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Waarom Armenië? 
Armenië in het kort 

Seografische ligging; 

Arnw.rxt- iig+ in het jitpr.ste zuider van de KauAaSu3-reg:o, 

grenzend aan Turkije en Iran. Aon de noordelijke grens von 

Armenië iigr een exciave vort Azerbeidzjan: NJochitsjevcr.. 

Oppervlakte: 

Arnicmc is de kleins-c onarhankeiijke staat m de Keukasus 'net 
een oppervlakte vnn <?9 800 Km'' Dcfirmec is he* iets kïe.rier aan 
Nederland, 

Aantal inwoners: 2 971 650 

Hoofdstad: Jerevan 

Belangrijkste toal: Armeens 

Bevolkingssamenstelling: 

97 9% Arfnenie;rs 

1.3% Koerden 

03% Russen 

0,3% Ovenq 

Er zijn verschttlende interpretaties von de vït^ kleuren, moar meestal nwreft 
aouigenomef) dat het rood Ket btoed dat door de Armeniërs ter verdediging van hun kind 
werd vergoten symboüscert, terwijl het Wcuw voer de Armeense lucht staat en het 
orOTijc voor dc vruchtbare bodem von het kind en de daarop mrktomt bocrea 

De off ictóte betekenis van de kleuren sttat in de Armeense grondwet; 
H&t Rood beeldt het Armeens Hooghnd uit, de c^minue strijd ven het At^ménst 
voik om te overleven, vasthcfudendheid aan het chfistelijk ^hof en de Armeense 
anafhankeiijkheid en vrijheid. Het Blauw beeldt de wil von het Armeense volk om 
ooder de vreedzame hemet te leven uit Het Oraf\je beeldt het creatieve talent en 
het arbeidsethos van het Armeense volk uit 



Met de neus in het glas 

Mochten we wel eens het verwijt krijgen dat we onze proeverijen teveel op de oude wijnlanden 
richten, soms wel een beetje terecht, op maandag 11 november gingen we met de aanwezigen deze 
avond wel heel diep het oude wijnland in. Ik denk dat velen van ons, waartoe ik zelf ook behoor, op 
een blinde kaart dit land niet direct zouden kunnen aanwijzen. Deze vaak roerige gebieden in 
oostenlijk Europa kennen we meestal uit kranten en meuwsberichten, en dan meestal met nogal wat 
narigheid. Dat er ook heel veel valt te genieten in het land Armenië, zowel uit toeristisch, historisch, 
maar ook, en vooral op wijngebied, dat maakten Arie Kliphuis en Ineke ons deze avond wel 
duidelijk. Uit oogpunt van de christelijke geschiedenis valt er voor de geinteresseerden veel te 
genieten, maar ook uit historisch oogpunt is dit een interessant land. Maar als rechtgeaarde wijn
liefhebbers gingen zij vooral op jacht naar de wijn en zijn historie. Dat veel liefhebbers afkwamen 
op deze bijzondere proeverij, bleek deze avond met een bijna volle zaal. 
Onze voorzitter heette iedereen van harte welkom met een speciale vermelding van de introducées, 
dat waren deze avond, Menno van Nieuwenhuijsen, Marlous Buchholtz en Mattyar Khoozani. 
Wij hopen ze vaker terug te zien. 
Hiermee was het woord aan Arie die ons een heel enthousiast verhaal voorschotelde en zijn verhaal 
lardeerde met mooie beelden van dit inderdaad fraaie land en daarbij kwamen natuurlijk ook de 
wijnverhalen los, hierbij gesteund door Ineke die al even enthousiast was. Het hele uitgebreide 
verhaal, wat ons hier te ver zou voeren, zal ik in dit korte bestek een beetje tot leven proberen te 
wekken, uiteraard naast de proefnotities. Desbetreffende teksten zijn uiteraard van Arie. 
We begonnen met een serie witte wijnen met voor ons vaak moeilijk uitspreekbare titels en 
druivensoorten. Onze eerste wijn droeg de fraaie naam Karas, geboren aan de voet van de bekende 
berg Ararat en wordt gemaakt van Kangun 50%, een Armeense druif, 40% Chardonnay en 10% 
Viognier,. Bij die twee laatste soorten voelen we ons al een beetje thuis. Men pretendeert in dit 
wijnhuis dat men deze wijnen maakt met het respect voor meer dan 6000 jaar !!! wijncultuur. In ons 
glas een helder lichtgele wijn, redelijk intens, met geuren van bloemetjes, zuurtjes, wat aardsheid. 
Een goede zuurgraad met wat zoettonen in de mond, limoen en citroen. Vrij zacht mond gevoel 
met een korte afdronk. Een aangename kennismaking met Armenië. Het wijnjaar van deze wijn is 
2017. 

