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Spreker : Ronny Drowart

Hongarije heeft een eeuwenoude traditie en de eerste wijnstokken werden al aangeplant in de
Romeinse tijd. Met steun van andere Europese wijnmakers werden investeringen gedaan,
sterkere druivenrassen gebruikt maar ook de typische Hongaarse inheemse druivenrassen
verder gecultiveerd.
De productie is kleinschaliger dan in Italië, Frankrijk en Spanje, maar juist de specifieke
druivenrassen, het verschil in bodemsoorten en klimaat, maken Hongarije tot een breed palet
met vele geuren en smaken.
De druiven profiteren van de vele uren zonneschijn en een vaak erg warm naseizoen.
Hongarije is één van de grootste wijnbouwgebieden in Midden-Europa en het produceert
30% rode en rosé wijnen en 70 % witte wijnen, die het bekendst zijn.
De wijnen dragen over het algemeen de naam van de stad of streek van herkomst, met
daarachter de uitgang (i) zoals bijvoorbeeld Badacsonyi, Tokaji, Egri.
De wijngaarden zijn over diverse streken verspreid en er zijn 22 historische wijnherkomsten.
Proefnotities: Luc Hofkens
1. Moonvalley Wines Holdvölgy Meditation Kiraly Furmint, Noord-Hongarije, Tokaji Vedett
Eredetu Szaraz Feherbor, 2016 Furmint

Kleur

: helder, vol, citroengeel

Geur

: gematigd, na walsen breder, groene appels, citrusfruit, roze pompelmoes,
amandel, bloemen en erg veel mineralen

Smaak

: evenwichtig, zowel frisse zuurtjes als een zekere molligheid, pompelmoes en
granny smith

Afdronk

: lang, fris, iets meer zuren, veel mineralen

Beoordeling

: mooie, lekkere starter, aperitiefwijn

Score

: 14,6/20

2. Szepsy Furmint, Noord-Hongarije, Tokaji Eredetvedelum Szaraz Feherbor, 2013 Furmint

Kleur

: helder, intens, goudgeel

Geur

: vol voor en breder na walsen, mineralen, rijpe appel (gele banaanappel) en
peer/kweepeer, lactisch en wat (zoete) amandel

Smaak

: mooi evenwicht, met flink wat zuren en ook zoete molligheid, fruitig en
kruidig, strakke volle wijn

Afdronk

: lang, retro fruit, frisse zuren en lekker bittertje

Beoordeling

: goed voorbeeld van een Hongaarse witte wijn, een ideale aperitief, maar kan
ook samen met heel wat (voor-)gerechten

Score

: 14,6/20

3. St. Andrea Örökké Cuvée Grand Superior, Noord-Hongarije, Egri Vedett Eredetu Szaraz
Feherbor, 2013 Chardonnay – Harslevelu – Sauvignon Blanc – Rheinriesling – Viognier –Pinot
Gris – Pinot Blanc

Kleur

: helder, intens, strogeel

Geur

: vol voor en na walsen intens, zoet fruit, tropisch (ananas), citrus
(pompelmoes), banaan/rubbertje, abrikoos, stekelbes, mineralen (vooral
vuursteen), kruiden en ook wat florale toetsen, erg uitnodigend en de geuren
van de (vele) druiven liggen duidelijk ‘tegen elkaar en zijn herkenbaar’

Smaak

: zeer evenwichtige, mooie zoet/zuur balans en wat vat tannines, vol en breed,
citrus/tropisch fruit, ook een ‘vettige’ wijn met duidelijke terroir (mineralen)

Afdronk

: lang met een erg fijn bittertje, tropisch- en citrusfruit

Beoordeling

: lekkere, volle, witte expressieve wijn (maar toch vonden sommigen de eerste 2
witte wijnen beter), wat tegenstellingen bij de diverse proevers

Score

: 14,5/20

4. Takler Bikaver, Zuid Trans Donau Pannon, Szekszardi Bikaver Eredetvedelem Szaraz
Vorosbor, 2015 Kekfrankos – Merlot - Cabernet Sauvignon – Syrah - Kadarka

Kleur

: helder, gematigd, robijn met lichte evolutie en een waterrandje

Geur

: gemiddeld voor, vol na walsen (pittiger), kruiden (peper), zwart en rood fruit,
rozijntjes en karamel

Smaak

: evenwichtige zuur/zoet balans, maar niet erg volle smaak, fluwelige tannines,
voor sommigen eerder een dunne smaak (met vooral rood en zwart fruit)

Afdronk

: gemiddeld, zacht, lekkere tannines, donker fruit

Beoordeling

: deze eerste Bikaver lokt wat tegenstellingen uit, voor sommigen eerder wat
dunnere wijn (of toch niet wat men verwacht van een Bikaver wijn), voor
anderen toch een correcte rode starter

Score

: 13,8/20

5. St. Andrea Sommelier Collection Kadarka, Noord-Hongarije, Egri Vedett Eredetu Szaraz
Vorosbor, 2017 Kadarka

Kleur

: helder, licht, robijn en erg grote waterrand (gelijkend op pinot noir)

Geur

: gemiddeld voor, vol na walsen, kruiden (peper), sous-bois (humus, bos,
paddestoelen), fruitbom (bessenfruit, aardbei en krieken),
boerenjongens/meisjes, belovend en aangenaam

