stekels.
Wel veel kleur en zachte 
tannine. Mooi jam-achtig
donker fruit, vooral framboos
en kers. Zacht, sappig en
lichtpeperig. Koel drinken.
€9,75

63
Dominio de 
Punctum 2020

7,5
Pablo Claro, Tierra 
de Castilla, Spanje 
(rosé; biologisch)

Op fruit gemaakt. Op veel
fruit gemaakt. Rondom
zomer. Volop kersen, aard-
beien, frambozen, besjes en
een citruskneepje na. Claro?
€5,25

PLUS

64
Baron von 
Maydell 2018 

8,5
Spätburgunder,
Baden, Duitsland
(rood)

Jonge edelman, heeft veel te
bieden. Pittigheid, energie en
een ongebreidelde ambitie
om te plezieren met vers
rood fruit, kersen, bessen,
sappige zuren en een on-
deugend pepertje. Wil je ’m
tot kalmte manen? Laat ’m
een halfuurtje controleren of

het lichtje van de koelkast
uitgaat als je de deur dicht-
doet.
€7,99

65
Mas du Petit 2020 

9-
Azegat, Bouches-
du-Rhône, Frankrijk
(rood; biologisch)

Uit departement Bouches-
du-Rhône, het vlakke land bij
de rivier. Maar kijk die kleine
Mas du Petit daar eens 
pieken. Vriendelijke, eerlijke,
hartige, warmbloedige, gulle,
op zoet rood fruit en milde
specerij trakterende zuide-
lijke rouge.
€6,99

66
El Descanso 2019

8,5 
Estate Merlot, 
Central Valley, 
Chili (rood)

Veel en donker sap, vlezige

pruimen, lekker laurier, een
draai aan de koffiemolen en
prettig aards. Snakt naar 
de hete kooltjes van een 
barbecue.
€6,49

67
Valestrel 2020

8,5
Côtes de Provence,
Frankrijk (rosé)

Valestrel, die lusten we wel.
Begint met een topje fram-
boos. Gaat keihard door 
op sinaasappel. Geoefende
proevers herkennen wat 

grapefruit. En eindigen in
een tropische ananas-touch.
Klassiekertje.
€7,99

68
Barone Montalto
2020

8,5
Vermentino, 
Sicilia, Italië (wit)

Opgewekte citrus en wat
groene kruiderij, met een
lekker grapefruitbittertje.
Waarom grijpt iedereen toch
altijd naar die eeuwige pinot
grigio? Grijp in dit geval ook

Bij wie de cryptomunten
in de zak branden: er is
goed nieuws. Bij steeds
meer aanbieders van fine
wines wordt het virtuele
geld omgezet in vloeibare
waar. Uiteraard worden
bitcoins of hun valuta-
genootjes niet omgeruild
voor huiswijnen. Een han-
delaar in topwijnen uit 
Bordeaux zag zijn omzet 
in 2020 verveelvoudigen
door betalingen via het 
BitPay-platform.

Bit, rosé
en rood

100 topwijnen onder de 10 euro
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naar pasta met pesto, fritto
misto of gegrilde zeebaars.
Word je zelf ook opgewekt.
€6,49

69
Marqués de 
Cáceres

8
Cava, Spanje (wit;
mousserend)

Belegen, rijp geel fruit met
appel en zelfs banaan. Kistje
mandarijnen erbij. De toast is
alvast gesmeerd. Met gezou-
ten boter. licht ziltig met mi-
neraliteit. Kraakdroge cava.
€6,99

SUPERUNIE
(verschillende super-
marktketens)

70
Tierra del Fuego
2020

8,5
Reserva Merlot, Valle
Central, Chili (rood)

Voor nog geen vijf euro een
deftig feestje! Ruik de geur
van nieuwe brogues onder
het rijpe fruit, bespeur tan-
nine, opgewekt kabbelende
zuren, een schone helder-
heid plus een bescheiden 
13 procent alcohol. alles
klopt. Het grote verschil tus-
sen eenvoudige wijn van de
lopende band en eenvou-

dige wijn die is gemaakt met
hart en ziel.
Coop
€4,99

71
Finca Manzanos
2019

8,5
Tempranillo, Rioja,
Spanje (rood)

