
De Wereld van Cabernet Sauvignon 

Maandag 15 april gaan we de wereld rond, met als thema de Cabernet Sauvignon druif. 

 

Het is zonder twijfel de beroemdste wijndruif ter wereld en tot 20 jaar geleden ook de meest 

aangeplante varieteit (ingehaald door merlot). Deze druif groeit vrijwel overal waar voldoende zon 

en warmte is, kent weinig problemen dankzij de dikke schil, is goed bestand tegen ziektes en vorst en 

geeft prachtige wijnen. Niet iedereen is er blij mee, er zijn wijnliefhebbers die de Cabernet sauvignon 

als een plaag beschouwen, een soort woekerend onkruid dat overal ter wereld plaatselijke, 

zeldzame, varieteiten uitroeit… 

Er zijn letterlijk duizenden wijnen uit vele landen met als basis deze druif. Het lijkt daarom 

interessant om een speciale selectie te maken, een subthema. Vandaag gaan we daarom een 

vergelijking maken tussen : 

Cepage wijnen of wijnen met minstens 65% Cabernet Sauvignon 

uit 7 verschillende landen, in de prijsklasse 10-15 Euro. 
 

Als eerste “indrink” wijn een glaasje “huiswijn” en ter afsluiting een wijn uit het gebied waar deze 

druif begonnen is met de verovering van de wereld. 

  



De druif 
Van zo’n bekende varieteit verwacht je eigenlijk dat hij sinds mensenheugenis bekend is. Maar 

anders dan de inderdaad eeuwenoude Pinot noir is de Cabernet sauvignon een relatieve 

nieuwkomer. Een aantal jaren geleden is met zekerheid vastgesteld dat het een kruising  betreft 

tussen, inderdaad,  Cabernet Franc en Sauvignon Blanc, waarschijnlijk ergens in de 17e of 18e eeuw, 

in de Bordeaux. 

Het succes van de druif is boven al eingszins verklaard, een zeer gezonde druif. Verder ligt de naam in 

veel talen makkelijk in het gehoor. De zegereeks begon op Chateau Mouton, een pionier op het 

gebied van deze druif. Al in de 18e eeuw was de druif zeer populair in de Bordeaux. Maar ondanks 

dat is Bordeaux eigenlijk niet de meest ideale regio. De varieteit rijpt laat en wordt in de Bordeaux 

vaak geoogst voordat de druiven volledig rijp zijn. Daarom vind je in Bordeaux geen vrijwel pure 

Cabernet sauvignon wijnen. Een liefhebber van warme klimaten dus, vandaar de ongekende 

populariteit in de Nieuwe wereld en zelfs landen als India. 

Opbrengsten kunnen zeer hoog worden, het is een sterk groeiende varieteit. 

De geur en smaak van Cabernet wijnen kennen karakteristieken als cassis, munt en eucalyptus, 

cederhout, sommigen noemen ook potlood en viooltjes. 

De wijnen varen wel bij houtrijping en zijn zeer geschikt voor (lange) rijping. 

 

  



De Wijnen 

1. Bag-in-Box Los Pagos Cabernet sauvignon, Chili 
 

Als serieuze wijnvereniging, moeten wij bijblijven wat betreft de 

ontwikkelingen op wijngebied.  

BIB (Bag-in-Box) werd ontwikkeld in (uiteraard) Australie, door Thomas 

Angove, in de jaren 60. Deze verpakking is al jaren geaccepteerd in landen als 

Frankrijk en Australie. Maar de “wijn in ballon in doos” maakt op dit moment 

een onstuitbare opmars door.  Ik kom regelmatig in Frankrijk en bij een 

Hypermarkt als Auchan is het assortiment BIB in 3 jaar tijd vertienvoudigd !!   

Ook in Nederland grijpt de BIB om zich heen en er is al een webwinkel die 

uitsluitend (Franse) BIB verkoopt, waaronder een Margaux van 68 Euro en een 

Sauternes van 73 Euro, voor 3 liter... 