Smaak

: goed in evenwicht, zoete aanzet dan frisse zuurtjes, rode fruitbom, kruiden,

Afdronk

: lang, kruiden, rood fruit, sous-bois

Beoordeling

: lekkere, fruitige rode wijn, voor sommigen is er wat verwantschap met pinot
noir wijnen

Score

: 13,8/20

6. Weninger & Gere Franc, Zuid Trans Donau Pannon, Villanyi Vedett Eredetu Premium
Szaraz Vorosbor, 2013 Cabernet Franc

Kleur

: helder, vol tot intens, robijn met wat granaat (lichte evolutie)

Geur

: vol voor en intens na walsen, rood en zwart fruit, pruimen/vijgen,
kruiden (peper en selderzout), hout (vanille), mineralen, tomatenscheut/
buxus/paprika, koffiebonen (en koffiedrab), breed, aangenaam en belovend

Smaak

: evenwichtig met mooie zoet/zuur balans, sterke tannines, stevig mondvullend,
complex, zwart fruit, kruiden, paprika, hout, ook finesse en elegantie

Afdronk

: lang en zeer lekker, vol, aangenaam bittertje, koffiebonen en kruiden

Beoordeling

: zeer lekkere, volle rode typische cabernet franc wijn, heerlijk, finesse en power
tegelijkertijd, genietwijn, voor sommigen nog wat jong en nog te bewaren

Score

: 15,4/20

7. St. Andrea Merengo Volcanic Grand Superior Bikaver, Noord-Hongarije, Egri Bikaver
Vedett Eredetu Szaraz Vorosbor, 2015 Kekfrankos – Merlot – Cabernet Franc – Syrah –
Pinot Noir

Kleur

: helder, vol, robijn

Geur

: vol voor en intens na walsen, uitbundig, zwart (cassis en zwarte bes) en rood
fruit, veel kruiden (peper), drop, mineralen (vulkanisch), humus, tabak, rokerig
(hout/vanille), een toets chocolade, veel belovend, complex en finesse

Smaak

: perfect evenwichtig, volledig in balans, mollige aanzet, frisse, aangename
sterke zuren, die de nog sterke tannines mooi ondersteunen, fruit en hout,
mondvullend, zeer complex en rijk (een explosie in de mond) maar met veel
finesse, tongstrelend

Afdronk

: lang tot aanhoudend, vol, rijpe kers, kruiden en mineralen, hout, erg
lekker bittertje

Beoordeling

: de tweede Bikaver van de avond, echt vol en lekker, zeer breed en subtiel,
dit is vooral genieten maar ook een ‘eetwijn’ (heerlijk bij geroosterd vlees,
Hongaarse goulash en gele, oude kaassoorten), hoge score

Score

: 16,4/20

8. Gere Attila Pinceszete Cuvée Kopar , Zuid Trans Donau Pannon, Villanyi Vedett Eredetu
Premium Szaraz Vorosbor, 2009 Cabernet Franc – Merlot – Cabernet Sauvignon

Kleur

: helder, vol en robijn

Geur

: intens voor en na walsen, veel zwart (vlier) en rood fruit, mooi verweven hout
(eik), kruiden (tijm en laurier), chocolade en mokka, grafiet, rokerig (tabak,
dierlijk), zeer breed en complex, maar ook evenwichtig, heerlijk belovend

Smaak

: perfect evenwichtig, volledig in balans, frisse, aangename zuren, die de sterke
tannines heerlijk ondersteunen, mondvullend, zeer complex en rijk maar ook
met veel finesse, tongstrelend, lekker

Afdronk

: lang tot aanhoudend, vol, kruiden, zwart en rood fruit, complex met weer een
erg lekker bittertje

Beoordeling

: keilekkere, grootse wijn, breed, nu al erg lekker, maar nog met toekomst (en
waar de tannines nog zachter en fluwelig zullen worden), genietwijn, maar ook
maaltijdwijn (everzwijn, haas, hert, wildragout)

Score

: 16,9/20

We proefden deze wijn Kopar van 2003 tijdens de proefavond van 21 november 2009, zie
hieronder de ‘proefnotities’ van toen (we vonden hem toen beter als Argiano Solengo):
Kleur

: zeer helder, erg intens en volledig robijn

Geur

: intens, alle fruitsoorten (vooral zwart), chocolade/cacao, mokka, kruiden, veel
potlood/grafiet, paprika, humus/bos (“we hebben de botten aan in het bos”),
tabak/sigaren, zeer complex, evenwichtig, dit belooft erg veel

Smaak

: zeer evenwichtig (mooie verweven tannines), zoet en zuur perfect in balans,
lekkere, jonge tannines, fruit (kersen en krieken), tabak, koffie, kruiden
(peper) en chocolade, zeer complex en intens lekker, wat een wijn

Afdronk

: complex, erg lang met zwart fruit, mokka, wat rokerig, subtiel, super, wauw

Beoordeling

: grootse wijn, vol vuur en kracht, maar al lekker toegankelijk, wordt
zeker nog lekkerder (fluweel), maar is nu al enorm genieten, monumentaal

Score

: 18,0/20