Areni Noir 

De Areni Noir is een oeroude druif die stamt uit het 
Zuiden van Armenië. Een kwaliteitsdruif die 
aangeschreven staat als de beste van het land. Hij geeft 
kruidige, redelijk volle maar niet heel donker gekleurde 
rode wijnen die vaak goed kunnen ouderen. 

En ja, dan toch maar die moeilijke namen, zeker voor onze tweede wijn, Voskevaz Urzans 2013, en 
dan voor de Armeense variant van de Muscat, Vardabuyr Zijn kleur was donkergeel- citroen/groen, 
helder In de neus Eau-de-Cologne ? Hars en wat muskaattonen. Een licht zoetgehalte met goede 
zuren daarbij in de mond met citrustonen, lichte vettigheid en wat bitters. In de afdronk iets 
branderigs. Vrij hoge smaakintensiteit. 
Bij de volgende witte wijn komen we een al eerder geproefde druivensoort tegen, de Kangun, hier 
aangevuld met Rkatsiteli (30%). De firma Van Ardi zetelt in het wijndistrict Aragatsotn en heeft in 



Armenië, een land in de Zuidelijke Kaukasus, is het oudste Christelijke land ter wereld. Hier wordt al 
6.000 jaar wijn gemaakt. Ondanks deze indrukwekkende geschiedenis en tientallen oeroude, 
inheemse druivenrassen is Armenië een vrijwel vergeten wijnland. Hoog tijd voor een kennismaking 
want er is stiekem een heuse revival gaandel De geschiedenis en de vele inheemse druivenrassen 
maken Armenië een uniek wijnland. Maar de wijnen zijn geen gemeengoed over de grenzen. Met 
name in de Westerse wereld zijn deze wijnen erg schaars. Recentelijke investeringen in de 
Armeense wijnbouw duwen de kwaliteit langzaam maar gestaag omhoog en de wijnen over de 
grens. 



deze wijngaarden vulkanische bodems die deze wijnen een apart cachet meegeven. 
Een heldere groengele wijn in ons glas, mooi en intens. In zijn geuren citrustonen, bloemen en geel 
fruit. In de zwaardere geuren hars, wat rokerigs en peredrups. In de smaak een licht zoetje met 
daarnaast prima zuren, lichte bitters en een vol mondgevoel. Veel smaak met een gemiddelde 
afdronk. 
De laatste witte wijn van deze serie draagt de fraaie naam Hin Areni Voskehat waarvan die laatste 
slaat op de heel oude inheemse druivensoort. Deze wijn uit het jaar 2016 was helder groengeel, iets 
minder uitgesproken dan onze vorige wijn. In de neus nogal gesloten, maar wel met prima geel 
fruit, citrus/citroen. Deze amphorawijn bezat een vrij hoog zoet en flinke zuren. Wat stroef in de 
mond, een bittertje met daarnaast geel fruit, citrustonen en wat hars, peer en limoen. Balans was o.k. 
terwijl de afdronk gemiddeld was. Interessante wijn, wel wat afwijkend van ons smaakpatroon. 

