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Doen!  
Franschhoek is ook het 
culinaire hoogtepunt 
van de Kaap en niet in 
de laatste plaats dankzij 
Margot Janse. In The 
Tasting Room neemt de 
Nederlandse topchef u 
zonder menukaart mee 
op een verrukkelijke 
ontdekkingsreis door 
haar fantasie, inclusief 
passende wijnen. 
 Reserveer wel bijtijds. 

Zuid-Afrika: the big five

KLM vliegt 7 keer per week in 11 uur en 30 minuten 
naar Kaapstad. 
n  Vliegen naar Kaapstad: vanaf 60.000 Award Miles. 

Vliegen naar Kaapstad 

De tijd dat Zuid-Afrika vooral werd geassocieerd met 
bekers bananenbier en shotglaasjes springboklikeur 
ligt sinds de opmars van de nationale wijnindustrie  
al zeker dertig jaar achter ons. Vooral het onwaar-
schijnlijk groene achterland ten oosten van Kaapstad 
kan zich moeiteloos meten met de Franse ranken.  
Het was de Nederlandse gouverneur Jan van Riebeeck 
die hier in 1656 de eerste druivenstokken in de aarde 
stak. Nu is zijn tuintje uitgegroeid tot een glooiende 
lappen deken van wonderschone wijngaarden. 
Bekendst is het stadje Stellenbosch – op eigen houtje  

al goed voor ruim 150 producenten – dat tot ver 
 buiten het continent geroemd wordt om haar  
puike pinotage en sprankelende Sauvignon Blanc. 
Maar waar veel bezoekers zich blindstaren op deze 
Afrikaanse vinodroom, weet de ware fijnproever  
dat er net achter de heuvels nog de druiven van 
 Franschhoek, Worcester, Paarl en Wellington hangen 
te rijpen. Hoewel elk dorp ook zijn eigen routes  
langs de plaatselijke plantages kent, is deze big five 
van de Kaapse wijnlanden vanuit  Stellenbosch 
 uitstekend in een langere tocht aan elkaar te rijgen. 
Met de auto is de 183 kilometer lange route best  
in een dag te doen, maar wie het fenomenale decor  
– en het bijbehorende bouquet – op waarde wilt  
laten bezinken, trekt er minstens een paar dagen  
voor uit.  >>

Net buiten Kaapstad liggen de glooiende  

wijngaarden van Stellenbosch, Franschhoek,  

Worcester, Paarl en Wellington.

Waar het glas 
altijd halfvol is
Wijn smaakt natuurlijk het lekkerst als u het rechtstreeks  
bij de wijnboer haalt. Maar waar te gaan als de ene  wijngaard 
nog mooier lijkt dan de andere? Vier routes waar het glas 
nooit halfleeg is. TeKsT MaTThIJs MeeuWseN - ILLusTRaTIes FLooR RIedeR

Op reis door de mooiste wijngebieden
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Piemonte: veni, vidi, vino

KLM vliegt 2 keer per dag in 1 uur en 45 minuten  
naar Turijn. 
n  Vliegen naar Turijn: vanaf 25.000 Award Miles. 

Vliegen naar Turijn 

Doen!
het Castello di Tagliolo 
is een halfuur rijden 
onder alessandria een 
van de meest bijzon-
dere slaapplekken van 
Piemonte. als enige  
in de regio heeft dit 
middeleeuwse kasteel 
ook eigen wijnkelders, 
waar al sinds de veer-
tiende eeuw verschil-
lende prijswinnende 
kwaliteitswijnen worden 
gebotteld. 

Piemonte is de belangrijkste  

wijnstreek van Italië. 

Italianen zijn niet vies van een wijntje. En wat wil  
je ook in een land waar de drank al aan het begin  
van onze jaartelling gold als smeerolie van de maat-
schappij. Wijn werd in het Romeinse Rijk niet  
alleen uitgedeeld om het volk te paaien, maar werd 
zelfs gedronken op doktersadvies als alternatief  
voor het vaak vervuilde water. Logisch dus dat er 
 vanuit Piemonte aan de lopende band kruiken 
 richting Rome gingen om de vraag enigszins bij te 
kunnen benen. Met druiven als de dolcetto, barbera, 

freisa en arneis is de regio – op de dij van de  
Italiaanse laars – nog altijd ’s lands belangrijkste 
 wijnstreek. De Piemontese prima donna is echter  
de nebbiolo-druif, die van Astana tot Zihuatenejo en 
terug de kurken laat knallen met wereldberoemde 
 wijnen zoals de Barolo en  Barbaresco. Dat de plaatse-
lijke ranken zich ook uit stekend lenen voor het 
 lichtere werk bewijzen  bovendien de keurige rijtjes 
wijnstokken rond de middeleeuwse stad Asti, waar 
friszoete wegtikkertjes zoals de Moscato d’Asti en  
Asti Spumante hun oorsprong vinden. Rijd vanuit 
Turijn deze 214 kilometer lange route langs de 
fijnste wijngaarden van Italië en u vindt dus meer  
dan genoeg tussenstops voor een lang weekend 
 sniffen, slurpen, spoelen en spugen. 