Vandaar dat we deze proeverij beginnen met zo’n BIB en een discussie openen 

wat wij vinden van deze ontwikkeling.  Plus natuurlijk wat wij vinden van de 

wijn.  Zeer interessant is wel dat de houdbaarheid van een geopende BIB 

onvergelijkbaar beter is dan die van een fles, de wijn blijft minimaal 6 weken 

goed, of liever “hetzelfde”. En je hoeft geen jongleur met een kurkentrekker te 

zijn. Iedere leek kan een glaasje wijn tappen, ideaal voor feesten en partijen. 

Stof tot nadenken dus.  

Kortom, vanavond als “indrinkwijn” een BIB Cabernet !   

 

Dit is de variant aangeboden door Makro, “los Pagos” Cabernet, letterlijk “de Betalingen”, vraag me 

niet waarom. “Red wine from Chile” geeft de herkomst aan en dat is het dan wel. Enig zoeken leert 

dat deze doos wordt afgevuld door GCS : “Grand Chais de France” in Petersbach, een dorp in de 

Elzas. GCS is een gigant wat wijnhandel betreft met een omzet van 700 miljoen Euro. Veruit hun 

bekendste product zijn de J.P. Chenet wijnen, de meest verkochte Franse wijnen ter wereld. 

Tja, daar houdt mijn informatie op. Een Chileense Cabernet dus, uit onbekend gebied maar 

waarschijnlijk Central Valley, in tank vervoerd naar de Elzas en daar op BIB gevuld door GCS.  

Snel op wereldreis. We gaan terug naar de oude wereld, Frankrijk, steken de Pyreneeën over naar 

Spanje, vervolgen onze reis in Spaanstalig gebied (Zuid-Amerika), gaan door naar de Engelstalige 

nieuwe wereld en besluiten onze reis in de bakermat van de druif. 

  



 

2. Frankrijk : Domaine l’Arjolle, Cotes de Thongue, 2010 
 

 

 Pouzolles 

70% Cabernet sauvignon en 30% Cabernet franc  

Ik ben er niet in geslaagd een Franse 100% Cabernet sauvignon te vinden in 

de gewenste prijsklasse. Daarom gekozen voor deze wijn. 

Het dorpje Pouzolles ligt zo’n 10 km ten N van de Zuid-Franse stad Beziers, 

tussen Montpellier en Narbonne. Hier liggen de wijngaarden van Domaine 

de l’Arjolle, dat sinds 1974 een sprong vooruit heeft gemaakt onder leiding 

van de familie Teisserenc.  Men maakt er diverse wijnen, wit, rood en rose, 

van een fors scala aan druiven, waaronder naast de gebruikelijke 

varieteiten ook Zinfandel, Carmener en Muscat. De eenvoudige wijnen 

worden geleverd als BIB en zijn zeer populair als “huiswijn”. 

 

 

 

Commentaar van de importeur : 

Een prachtig voorbeeld van een geslaagde cabernet in een gecombineerde Bordeaux/Languedoc stijl. 

Concentratie, rijpheid en doordrinkbaarheid gaan samen in deze voortreffelijke rode wijn, bejubeld 

door het wijnvakblad Perswijn 

 

 

  



3. Spanje : Torres Gran Coronas reserva, 2008 
88 punten (Wine Enthusiast)  

http://www.torres.nl  

 Mas La Plana wijngaard 

 

85% Cabernet sauvignon, 15% Tempranillo 

 
In 1870 richtten Jaime en Miguel Torres de Vendrell de Torres & 
Company Association op en de eerste wijngaard wordt aangeplant in 
Vilafranca del Penedès.  Maar het was in de jaren 50 dat Miguel 
Torres het bedrijf op de kaart zette als producent van 
kwaliteitswijnen in dit rustige gebied net ten zuid-westen van 
Barcelona. Het bedrijf produceert jaarlijks een ontzagwekkende 
hoeveelheid wijn (24 miljoen flessen) en beschikt over een wijnbouw-
areaal van liefst 1300 hectare, terwijl ook nog druiven worden 
bijgekocht van boeren in de omgeving.  

 Zeer bekend zijn de “Sangre de Toro” (een blend van carinena en 
garnacha) en de “Vina Sol” (gemaakt van de perellada druif, een van 
de meest gedronken witte wijnen ter wereld). Men maakt overigens 
ook een goede “brandy” en een “icoon” Cabernet (Mas La Plana). 