Karmrahyut 

De Karmrayhut is een Armeense druif die vrij stevige, 
opvallend bloemige rode wijnen geeft. Karmrahyut 
betekent 'sappig rood' in het Armeens. Hij is schaars, je 
vindt er zelden een wijn van. 

Van deze zelfde wijnboer is de eerste rode wijn afkomstig, met voor ons heel herkenbare druiven
soorten als Pinot-Noir x Sangiovese, hier Areni genoemd. Het jaar is 2014, terwijl de gronden waar 
deze druif op groeit vanvulkanische aard zijn en gedijt op een hoogte van zo'n 1250 meter Het 
vermelden waard is dat deze wijn een houtopvoeding krijgt op eikenhouten vaten. In ons glas een 
dof-roodbruine wijn met geuren van kersen /aardbeien, aards en wat ouds. De verhouding zoet en 
zuren was goed met weinig tannines en bitters. In de mond soepel met een gemiddelde 
smaakintensiteit, met vrij korte afdronk. Op zijn rapport zou kunnen staan "doordrinken". Wat 
opviel was de vrij oude kleur voor een betrekkelijke "jonge"wijn. 
De Areni-Noir komen we bij de volgende wijn weer tegen, ditmaal van de wijnfirma Trinity, van 
gronden die zo'n 6000 jaar geleden al werden gebruikt voor de wijnbouw. Deze wijn wordt gelagerd 
in vaten van Kaukasisch eikenhout, en dat is weer eens wat anders dan de Frans eiken vaten. Welke 
smaken je daarbij moet bedenken weet ik ook niet zo snel. In het rugetiket noemt men rijpe bessen, 
hints van caramel en kaneel. Deze houtlagering is gedurende 6 maanden. In het glas een paarsrode 
wijn, licht troebel. Hoge intensiteit met aardse geuren, kersen (likew) en kruidigheid. Een rubbertje. 
Zuren en zoet waren redelijk hoog met dito tannines en bitters. In de mond ook caramel, nootmus
kaat en een pepertje. Een redelijk lange afdronk. Een wijn met veel geuren en smaken die sommige 
proevers "spannend"noemden. Prima. 

Kakhet ^ 

De Kakhet is een Armeense blauwe druif waarvan 
traditioneel vooral zoete rode wijnen werden gemaakt. 
Tegenwoordig wordt hij steeds vaker geblend met 
andere Armeense druiven tot droge rode wijnen. 

Van de wijnbouwer Van Ardi mochten we al eerder een witte wijn proeven gemaakt van de voor ons 
onbekende druivensoorten, al gaan daar soms wel bekende namen achter schuil. Ditmaal voor de 
rode wijn uit het jaar 2014, zijn die namen niet minder onbekend. Deze wijn is samengesteld uit de 
druivensoorten Areni, Kakhet en Haghtanak. In onze glazen een bijna donkerrode wijn, licht troebel 
en met een hoge viscositeit. In de neus geuren van kruiden, kersen en bramen, tabak en hout. Men 
gebruikt hier Frans eikenhouten vaten voor de lagering. In de mond vrij hoge zuren met wat zoet en 



