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Ook Duitsland wijnkenner Albert de Jong heeft onze   
Cabernet Blanc 2019 geproefd en beoordeeld…. 

 

“Nu in het glas: 2019 Cabernet Blanc, Weinhaus Franz Hahn, Albersweiler/ 
Pfälz.  De altijd actieve wijnhandelaar Erik Tax uit Arnhem stuurde mij dit zeer 
opmerkelijke flesje toe.  

Dit nauwelijks bekende gekweekte druivenras is een kruising tussen de blau-
we Cabernet Sauvignon en onbekend gebleven PIWI-druivenrassen. Deze piwi
-druivenrassen zijn resistent tegen allerhande ziekten, schimmels en aanver-
wante narigheid zodat de wijnboer altijd verzekerd is van een latere druiven-
oogst. Hierdoor ziet men deze rassen veelal in nieuwe wijnlanden met een 
voor wijnbouw minder gunstig klimaat, zoals bijvoorbeeld Nederland.  De eer-
ste keer dat ik Cabernet Blanc proefde was ruim één decennia geleden bij een 
wijnboer uit Zwitserland -die zoals gebruikelijk voor deze bankiersnatie daar-
voor een pittige prijs verlangde! - en daarna heb ik deze vaak strak-droge wijn 
nog verschillende malen geproefd.  

Opvallend aan deze wijn is de intensiteit van de geelgroene kleur en de ge-
spierdheid van de smaak. De voordien geproefde exemplaren waren wezenlijk 
bleker van kleur en schraler van smaak.  
Het aroma doet mij denken aan combinatie van Pinot Blanc met de Oosten-
rijkse Neuburger druif: fris, vegetaal, kruisbes, circusachtig, met verder associ-
aties van rode appel, groene paprika en dit alles omlijst door een bloemige 
nootachtige impressie. In zijn sappige, strak droge, volle smaak heeft hij een 
lekker geprononceerd zuurtje met een aantrekkelijk bittertje. De afdronk gaat 
lang door en daarin bespeurt men een spannende minerale zoutigheid. Deze 
wijn is vooral gastronomisch waanzinnig inzetbaar, want door zijn minder uit-
gesproken fruitigheid sluit hij eenvoudigweg bij heel veel gerechten naadloos 
aan. Alles wat te maken heeft met vis, schaaldieren, asperges, quiche en al 
dergelijke gerechten meer gaan gewoon probleemloos aansluiten bij deze 
wijn.  
 
Zodoende een functionele, en betaalbare, nieuwe  
ontdekking van Erik Tax uit de  
geweldige wijnregio Pfalz” 
 

 

                                                                                      

   Albert de Jong 

www.karsvanderwagenmakelaardij.nl 