 

Commentaar van Torres : 

Een wijn met een prachtige kersenrode kleur met de glans van mahonie verkregen door zijn lange 

rijping. De wijn is elegant en rijp met volle, intense aroma's kenmerkend voor de klassieke Cabernet 

rond de Middellandse Zee - rijpe bramen, venkel, truffels - alsmede een heerlijke geur van rook van 

de lagering op eikenhout. De smaak is heel goed gestructureerd, met mooie tannines en een lange, 

zachte afdronk. 

 

Wine & food:  

De Cabernet Sauvignon-druif wordt in deze fraaie wijn aangevuld met een klein deel van de 

inheemse Tempranillo-druif, waardoor de wijn zijn Spaanse karakter behoudt. Dieprood en met een 

aroma van cederhout, leer en cassis, alsmede een rijke en volle smaak 

  

http://www.torres.nl/


4. Chili : Concha Y Toro, Marques de Casa Concha, 2010 
91 punten (Wine Enthusiast) 

www.conchaytoro.com  

 

 

Concha Y Toro produceert nog veel ontzagwekkender hoeveelheden wijn dan Torres. 
Weinigen weten het, maar dit bedrijf is de 2e producent ter wereld . Per jaar vult men liefst 120 
miljoen flessen. Gallo blijft de grootste met zo’n 140 miljoen en vlak Freixenet niet uit met 100 
miljoen flessen Cava per jaar. Verder bestaat de top 10 uitsluitend uit USA en Oz wijnbedrijven. 

Niet alles valt onder het Concha label naturlijk, het bedrijf is o.a. eigenaar van Fetzer wineries in USA, 
dat in 2011 voor een slordige 250 miljoen dollar werd overgenomen.  Verder is het bekende Cono Sur 
onderdeel van CYT en ook de icoonwijn Almaviva. De meest populaire serie is Casillero del Diablo, 
overal ter wereld te koop bij de grote supermarkten. 

Merkwaardig in dat opzicht is, dat de informatie over wijnen op de website zo summier is. 

De “Marques de Casa Concha” serie vertegenwoordigt de hogere middenklasse van het bedrijf. 

Domain of Origin (D.O.): Puente Alto, Chile 

Origin: Puente Alto Vineyard, Maipo Valley, central Chile. 

Soil: It is alluvial, stony, poor in nutrients and highly permeable due to the gravel sub-soil. It produces 
plants of frugal growth, which bear clusters of small, concentrated ripe grapes. 

Climate: Semi-arid Mediterranean. Influenced by the Andes, this is the coolest part of the Maipo 
Valley. The larges swings in temperature from day to night prolongs grape ripening, concentrating 
the fruit and intensifying aromas. 

http://www.conchaytoro.com/


5. Argentinie : Salentein 2010 
87 punten (Wine Enthusiast, 2004) 

http://www.bodegasalentein.com/english  

De bodega is genoemd naar het Gelderse landgoed de Salentein, eigendom 
van Mijndert Pon. In de jaren negentig lijdt hij schipbreuk tijdens een zeilreis 
over de wateren van Centraal-Amerika.Vervolgens zet hij zijn 
ontdekkingsreis voort over land. Argentinië overweldigt hem en zijn 
ondernemersinstinct leidt hem naar een plek in de Uco Vallei, Mendoza. 
Daar, aan de voet van het Andesgebergte, zet hij een wijnhuis op. 
De wijngaarden liggen op 1.000 tot 1.750 meter hoogte. 

Misschien wel de belangrijkste stap is dat Salentein als wijnmaker Jose 
“Pepe” Galante heeft aangetrokken, die meer dan 30 jaar lang een pionier is 
geweest voor Argentijnse wijnen bij het huis Catena en met name van de 
Malbec druif. Galante’s “fluwelen” stijl proef je terug in Salentein. 

Van de website : 

Ruby-red wine, with good aromatic intensity, and touches of pepper and 
roasted red pepper, with some paprika or dry pepper, followed by a 
sweetness given by the red and black fruits. The vanilla aroma blends with 
the wooden notes and are fully integrated ageing in French oak barrels. A 
great structure in the mouth is a key feature of this year's vintage. Tannins 
are well condensed with anthocyanins, adding red hues, and resulting in a 
roundness and softness in which the typical structure of the Cabernet 
prevails. Valle de Uco produces this varietal with notable structure, which 
makes it suitable for long-term storage. The body of this wine makes it an 
ideal match for semi-hard or aged cheeses, or important and complex dishes 
of spiced red meat or pastas. Highly recommended: decant for 20 to 30 

minutes at 16°C (61°F) before drinking. 