met stevige tamiines. Lichte bitters en wat tonen van cederhout (potlood). Een wijn met veel 
smaken, maar niet echt uitgesproken. Wat stroefheid in de mond, redelijke complexiteit en een 
gemiddelde afdronk. 
Hoe het schrift wordt genoemd zoals dat voorkomt op het etiket van de volgende wijn weet ik niet, 
maar gelukkig stond er op het achteretiket ook een kleine Engelse verklaring waarop men ver
klaarde dat de wijn wordt gemaakt van de Kakhet en de Haghtanak, soorten die we al eerder 
tegenkwamen. Een wijn uit het jaar 2014 en geproduceerd door de fïrma/wijnboer Voskevaz Wine 
Cellar 
Een paarsrode wijn in het glas, mooi en helder In de neus geuren van rijp rood fruit, 2:warte bessen, 
kirsch, een stinkje/rubber en houttonen. Vrij hoge zuren in de mond met wel een lekker zoetje/fhiit. 
Gemiddeld in zijn tannines en bitters. Behoorlijk veel smaken met een redelijke balans. Een beetje 
richting Bordeauxtype. 
We gaan weer een beetje richting bekend terrein wat betreft de druiven van de volgende wijn. Uit de 
streek Amavir komt de Karas van de firma Tierras de Armenia. Deze wijn bevat het sap van de 
Syrah, Cot, Cabemet- Franc en tenslotte ook nog Tannat. Volgens ons Frans ingestelde 
smaakpatroon is dit toch wel ongewoon te noemen dacht ik zo. Syrah combineren met Tannat en 
Cabemet- Franc, dat kom je niet zo vaak tegen. We gaan eens zien wat onze proevers ervan vonden. 
De kleur van deze wijn was paarsrood en mooi helder. In de neus rijp rood fhiit, kersen/kirsch en 
een niet onaangenaam stinkje/rubber (heel subtiel). Duidelijke houttoon. Stevige zuren en tannines 
met wat bitters. De zuren en het zoet zijn goed in balans. Kruidigheid en wat kirsch. Tot slot kunnen 
we zeggen een goede in balans zijnde wijn. Vrij hoge smaakintensiteit en een goede afdronk. Prima. 
Even vergeten, het jaar is 2016. 
Zoals u in de beschrijving kunt lezen is deze Kamrayhut een wat vreemde " eend in de bijf', hij 
behoort niet thuis in de edele druivenfamilie van de Vitis Vinifera maar in de arbeidersklasse van de 
druiven de familie "Vitis Amurensis". Kennelijk durfde men het toch niet aan om deze druif puur te 
gebruiken, dus kwamen er nog twee andere soorten aan te pas t.w. De Areni Noir en de Kakhet, die 
twee laatsten kwamen we al eerder tegen (zie ook beschrijving). 

Een paarsrode wijn, mooie intense kleur, in de neus rijp rood fruit zoals bramen en zwarte kersen. 
Vooral de kruidigheid viel ons op, en wat snoepjesachige tonen. In de mond goede zuren met iets 
hoger zoetgehalte. Tannines en bitters gaven deze wijn wat ruggegraat. Lichte stroefheid in de 
mond. Wat drogend in de mond met enige stroefheid. De balans was wel in orde. Deze wijn 
waarvan de druiven op 1450 meter hoogte groeien was zeker de moeite waard, al was het maar door 
zijn totaal andere stijl. Krijgt een moderne opvoeding. 
Onze voorlaatste wijn de Kataro, is gemaakt van de Sireni-druif, een oude inlandse druif die veelal 
wordt gebruikt in stevige wijnen en worden dan vaak gecombineerd met eten van b.v. de barbecue, 
en sterke kazen enz. 
Deze wijn uit 2015 was helder rood, intens en mooi. In zijn geuren rood fruit,, kersen en bramen 
met in de zwaardere tonen cederhout en chocolade. In de mond goede zuren, met behoorlijk wat 
zoet naast het fruit en zachte tannies met wat bitters als tegenwicht. Goede balans, lange afdronk en 
met een lichte stroefheid. Neigt iets naar de zoete kant. 
Met de volgende wijn, die het dozijn volmaakt, komen we aan het einde van deze proeverij, 
daarover straks meer, eerst de Zorah Karasi 2013, een wijn die van grote hoogte afkomstig is n.1. 
1400 meter en daarbij een naam met zich meedraagt die in de geschiedenisboeken zeker niet 
ontbreekt, de berg Ararat. Bovendien rijpt deze wijn niet in de gebruikelijke RVS tanks of 
eikenhouten barriques, maar in grote stenen amphora's. Hoe het effect hiervan is t.o.v. eiken vaten is 
mij niet bekend, maar zeker is dat deze laatste wijn er mocht zijn. 
Van de druif Areni -Noir kregen we een bruin/granaatrode wijn in het glas, helder en mooi In de 
neus gerijpte geuren van bramen en zwarte kersen, paddestoelen en iets jam-achtige zoettoon. In de 
smaak een goede verhouding zoet en zuur, lichte bitters en zachte tannines. Hoge smaakintensiteit. 
Later in de mond tonen van leer en bosachtig. Mooie wijn, licht oxidatief en nèt iets minder dan de 
vorige wijn. 



