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De elektrische aandrijving van de Ampera
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Aldus dit schrijvende denk ik aan de paddenstoelen die het dit 
jaar in het wild bijzonder goed doen, maar ook aan klein wild 
als haas en fazant en grofwild als ree en wild zwijn die weer 
volop te vinden zijn op de diverse wildkaarten. 

Tijdens het selecteren van wildwijnen voor Villa Ruimzicht 
komt er een mooi gerecht van de hand van Chef de Cuisine 
Arthur ter tafel: een gegrilde Achterhoekse haas, met een 
hazenworstje en een bitterbal van nootmuskaat, spruitjes 
en eekhoorntjesbrood uit Montferland, geserveerd met een  
vosbessencompote, zilverui en een saus van laurier met 
anijs. Een prachtig gerecht met vele smaken, maar prima 
in balans. Tijdens het proeven van diverse wijnen komt de 
rode wijn Le Maestrelle  van het Italiaanse wijnhuis Antinori 
als beste naar voren. Een mooie volle rode wijn gemaakt 
van de druiven Sangiovese en Merlot, die gerijpt zijn onder 
de immer gulle zon van Toscane. Net zoals de Tormaresca 
Chardonnay uit Puglia, gul en fris uit de hak van Italië. Verder 
komen er diverse wijnen van Boschendal ter tafel; het zijn 
wijnen van met een Nederlandse oorsprong, want het was 
Jan van Riebeeck, geboren in Culemborg, die de wijnstokken 
meenam naar Zuid-Afrika als antwoord op het vervuilde, en 
dus niet veilig drinkbare water. Gisteren hoorde ik tijdens een 
rondleiding bij La Trappe dat ook in Nederland in die tijd de 
kinderen zogenaamd kinderbier dronken met 1,5% alcohol. La 
Trappe in Berkel Enschot is in Nederland de enige brouwer van 
trappistenbier onder leiding van monniken.  
 
Over enkele weken meldt de kerst zich weer; een tijd van 
sfeer, bezinning, samenkomst en vele mooie, met zorg bereide 
dissen en bijpassende wijnen. Velen zullen een kerstpakket 
ontvangen die vaak in onze regio bij de Terborgse Wijncentrale 
met zorg gekozen en verzorgd zijn. Maar bedenk dat er ook 
mensen zijn voor wie dit niet van zelfsprekend is. Gelukkig zijn 
er vele organisaties die voor deze mensen opkomen en her en 
der een kleinigheid vragen. Dus als we straks weer door het 
dorp of de stad lopen en de bekende potten van het Leger des 
Heils er weer staan doe er dan even iets in. 
Wel, inmiddels regent het weer dus porren we de haard nog 
maar eens even op en schenken we ons nog een glaasje in.  
Op een mooie herfst en een aangename kersttijd!

Erick Jan Kaljee
Culinair wijnadviseur en buitenmens.
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