 

Variety Cabernet Sauvignon 

Vintage 2010 

Region Valle de Uco, Tunuyán, Mendoza 

Country of Origin  Argentina 

Blend 100% Cabernet Sauvignon 

Winemaker José Galante 

 

  

http://www.bodegasalentein.com/english


6. Australie : Penfolds, Thomas Hyland, 2009. 
87 punten (Wine enthusiast) 

http://www.penfolds.com/  

  

Penfolds is een begrip in de wijnwereld, opgericht in 1844 door Chris 

Rawson en zijn vrouw Mary Penfold. Met recht een bedrijf dat Australie op 

de kaart heeft gezet als producent van kwaliteits-, zo niet absolute 

topwijnen. In het algemeen zijn de wijnen van onberispelijke kwaliteit, van 

de eenvoudige Rawson’s retreat tot aan de iconen Grange en Yattarna. 

Vooral de “Grange Hermitage”, een blend van Shiraz uit diverse gebieden 

met een vleugje Cabernet, heeft een cult-status bereikt.  

Deze Cabernet is een multi-regio blend uit de wijngebieden  Coonawarra, 

Sout-East Australia, McLaren Vale. Vernoemd naar Thomas Hyland, een 

schoonzoon van de familie, die in 1895 de leiding van het bedrijf op zich 

nam.  

Commentaar van Penfolds : 

Vintage 2009 : a mild, indeed cool, growing season punctuated by between 

four and ten days of extreme heat from the end of January into the first 

week of February. Yields down 20-40%. The resulting fruit of outstanding 

quality, 2009 scores 8,5.    

MATURATION Parcels of this wine were matured in French and American 

oak barrels including 10% new oak barrels.  

 

Winemaker comments by Peter Gago - Penfolds Chief Winemaker 

Nb. Een interessant detail. Gago is in 2012 door het Masters of Wine Institute uitgeroepen tot beste 

wijnmaker ter wereld, tijdens Prowein in Dusseldorf. 

COLOUR  

This wine shows a strong core of dark plum with a crimson edge. 

NOSE Lifted and aromatic with dark bramble berry fruits, coffee mocha oak and spice, with richer 

cassis coming to the fore. It's well integrated displaying balanced fruit and oak. 

 

PALATE  

Blackberry fruit and macerated dark cherries fill the palate with ripe, rich, dense concentration. The 

oak is subtle and well integrated with bright fruit taking center stage. A well balanced and structured 

wine with good length of flavor and dusty tannins trailing on the finish. 

  

http://www.penfolds.com/


7. Zuid-Afrika : Waterford Estate, 2008 
92 punten (2004) 

http://www.waterfordestate.co.za/  

O U R   E S T A T E 

Waterford Estate is situated in one of the world's most visually 
arresting pockets of paradise. Nestled in the picturesque 
Blaauwklippen Valley, in the world-renowned Stellenbosch region, this 
120-hectare property boasts ancient citrus groves, rolling lawns, water 
features and fragrant lavender beds. 
 
The winery was designed by architect Alex Walker and created from 
quarried local bedrock, stones from the vineyard and timber grown on 
the estate. It was styled along the engaging terracotta design of the 
classic Bordeaux chateaus of France. The centre piece of the 
magnificent courtyard is the Waterford fountain. This feature has been 
immortalised in the Waterford label and represents a fundamental 
component of our philosophy. 
 
W A T E R F O R D   E S T A T E  Range 
 
The red wines of Waterford Estate blended to reflect the terroir of the 
Estate. The Waterford label was launched in 1998 with a Cabernet 
Sauvignon and a Sauvignon Blanc. The Chardonnay was added a year 
later. In 2004 the vineyards and property was registered as an estate 
and the labels were changed to Waterford Estate.  
 