Bepaald geen onbenullig
rood. Compact donker fruit,
zwarte kersen, flink wat 
tannine en dito potentie.
Even geduld nog a.u.b.. 
Of eerst even decanteren
voor het schenken. De 
kwaliteit ervoor heeft ie.
Dekamarkt
€7,98

72
Derrick 2020

8+
Tempranillo, 
Valencia, Spanje 
(rosé; biologisch)

Een nieuw oogstjaar aus der

Reihe Derrick. Met stevig
rood fruit, beetje snoeperig.
En duidelijk in gezelschap
van perzik en peer. Er zijn
echter voldoende zuren om
de dreiging tot zoet te 
stuiten.
Hoogvliet
€6,99

73
Villa Maria 2020

9-
Sauvignon Blanc,
Marlborough, 
Nieuw-Zeeland 
(wit; biologisch)

lekker grassig. De limoenen
zijn groen. De kruisbessen
frivool. De passievrucht
heeft passie. En de kiwi voelt
zich thuis. Villa Maria is 
overgestapt op biologisch
wijngaardenieren en dat
gaat ze verdraaid goed af.
Coop; Hoogvliet, Plus, Spar.
(Ook verkrijgbaar bij Jumbo
en Mitra)
€8,99–€9,99

74
Terrazzano 2020

8
Verdicchio dei Castelli
di Jesi, Italië (wit)

Van de fles moet-ie het niet
hebben: amfora 2.0 met een
schroefdop. De inhoud daar-
entegen is prima. Wit fruit,
besjes, zachte bitters, milde
zuren. Dorstlesser pur sang.

Geen geld. alleen die fles…
Boon’s Markt; Boni 
Supermarkt; Coop; Deen; 
Dekamarkt, Dirk van den
Broek, Hoogvliet; Jan 
Linders;  MCD, Nettorama;
Plus, Poiesz Supermarkten,
Spar, Vomar
€3,99–€4,99

75
Just 0

7
(wit; mousserend; 
alcoholvrij)

niet zo kunstmatig 
opgepoetst met fruitaroma’s. 
Keurige mousse, wat appel-
flapperig, klein zoetje, lichte
zuren, schone, niet plakke-
rige afdronk.
Boni Supermarkt; Boon’s
Markt; Coop; Deen; Deka-
markt, Dirk van den Broek,
Hoogvliet; Jan Linders, 
MCD; Plus; Spar 
€3,79

Vanille zonder zoetwaar-
schuwing. lichte tijmelarij.
Viognier lijkt eerste viool te
spelen in de blend.  
€8,75
Biowijnclub

80
Mas de Janiny
2020

9
‘Les Temps de Gitans’,
Pays d’Hérault, Frank-
rijk (rood; biologisch) 

ik proef dit rood van de 
carignan-druif al sinds de
oogst 2014 en scandeer: We
Want Mas. Vanwege die
immer opgewonden rode
vruchtjes. Onvermoeibaar.
Onverveelbaar. Koel drinken.
En in schaterlach uitbarsten
als je de prijs ziet.
€8,50
Bolomey Wijnimport

81
Tapada dos 
Monges 2019

8,5
Vinho Verde, 
Portugal (wit) 

Fijne vinho verde zoals we 
’m graag drinken. noordelijk
fris. Krakende appel, koele
meloen, kneepje, perzik, 
citruspets, een belletje 
zonder te schuimen.