Californië: zon, zee en Zinfandel
Er zijn staten in Amerika waar de voltallige wijn-
productie beperkt blijft tot een kelder vol bocht van 
de lokale hobbyboer. En er is Californië. Spaanse 
monniken zagen al in de achttiende eeuw hoe de 

 elementen op de scheidslijn van de Stille Oceaan  
en de Sierra Nevada het ideale klimaat smeden voor 
een stevig potje druiven stampen. Maar diverse 
 plantenziektes en een drooglegging door de federale 
overheid smoorden de productie eeuwenlang hard-
handig in de kiem. Pas eind vorige eeuw maakte  
‘The Sunshine State’ haar belofte alsnog waar door  
in een mum van tijd uit te groeien tot de drie na 
grootste wijnproducent op aarde (alleen in Frankrijk, 
Italië en Spanje rollen meer flessen van de band).  
U zou in Californië elke dag van het jaar een wijnhuis 
kunnen bezoeken. Om de keuze wat gemakkelijker  
te maken, hebben de  Californische producenten zich 
verenigd in maar liefst 33 lokale wine trails. Maar  
ook hier geldt dat de ware kracht schuilt in het veel-
zijdige smaakpalet van de regio als geheel. Van de 
volle  Chardonnay uit Santa Barbara in het zuiden  
tot de zoete Zinfandel uit de noordelijke heuvels  
rond  Mendocino. In 870 kilometer tuft u vanuit  
Los Angeles langs de belangrijkste en mooiste wijn-
streken van de staat om een week lang met uw neus  
in het glas te hangen.  >>

Californische wijnboeren hebben  

zich verenigd in 33 lokale wine trails.

Doen!
onder de rook van Los 
angeles laat het goede 
leven zich moeiteloos 
mengen met de grandeur 
van hollywood. de 
oscarwinnende film 
Sideways (2004) gaat 
over een roadtrip van 
twee uitgebluste 
 mannen, dwars door  
de wijngaarden van 
santa Barbara. hier kunt 
u dan ook nog altijd 
een glaasje nippen bij 
verschillende wijnhuizen 
uit de film, zoals Fire-
stone, Fess Parker, Kalyra, 
Foxen en sanford. 

KLM vliegt 7 keer per week in 11 uur naar Los angeles.  
n  Vliegen naar Los Angeles: vanaf 50.000 Award Miles. 

Vliegen naar Los angeles 
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Chili: de eeuwige lente

In Chili maakt u te paard prachtige  

tochten door de wijnvelden.

Doen!
Viu Manent is aan  
de Carrera del Vino 
 misschien wel het popu-
lairste wijnhuis van de 
Colchagua. de familie 
Viu exporteert hun 
 wijnen al drie generaties 
tot ver buiten Chili, maar 
bezoekers kunnen hier 
ook aankloppen voor 
proeverijen, paardrijritten 
en zelfs tochtjes in  
een luchtballon over  
de wijnvelden. 

KLM vliegt 3 keer per week in 18 uur en 25 minuten naar 
santiago de Chile, met een tussenstop in Buenos aires.  
n  Vliegen naar Santiago de Chile: vanaf 80.000 Award Miles. 

Vliegen naar santiago 

In het meest langgerekte land op aarde kunt u bijkans 
4.000 kilometer rijden zonder ook maar één serieuze 
bocht tegen te komen. Gelukkig is er voor druiven-
kwekers weinig eer te behalen in het kurkdroge noor-
den en het ijskoude zuiden, waardoor de wijngaarden 

keurig op een kluitje in het hart van het land liggen. 
De belangrijkste streek is de Rapel, die – op nog geen 
anderhalf uur rijden onder de hoofdstad Santiago – 
bestaat uit de valleien van Cachapoal en Colchagua. 
Dankzij ‘la Eterna Primavera’ (de eeuwige lente van 
warme dagen en koele nachten) is de vruchtbare 
grond hier als een natuurlijk potje Pokon. Bovendien 
zorgen de bergen en de oceaan voor een onverbiddelijk 
deurbeleid, waardoor bladluizen nooit voet aan de 
grond hebben gekregen tussen de Chileense wijnranken. 
Het resultaat: een bloeiende sector vol biologische 
boeren die – veelal geënt op Franse druivensoorten – 
inmiddels wereldwijd de slijters en supermarkten 
 veroveren. De lokale Merlots hebben een afdronk  
als adembenemende Andespieken, maar ook de  
Syrah, Cabernet Sauvignon en Carménère worden  
tot de beste van het land gerekend. Zelf proberen?  
Op deze route rijdt u in amper 120 kilometer langs  
de beste wijnhuizen van de Rapel. Het eerste deel  
is nog  kaarsrecht, maar pas op: de weg begint halver-
wege te slingeren. 
Wilt u kans maken op een wijnreis naar Chili? Ga 
naar ‘Check-in’ op pagina 34 van dit magazine. <<