Het was het besluit van een intense proeverij met wijnen die voor de meesten van ons onbekend 
waren, uit een eveneens vreemd ver weg gelegen land, dat door sommigen van ons met vakantie 
wel is verkend, maar waarvan we kunnen stellen dat de doorsnee wijnliefhebber er weinig weet van 
heeft. Ineke en Arie hebben die stap genomen uit wijn- verkennend oogpunt, maar zeker ook omdat 
de geschiedenis van dit land en de landen er omheen mede bepalend zijn geweest voor het ontstaan 
van Europa, 
Vreemde landen, vreemde wijnen, lange geschiedenissen, niet alleen goed om daar eens mee kermis 
te kurmen maken, maar ook om de vaak interessante en mooie verhalen die daarbij horen. 
We hebben middels de moderne projectiemiddelen een kijkje kunnen nemen in dit land en via de 
wijnen kunnen proeven hoe men daar wijnen maakt. Het was een zeer leerzame avond die we 
besloten met het overhandigen van een fraaie fles en een groot en verdiend applaus. 
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KARAS 

WINE OF ABMEIIIA . ESIAIE BOITLED 

2017 

WIJNl. 

Land : Annenië. 
Streek ; Armavir 
Gemeente : Arevadasht Village. 
Wijn : Karas. 
Prop/Vit. : Tierras de Armenia. 
Kwaliteit : Geen klassificatie bekend. 
Druiven : 50% Kangun, 40% Chardonnay en 10% Viognier. 
Jaar : 2017. 

Beoordeling 
Kleur : Helder lichtgeel. 
Geur : Bloemig, aards, zuurtjes. Redelijk intens. 
Smaak' : Vol en zacht in de mond. Zuren redelijk. Limoen, citroen. 
Totaal : Complexiteit is matig met een korte afdronk. Wel fris in de mond. Zacht. 



"VÖSKEmZ 
2013 

white dry wine 

Alc. 12,5% by vol. 75oml 
PRODUCT OF ARMENIA 

WIJNl. 

Land : Armenië. 
Streek : Aragatsotn. 
Gemeente : Voskevaz 
Wijn : Voskevaz Urzana. 
Prop/Vit. : Voskevaz Wine Cellar 
Kwaliteit : Vintage. 
Druiven : Muscat Vardabuyr. 
Jaar : 2013. 

Beoordeling : 

Kleur : Lichtgeel/groen. Helder 
Geur : Eau de Cologne, hars. Muskaat ? 
Smaak : Redelijke zuren en zoet. Bittertje. Citroen, lichee. 
Totaal : Vol, filmend. Muskaat. Smaakintensiteit is hoog, balans redelijk. 



2016 

Estate Bottled 
Product oj Armenia 

750ml 1 3 % V o l . 

WIJN 3. 

Land : Armenië. 
Streek : Aragatsotn. 
Gemeente : Sasunik Village. 
Wijn : Van Ardi. 
PropMt. : Van Ardi. 
Druiven : Kangun 70%, 30% Rkatsitelli. 
Jaar : 2016 

Beoordeling : 

Kleur : Helder groengeel. 
Geur : Bloemig, fruittonen. Hars/dennen. Melkzuren. 
Smaak : Licht zoetje, zuren prima. Fruit, dennen en peredrups. 
Totaal : Vol mondgevoel, wat citrustonen, lichte bitters. Hoog op smaak. Complexiteit goed. 
Bijz. : Op vulkanische ondergrond. Ong. 1100 m hoogte. 



