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Wel eens een wijnkelder 
bezocht? Een bodega? Dikke 
kans dat je er tonnen ziet, 
houten ‘barriques’, rijen 
en rijen achter elkaar. 
Schitterend voor op de foto, 
geel strijklicht erover, codes 
met krijt op de zijkanten, je 
proeft de rijkdom al met je 
ogen.

Wij hebben die vaten ook. Maar waarom? 

Wat doet hout met wijn? In houten 

vaten reageert de wijn met dat hout zelf 

en, daar doorheen, met de lucht. Het is 

allemaal vreselijk subtiel, maar het zorgt 

voor extra geuren, vooral vanille en 

sigarenkist, en voor verfijning. Als je de 

wijn daarna nog meer tijd geeft komen 

er aroma’s van mokka en specerijen bij. 

Moet je wel beginnen met een wijn die 

die weelde kan torsen, anders hangt het 

schilderijtje straks scheef. Wij laten onze 

Bobal rijpen in dergelijke vaten, een rode 

wijn van dé lokale druif uit Valencia: 

bobal. Maar ook The Swimmers, een 

witte wijn gerijpt in Frans eikenhout én 

in acaciahouten vaten. Het resultaat is 

heel anders dan al die enthousiaste jonge 

wijnen die we ook hebben. Overwogen 

wijn, leunstoel-wijn, samen-met-je-

beste-vrienden-online-wijn. Elke slok is 

een feest.

Derrick Neleman
Nederlandse wijnboer in Spanje
derrick@neleman.org

Houtgebruik

W I J N B O E R
A A N  H E T  W O O R D

KERSTWIJNEN
MIXPAKKET,
OOK LEKKER

NA KERST!

Good wine to save the world.

Deze actie loopt t/m 17 januari 2021 of tot we door onze voorraad zijn. Niet geldig bij onze verkooppunten. Gratis bezorging + 100% lekker-garantie 
+ gratis retourneren. Je koopt rechtstreeks van ons eigen wijnhuis Bodegas Neleman in Valencia. Heb je vragen? Je kunt ons ook bellen op 0575-757 097. 
Geen 18? Geen alcohol.

December 2020 is anders dan 
andere decembermaanden. Juist nu kies 

je voor kwaliteit én voor de natuur. Neleman 
wijnen zijn altijd biologisch en vegan friendly. Ook 
genieten van de bijzondere en authentieke wijnen 

van Neleman? Bestel nu heel voordelig het Neleman 
Kerstwijnen Mixpakket, normaal €119,70, nu voor €64,95. 

Ook nog lekker ná kerst.

Bekijk al onze wijnen op

www.neleman.org
of kom langs in een van de 
Neleman brandstores:
Amsterdam – Gerard Douplein 4b
Utrecht – Burg. Reigerstraat 24a
Zutphen – Groenmarkt 10Scan & bestel
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VAN HET JAAR!

Muziek, bestemmingen, wijnen, tradities:

Falcones
DE SCHILDER  
VAN BARCELONA
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Zonnige elegantie
SEVILLA
Chaos & Bedrog
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