€8,50
Wijnkoperij Europa

82
Oinoz 2019

8,5
Verdejo, Rueda, 
Spanje (wit)

niet zo’n onbenullig kake-
lende verdejo, maar luid 
fluitend oppervlaktefruit.
Goudrenetbitters, sinaas-
appelschilletjes, wat 
amandel en een zacht-frisse
afdronk.
€9,95
André Kerstens

83
Boccafasca 2019
‘Raggi d’uva’

8,5
Rosso Piceno, 
Italië (rood) 

Spierwitte uitmonstering.
Spierwitte schroefdop, wit
etiket. Toch ook een groen-
signaal: bio. Daarbij: vrien-
denwijn, van een domein 
dat is opgericht door zeven 
kameraden. Die maakten 
opgewekt kwebbelende 
piceno. Onbedaarlijk kersen-
gedrang, snufje specerijen
en frisse zuren. En er gaan
precies zeven glazen uit een
fles.
€9,95
Anfors-Imperial

84
De Wetshof 2020

9-
Chardonnay sur Lie,
Robertson, 
Zuid-Afrika (wit)

Wil je de broertjes Peter en 
johann de Wet kwaad 
krijgen? noem het domein

= STERWijnMEER lEZEn? DEGROTEHaMERSMa.nl

speciale wijnen
volgens Harold
Hamersma

van 25 speciaalzaken
(onder €10) 25 

Het is een schone zaak
om wijnglazen nooit op
hun kop in de kast te 
zetten. Tien tegen één
dat het glas de volgende
keer ruikt naar oude 
planken en boenwas,
plakplastic of hoog -
glansverf. 

Had de wijnmaker be-
doeld dat boeket te 
openbaren, dan had hij 
er vast alles aangedaan
om ’m zo in de fles te krij-
gen. Omdraaien dus dat
glas, op zijn pootje zetten,
dan komt alles op zijn
pootjes terecht.

Een schoon glas ruikt
ook schoon

76
Domaine Gaujal
2020

8,5
Cuvée Ludovic Gaujal,
Picpoul de Pinet,
Frankrijk (wit)

Onafhankelijk producent
Gaujal maakt picpoul toch
wat specialer, eigenzinniger.
Zuiverder, frisser, koketter
dan de doorsnee uitvoering.
Het witte fruit helderder, de
lichte kruiderij verfijnder, de
afdronk echt een afdronk.
€9,25
Pasteuning Wine & Spirits

77
Paul Schneider
2019

8,5
Pinot Blanc, Elzas,
Frankrijk (wit)

Schneider hangt de rijpe stijl
aan. Een zoetheidsindicator
zou naar rechts uitslaan.
Rijpe peer, appeltaartjes-
zoet, een rozijntje zelfs, een
marsepeingedachte, maar
ook licht nerveuze zuren die
het gezelschap tot kalmte
manen.
€9,95
Domaine Alsace

78
Weingut Schnait-
mann 2019 

8,5
Muskat-trollinger
‘Steinwiege’, Württem-
berg, Duitsland 
(rosé; biologisch)

Onalledaags. Muskat-trollin-
ger. Kruidig en prikkelend.
Wie zin heeft in een spoortje
lychee, ananas, druif, pepe-
righeid en een vermoeden
van zoethout, slaat toe. Want
ondanks alles beendroog.
En: slechts 10,5 procent.  
€9,99
De Wijntherapeut

79
Mas Paillet 2020

8,5
Monts du Roi, 
Coteaux d’Ensérune,
Frankrijk 
(wit; biologisch)

Rond en mollig geel fruit. De
weg open naar de tropen.
Maar voldoende koel en fris.

FOTO’S GETTY IMAGES
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dat ze samen met vader
Danie bezitten ‘Chardonnay
House’. ‘we maken ook 
geweldige andere wijnen,’
luidt hun antwoord. neemt
niet weg dat De wetshof zijn
reputatie dankt aan dit wit.
en wat is daar mis mee, ge-
toetst aan deze chardonnay
sur lie? Unwooded. schoon
wit fruit. Zachte vulling. Mild
mondgevoel. Biscuitjeszoet.
een van de betere Zuid-Afri-
kaanse chardonnays op dit
prijsniveau.
€9,95
Voordeelwijnen, Grand Cru
Wijnen, Una Más

85
Parajes del Valle
2020

9- 
Monastrell Ecológico,
Jumilla, Spanje 
(rood; biologisch)

