Programma de Oude Waalstroom

Natuurwijnen aan de Waal
We verzamelen tussen 10.00 - 10.15 uur bij Café de Verdraagzaamheid aan de Waalkade.
Tip: Zaltbommel heeft een mooi historisch centrum. Kom met de trein en neem de tijd om via de
stadswallen, het stadskasteel, het historische centrum en de waterpoort te lopen.
Na koffie met plaatselijke lekkernij vertrekken we voor een wandeling van 2.30 uur langs de Waal
naar de Kil van Hurwenen en natuurpark de Hurwenensche Uiterwaarden.
“Ambachtelijk, authentiek en vol karakter!” zijn de wijnen van de Oude Waalstroom. Tussen de
druivenranken bloeien bloemen en kruiden, er zoemen bijen en je kunt een schaap tegenkomen.
Eenmaal op het wijngoed worden we rondgeleid door wijnboer Huib Overmars, door de weelderige
wijngaard (met tipi!) en in de wijnkelder. Huib is zelf de wijnmaker en heeft zijn eigen visie, uitgaande
van de natuurlijke gang van zaken in de wijngaard en natuurlijke processen in de kelder. Omdat hij
niets toevoegt, is hij in staat om 100% gifvrije natuurwijnen te garanderen. Geen filtering; minimale
interventie. Biologische, zelfs vegan wijnen! gemaakt van solaris, souvignier gris, muskaat en
johanniter; de rode wijnen van cabernet-cantor, cabernet cortis, regent en rondo,
De lunch zal bestaan uit verschillende streekproducten: een soep, een salade, broodjes, kazen,
vleeswaren en zoete producten. Hierbij proeven we vijf bijzondere natuurwijnen, die aan tafel
becommentarieerd zullen worden door Huib. Uniek zijn de Blije Bubbels, de appelcider en: een
orange wine! Orange wine is wijn van witte druiven, gemaakt als rode wijn: de druivenschillen – die
kleur en smaak afgeven - vergisten mee. Dit heet een pulpvergisting. Bij gewone witte wijnen worden
de druiven eerst geperst en vindt er een sapvergisting plaats. De schilletjes geven de oranje kleur aan
de wijn en daarbij ook veel smaakstoffen en tannines. Na dit buitengewone bezoek lopen we in ca.
drie kwartier terug naar station Zaltbommel, waar we tegen 16.30 uur aankomen.