HIN ARENI 
V I N E Y A R D S 

- 2 0 I 6 -

VOSKEHAT 
WHITE DRY WINE 

WIJN 4. 

Land : Annenië. 
Streek : Vayots Dzor. 
Gemeente : Areni Village. 
Wijn : Hin Areni Voskehat. 
Prop/Vit. : Hin Areni CJSC. 
Druiven : Voskehat. 
Jaar : 2016. 

Beoordeling 
Kleur : Lichtgeel/groen helder 
Geur : Citrus, tropisch fruit. Redelijk gesloten. 
Smaak : Zoetgehalte redelijk hoog, zuren hoog. Stroef, en wat bitters. Peer, meloen/limoen. 
Totaal : Afdronk redelijk. Bitters. Ook wat frissigs in de mond. Balans redelijk. Prima gjas. 



HIN ARENI 
V I N E Y A R D S 

- 2 0 I 4 -

ARENI 
R E D DRY WINE 

WIJN 5. 

Land : Annenië. 
Streek : Vayots-Dzor. 
Gemeente : Areni-Vïllage. 
Wijn ; Hin Areni. 
Prop/vit. : Hin Areni CJSC. 
Druiven : Areni-Noir (Pinot-Noir), Sangiovese. 
Jaar : 2014. 

Beoordeling : 

Kleur : Robijnrood, dof met wat bruin. 
Geur : Aards, kersen, aardbeien. Waf'oude" neus. 
Smaak : Zuren en zoet zijn redelijk hoog, stroef en wat bitters. Stevig en krachtig in de 

mond. Afdronk is redelijk kort. Goed glas wijn, advies: doordrinken. 

4 



6100 
E S T A T E B O T T L E D 

Areni Noir 2 0 1 6 Unbafi uU 

Aghavnadzor, Vayots Dzor, Armenia UijuilQiudnri, "Irnjng 5nn, •̂ lujiuuimutt 

Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
Prop/vit. 
Druiven 
Jaar 

Beoordeling 

Kleur 
Geur 
Smaak 

Totaal 

WIJN 6. 

: Armenië. 
: Vayots-Dzor. 
: Aghavnadzor Village. 
: Trinity Areni-noir 
: Trinity L L C . 
: Areni-Noir 6100 
: 2016. 

Paarsrood, licht troebel, andere fles helder. 
Aards, teer Rood fruit, stinkje. Hout. 
Zoet redelijk, zuren gemiddeld. Nog behoorlijk wat tannines. Vol in de mond. 
Fruit nog goed proefbaar. Nootmuskaat, pepertje. 
Spannende wijn, gelagerd in Kaukasisch hout. Goede afdronk. 

4 



/ an Ardi 
red dry wine 

Areni, Kakhet, Haghtanak 
Estate Bottled 

Product of Armenia 

750ml 14,5% Vol 

WIJN 7 

Land : Armenië. 
Streek : Aragatsotn. 
Gemeente : Sasunik. 
Wijn : Van Ardi. 
PropA ît. : Van Ardi L L C . 
Druiven : Areni, Kakhet, Haghtanak. 
Jaar : 2014. 

Beoordeling : 
Kleur : Donker paarsrood, troebel. 
Geur : Kruidig, kersen, bramen. Tabak en hout. 
Smaak : Vrij hoge zuren, zoet gemiddeld. Stevige tannines.Cederhout, lichte bitters. 
Totaal : Niet echt uitgesproken. Mondgevoel wat stroef. Vrij hoge smaakintensiteit. 

Goede wijn, gem. afdronk. Eetwijn. 



VOSKEVAZ 
2014 

umz 
• 1* 

- -""̂  dry wine 

Alc. 12,5% by vol. 750inl 
PRODUCT OF ARMENIA 

WIJN 8. 

Land : Armenië. 
Streek : Aragatsotn. 
Gemeentte . Voskevaz. 
Wijn : Nuraz. 
PropA ît. : Voskevaz Wine Cellar. 
Druiven : Kakhet, Haghtanak. 
Jaar : 2014. 