Oogt als een fundamentalis-
tische natuurwijn. Kale fles.
Geen etiket. Handgeschre-
ven schotschrift. een klod-
der lak als capsule. Zo’n 
vermomming valt soms
tegen. spoiler: dat doet ie
niet, al is ie ‘slechts’ bio.
Gulle, ruimhartige rode. 
Mestig geurend en met 
ongeduldige zuren, verder
trakterend op schoon rood
kersenfruit, aardsigheid, 
een apothekerszweem, 
rijpe behaaglijke tannine.
€9,99
Grapedistrict

86
Gebrüder Nitt-
naus 2019

8,5
Grüner Veltliner 
‘Selection’, Burgen-
land, Oostenrijk (wit)

De wijnbroers nittnaus 
kregen een fijne wijnprijs in
Berlijn voor hun grüner.
Mooie, geconcentreerde
witte. Met lichtgeel en zelfs
wat tropisch fruit, een
vleugje anijs en venkel.
€8,90
BoVino

87
Domaine du 
Salvard 2020

8,5
‘Delaille’, Cheverny,
Frankrijk (wit)

Blend van sauvignon blanc
en chardonnay leidt in de
Loire tot de appellation Che-
verny. sauvignon, licht en

voorjaarsfris. De 15 procent
chardonnay voegt daar een
bekoorlijke romigheid aan
toe. Uniek, eigen, smakelijk.
€9,95
Léon Colaris

88
Clos Lojen 2020

9
Bobal, 
Manchuela, Spanje 
(rood; biologisch) 

Gul en sappig rood en zwart
fruit, niet te zoet en niet te
smooth. Associaties van een
goed ingezeten leren bank,
tabakskruimeltjes tussen de
kussens, een verloren 
gewaand katjesdropje. we
steken de open haard aan 
en scheppen een bord vol

pulled pork van een volstrekt
verantwoord, doodgeknuf-
feld scharrelvarken.
€9,45
Les Généreux

89
Neleman 2020

8,5
Garnacha Monastrell,
Valencia, Spanje
(rosé; biologisch)

De man op het etiket houdt
zijn handen niet aan het
stuur, maar toch stuurt ie
linea recta richting aard-
beien op sap, rijpe kersen,
frambozendrups, het zoet
van vleestomaten en wat
sappige kruidenbittertjes.
€7,98
Neleman

90
Boschendal 2020

8,5
Sauvignon Blanc,
Western Cape, Zuid-
Afrika (wit)

Door Boschendal klinkt
hoorngeschal. Flink door-

klinkende groene appels,
kruisbessen, kiwi, tuinboon-
tjes, grapefruit en limoen. 
De verzamelde menigte
stuift uiteen om ceviche
klaar te maken.
€9,95
The Wine List

91
Bacaréto 2019

9+
Verdicchio dei Castelli
di Jesi Classico 
Superiore, Italië (wit)

De wijnmaker hangt de rijpe
stijl aan. Appelbeignet, man-
darijnessence, turks fruit,
zweempje groene kruiderij
en milde zuren. rondom 
gevuld. De beste verdicchio
onder tien euro.
Vindmijnwijn

92
Monte dei Roari
2019

9-
Gavi, 
Italië (wit; natuurwijn)

Bloesemgeurig puurnatuur-
plezier uit noordoost-italië,
een caleidoscoop aan geu-
ren en smaken. Licht, doch
diepgravend.
€9,35
Vinoblesse

93
Santa Cruz 2020

9-
Verdejo ‘Cueva del
Chamán’, 
Almansa, Spanje 
(wit; biologisch)

Opvallend goed voor een
verdejo die niet uit het koele
rueda komt. Afkomstig van
hooggelegen wijngaarden
(900 meter). ’s nachts 
geplukt. jeugd doorgebracht
op roestvrij staal. Ook de
verse 2020-oogst is weer
krachtig, krakend en com-
pact. Veel bite, veel grip, 
veel vulling. sappig bittertje
als finale.
€9,95
Well of Wine

94
Costers del Sió
2020

8,5
‘La Boscana’, 
Costers del Segre, 
Frankrijk (wit)

Bekend en berucht om zijn

vleesetende rood. Maar er
wordt ook aardig wit ge-
maakt, en voor een aardig
prijsje. Perzik op sap, 
zonnige abrikoos, rijpe
peren, mandarijn, passie-
vrucht, mango, banaan en
nog nipt wat citrus om de
boel fris te houden. Onalle-
daags en smakelijk.
€9,95
Wijnig. Voordeelwijnen. Wijn-
handel Bas Baan. Una Más.
De Smaak van Goede Wijn