 
 
 
 

 
W A T E R F O R D   E S T A T E   C A B E R N E T   S A U V I G N O N   2 0 0 8    
Cedar wood, lead pencil and cassis with tinges of white chalk, a classic Cabernet Sauvignon from 
what will be classic vintage. Intensely structured wine that is meant to age and develop gracefully for 
8 to 15 years. 

   

 
 

 

  Production Area: Stellenbosch   
  Fermentation: Stainless steel   
  Barrel ageing: 20 months, 225 liter French oak   
  Fining: Single egg white fining   
  Filtration:   Bulk filtration   
  Analysis: Alcohol 14.3%; Sugar 1.8g/l; TA 5.2 g/l; TS02 110ppm ; FS02 40ppm and PH 3.68   

 

  

http://www.waterfordestate.co.za/


8. USA: First Press, Cabernet Sauvignon 2009 
83 punten (Wine Enthusiast) 

http://www.firstpresswine.com/  

 

First press wordt geproduceerd door Coastal Wine Brands, in feite een 

“negotiant” gevestigd in Manteca in Napa Valley, waar je ook wijn onder je 

eigen label kunt bestellen. Onder het First Press label voert men uitsluitend 

Cabernet en Chardonnay.  

Commentaar van het bedrijf : 

First Press Cabernet Sauvignon is made from grapes grown in Napa Valley, the 

premier growing region for many of the finest wines in the world. 

Full bodied and firmly structured with rich, complex layers, this Cabernet 

Sauvignon exhibits aromas of black liquorice, blackberries and dried herbs. 

Flavors of cocoa and soft, silky tannins carry through to the palate for a long, 

lingering finish.  

Vintage 

The season started with wet springs which lead to excellent early season 
growth and canopy development. From there, the weather was generally mild 
up to the last week of July / early part of August when Napa experienced a brief 
heat spell. This sped up the ripening process, which led to uniform fruit 
maturity throughout the canopies at harvest. 
 
 
 

 
 
 
2009 Napa Valley Cabernet Sauvignon 
Technical Notes 
Alcohol by Volume: 14.5% 
TA: 0.57g/100ml 
pH: 3.57g/100ml 
RS: 0.3g/100ml 
Brix at Harvest: 24° 
Malolactic Fermentation: 100% 
Aging: 15 months in French and America 
  

http://www.firstpresswine.com/


EN TENSLOTTE  

9. Frankrijk / Bordeaux : Chateau Haut Batailley 2007, gd.cru classe 

 

65% Cabernet sauvignon, 25% Merlot, 10% Cabernet franc 

Wikipedia: 

Château Haut-Batailley is a winery in the Pauillac appellation of 

the Bordeaux region of France. The wine produced here was part of the 

property that was classified as one of eighteen Cinquièmes Crus (Fifth 

Growths) in the Bordeaux Wine Official Classification of 1855. 

History 

Historically the estate was part of Château Batailley until its purchase by 

the brothers François and Marcel Borie in 1932, and division into two 

properties 1942, in order to prevent inheritance difficulties. The smaller 

part which did not include the Batailley château became the property of 

François Borie who added to its vineyards with land acquisitions 

from Château Duhart-Milonwhile also running Château Ducru-

Beaucaillou.[2]
 Following his death in 1953, the property passed on to his 

daughter Françoise de Brest-Borie, while being administered by her brother 

and Ducru-Beaucaillou owner Jean-Eugène Borie. The estate is still run by 

the Borie family who also own Ducru-Beaucaillou and Château Grand-Puy-

Lacoste. 

Production 

The vineyard area extends 22 hectares (54 acres) planted with 

65% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, and 10% Cabernet Franc. Of 

the grand vin Chateau Haut-Batailley there is an average annual production 

of 10,000 cases (900 hl), and of the second wine Tour d'Aspic there is an 

annual production of 1,700 cases (150 hl). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pauillac
http://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Batailley
http://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Duhart-Milon
http://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Ducru-Beaucaillou
http://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Ducru-Beaucaillou
http://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Haut-Batailley#cite_note-wd-chb-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Grand-Puy-Lacoste
http://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Grand-Puy-Lacoste
http://en.wikipedia.org/wiki/Vineyard
http://en.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Sauvignon
http://en.wikipedia.org/wiki/Merlot
http://en.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Franc
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_wine

