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Russische wijnen veroveren Europa.

Slechts weinigen zullen op dit moment Rusland in verband brengen met velden
vol druivelaars en kwalitatieve wijnen. Wijnhandel Start2taste in Waregem zal
daar vanaf nu verandering in brengen. Het harde werk van de Russische
wijnmakers begint zijn vruchten af te werpen op vele internationale concours.
Het zou zonde zijn dat we daar in België, en met uitbreiding Europa, niet van
kunnen genieten.
De wijnindustrie wordt door de Russische autoriteiten gepromoot als een
gezonder alternatief voor sterke dranken met een hoger alcoholgehalte. Zo
komt ook de export van Russische wijnen langzaam maar zeker op gang.
Start2taste liet, als eerste wijnhandel in Europa, eind november 2018 een grote
partij flessen rode, witte en schuimwijnen van 5 verschillenden Russische
wijndomeinen verschepen naar de haven van Antwerpen. België en met
uitbreiding Europa kan dus binnenkort kennismaken maken met deze ‘nieuwe’,
verrassende Nieuwe Wereldwijnen.
De officiële Russische wijndegustatie en presentatie in België vindt plaats in
het Russisch Centrum voor Wetenschap en Cultuur in aanwezigheid van dhr.
Alexander Tokovinin, Ambassadeur van Rusland in België . Datum: 17
december 2018.

Van wodka naar wijn
In een regio die quasi synoniem staat met wodka is het moeilijk voor te stellen dat de
wijnbouw – voornamelijk organisch uitgebouwd – in volle opmars is. Rusland heeft nochtans
een rijke geschiedenis in mousserende wijnen. Maar het is pas sinds de sterk toegenomen
privatisering van de laatste jaren dat de wijndomeinen in het postcommunistische land
helemaal tot bloei komen. “Zelfs de voormalige wijnmaker van Château Mouton Rothschild
superviseert bij een Russisch wijnhuis”, zegt zaakvoerder Dimitri Bonte. “We kunnen hier
spreken van hoog kwalitatieve wijnen met een enorm groeipotentieel. Niet alleen naar
gebruik in het land zelf, maar ook naar export toe. En daar willen we met Start2taste graag
een voortrekkersrol in spelen.”

Vijf verschillende Russische domeinen
Tijdens de degustatie zullen wijnen te proeven zijn uit vijf verschillende domeinen. Ieder
wijndomein heeft zijn eigenheid. Allen werden gekozen op basis van hun hoogstaande
kwaliteit en groeimogelijkheden.

Domaine Burnier
Wijndomein gelegen nabij de Zwarte Zee. Eigendom van de Zwitserse wijnmaker Renaud
Burnier en zijn vrouw. Zwitserse degelijkheid vertaalt zich eveneens in het glas. Hun filosofie
omvat authenticiteit, uitmuntendheid en consistentie. De resulterende wijnen hebben de
perfecte kwaliteit om Rusland internationaal te vertegenwoordigen.
Phantom
De makers van deze wijn staan aan het hoofd van de ‘Unie van Sommeliers en Experts’ van
Rusland, samen met de voorzitter van het oenologenteam van Vedernikow winery.
“Phantom” is het beeld van het verleden, belichaamd door twee grote rode druivenrassen.
De wijn die de tijd te boven gaat en uitnodigt om een blik te werpen in de toekomst van de
Russische wijncultuur.
Lefkadia
Lefkadia werd in 2006 gesticht door Mr. Mikhail Nikolaev en zoon. De legendarische
wijnmaker Patrick Leon, die samenwerkte met baron Philippe de Rothschild en Robert
Mondavi, maakt de wijnen en wordt op zijn beurt bijgestaan door Gilles Ray, de vroegere
directeur technische divisie wijngaarden van Mouton Rothschild. Hier wordt resoluut de kaart
getrokken van professionalisme en kwaliteit.
Sauk Dere
Wijndomein gelegen aan de voet van het Kaukasusgebergte en gesticht in 1926. De
etiketten zijn nog in dezelfde stijl als de vroegere Sovjet labels van de jaren ’60 maar het
domein zelf onderging sindsdien een grote modernisering. Moderne uitrusting en ervaren
specialisten tezamen met een uniek microklimaat hebben deze wijnen naar een hoger
niveau getild.
Villa Victoria
Villa Victoria is een typisch familiedomein gesticht door Sergey Yanov en Victoria Yanova in
2009 en gereputeerd door het planten van zaden van specifiek geselecteerde Italiaanse
klonen. Dit domein focust op een Bourgogne stijl en is tevens het eerste Russische
wijndomein dat een IGP ( Indication Géographique Protégée) kreeg.
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