95
Paso a Paso 2019

9-
Late Harvest 
Tempranillo ‘Pasonillo’, 
Tierra de Castilla, 
Spanje (rood)

Paso a paso. stap voor stap.
Van de kersen- en pruimen-
boomgaard naar het zwarte-
bessenbedje, via de kruiden-
tuin naar de met fluwelen
hoezen afgedekte vanille-
vlonders. slok voor slok 
lekker.
€8,95
Bouvigne Wijnimport

96
Famille Perin

8,5
Luberon, Frankrijk
(rosé)

Perrin. schenk maar in.
Grote naam. Fijne kleur,
goeie geur, rijp rood fruit en
een flinke pets frissigheid. 
€7,99
Wijnkoperij De Gouden Ton

97
Bott Frères 2020

8,5
Pinot Blanc, Elzas,
Frankrijk (wit)

elzasser pinot blanc is 
soms slapjes, futloos en
zuurloos. Maar kijk aan: daar
is de verse oogst van Bott 
Frères. speciaal voor 
Henri Bloem maakten zij
’m rond, gezond, koel-perig

met een fijn-frisse zuur -
huishouding. Liefhebbers
van goede elzas vangen 

bij Bloem geen bot.
€9,95
Wijnkoperij Henri Bloem

98
Kruger 2019

9+
Shiraz ‘The Forgotten
Vineyards’, 
Stellenbosch, 
Zuid-Afrika (rood) 

een heldenepos. Onver-
schrokken en toch fijn -
gevoelige geuren van 
peperig syrahfruit, spece-
rijen, avontuur, en een smaak
vol nooitgedachte rijkdom,
kostelijker dan het complete
kerstpakket. Gelovig nemen
we aan dat de weggeefprijs
klopt.
€8,95
Wijnkoperij Okhuysen 

99
Ogier 2019

8,5
Artesis Blanc, 
Côtes du Rhône, 
Frankrijk (wit)

Mollige, bollige gezelligheid
zoals je alleen in witte rhône
tegenkomt. rond en rijp geel
fruit. Abrikozen. De perzik
sapt. Ananas en mango
hand in hand. Het mandarijnt
wat. Zoete specerij schuift
bij. en een zuurpuntje prikt
de boel fris. 
€9,95
Wijnkring 

100
La Valle del Sole
2020

8+
Passerina, Marche,
Italië (wit)

Passerina. Vergeten druif.
Laat zich het beste duiden
als een kruising tussen 
kwaliteits-verdicchio 
(bestaat) en goede riesling.
Zacht, fris, mineralig, 
uitwaaierend geel en wit fruit
plus een nabittertje. wijn om
bij te smakken. Of om pasta
vongole bij te eten.
€9,45
Piceno Wijnen

in een vaderlands ster-
renrestaurant mocht 
uw wijnschrijver aan-
schuiven toen dit bezoek
kreeg van een toonaan-
gevende Amerikaanse 
winery. ‘Of de patron-
cuisinier bij de introductie
van hun topwijnen in 
nederland een bijpassend
maaltje wilde koken’,
luidde het verzoek. Dat
gebeurde niet helemaal
naar de wens van de
meegestuurde functiona-
ris, belast met de training
van personeel en impor-

teurs. Hij had gelukkig
een eerstehulpkit binnen
handbereik, waarin een
halve citroen en wat zout.
wat druppeltjes en een
snufje over het tegen-
stribbelende gerecht en
het werd beste vrienden
met de wijn. De man ver-
klapte dat hij met dit zuur-
zoet duo zelfs één fles
wijn kon combineren met
vier verschillende gerech-
ten. Of vier verschillende
wijnen met één gerecht.
Dat laatste sprak mij 
natuurlijk het meest aan.

Eerste Hulp Bij Wijn-
Spijs Ongelukken

= sterwijn
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100 topwijnen onder de 10 euro