Beoordeling : 

Kleur : Paarsrood, licht troebel. 
Geur : Zwarte kersen. Kruidig, herfstbos. Hout, chocolade. 
Smaak : Zuren redelijk hoog, zoet prima. Tannines gemiddeld. Rijp rood fruit. 
Totaal : Vrij hoge smaakintensiteit, redelijke balans. Goed fluit. Doet denken aan Bordeaux

type. 



ft 

KARAS 
tiuiiiiuu 

Red Wine 
2016 

WIJN 9. 

Land : Annenië. 
Streek : Amavir 
Gemeente : Aravadasht. 
Wijn : Karas. 
Prop/vit. : Tierras de Armenia. 
Druiven : Syrah, Cot, Cabemet-Franc en Tannat. 
Jaar : 2016. 

Beoordeling : 
Kleur : Paarsrood, helder 
Geur : Stinkje, rubbertje. Hout. Rijp rood fruit, kirsch. 
Smaak : Stevige tannines, bitters. Zoet en zuren in balans. Fruit/kirsch. Kruidig. 
Totaal ; Vrij hoge smaakintensiteit. Goede afdronk. Stevig, goed glas wijn. 



Armas Karmrahyut 
Karmrahyut. Veel exotischer wordt het toch 
niet. Deze druif groeit alleen in Armenië en 
heeft wat 'Aziatisch bloed'. Kijk, 'Ons soort 
wijndruiven' behoort tot de keurige Vites 
Vinifera familie. In Azië groeien ook druiven, 
maar die horen tot de Vitis Amurensis 
familie. Daar kun je maar beter geen wijn van 
persen. De oma van Karmrahyut is stiekem 
vreemd gegaan met zo'n Aziaat. 

Deze Karmrahyut is geoogst op 1.450 meter 
hoogte. 

WIJN 10. 

Geen etiket, wel de beschrijving. 

Land : Armenië. 

Beoordeling : 
Kleur : Paarsrood/rood. Helder 
Geur : Rijp rood fruit. Bramen, kruidig. Ook wat snoepjes. 
Smaak : Tannines en bitters, vrij zacht. Goed fruit. Houttonen. Rubbertje. Kruidig. 
Totaal : Hoog in zijn smaakintensiteit, vrij lange afdronk. Kruidig. Drogend in de mond 

Totaal andere stijl. Laat nog maar even liggen. Nu is de balans matig. 
Bijz : Hoogte wijngaard 1450 m. 
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WIJN 11. 
Land : Annenië. 
Streek : Anushillic ? 
Gemeente : Toch. 
Wijn : Kataro. 
Druiven : Sireni. 
Jaar : 2015. 

Beoordeling : 
Kleur : Helder rood, mooi. 
Geur : Rood fruit, cederhout. Kersen en bramen. Chocolade. Intens. 
Smaak : Goede zuren, vrij veel zoet. Fruit. Bitters en zachte tannines. Licht stroef 
Totaal : Goed in balans, lange afdronk. Niflgt iets naar zoet. Mooie wijn. 



WIJN 12. 

Land : Annenië. 
Streek : Vayots Dzor. 
Gemeente . Rind. 
Wijn : Karasi Noir 
Prop/Vit. : Zorah. 
Druiven : Areni Noir. 
Jaar : 2013. 
Bijz. : Gerijpt in Amphora's. Hoogte wijngaarden ruim 1400 meter In de schaduw van de 

berg Ararat. 

Beoordeling 

Kleur : Helder bruinrood/granaat. 
Geur : Rijp rood fruit zoals bramen. Paddestoelen,. Zoetimpressie, Jam. 
Smaak : Mooi gerijpt fruit, houttoon. Bosachtig, leer. Goede zoeten en zuren. 
Totaal : Licht oxidatief, balans in orde. Goede afdronk. Prima wijn, iets minder dan wijn 11. 


