
Foodpairing: 
Deze wijn kan perfect gecombineerd
worden met gebraden lamsbout en
pikante mosterd.

Productieproces: 
Doordat de druivensoort cabernet
sauvignon niet voldoende kan rijpen in
ons klimaat met weinig zonuren, werden
er nieuwe rassen ontwikkeld die
aangepast zijn aan de omstandigheden
van ons Haspengouws klimaat. Zo
ontstonden de nieuwe druivenrassen
cabernet dorsa en cabernet cortis. 

Cabernet dorsa geeft een complex
boeket van rode en zwarte vruchten,
zoals frambozen, zwarte bessen, pruimen
en cassis. De druif heeft een aardige
hoeveelheid tannines, veel suikers en een
milde aciditeit. Cabernet cortis zorgt voor
de kruidigheid en veel tannines. Cabernet
cantor geeft de wijn meer structuur en
kracht. In de smaak is er ook een hogere
aciditeit met meer rode vruchten. 

Elke druivensoort wordt apart verwerkt
zodat de unieke aroma’s en smaken
behouden blijven. Na het ontstelen en
kneuzen van de druiven, volgt er een
lange schilmaceratie van enkele weken. 
 

Ook de vergisting gebeurt wanneer de
schillen en het sap nog samen zijn. De
vergisting gebeurt aan een hoge
temperatuur van 22 tot 27°C. Dit zorgt
ervoor dat de tannines tot hun recht kunnen
komen. 

Na het persen van de druiven, worden
stalen genomen van elke wijn. Dan worden
de wijnen geblend op basis van de smaken
en aroma’s die we graag zouden creëren.
Hierna rijpt de wijn nog op vaten van Franse
eik gedurende 24 maanden. 

Stierenbloed

Smaakt de wijn naar meer?
Makkelijk te bestellen via: 

WWW.HOENSHOF.BE

cabernet cantor, cabernet dorsa & cabernet cortis

aroma van rijpe kersen, bramen en
pruimen met toetsen van natte
bladeren en vlees 
zeer krachtig in de smaak met
stevige, rijpe tannines 
heldere aciditeit van kersen en rode
bosbes 

Proefnotities: 
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Een andere versie gaat nog verder. De
vrouwen van Egri zouden stierenbloed aan
de rode wijn hebben toegevoegd omdat zij
dachten dat het de kracht van hun mannen
zou doen toenemen. 
Dat hebben wij in ieder geval niet gedaan. 

De historische context is uiteraard enigszins
anders. Tijdens de Koude Oorlog was het
niveau van de Hongaarse wijnen erg
gezakt. Tijdens het communisme lag de
nadruk vooral op de kwantiteit, waardoor
de wijnen erg slap waren. Na de val van het
communisme gingen de wijnmakers
opnieuw inzetten op kwaliteit. De Bikavér is
daarbij het voorbeeld bij uitstek. De
vergelijking met onze wijnen gaat in die zin
op dat de kwaliteit van de rode Belgische
wijnen in het verleden ook niet hoogstaand
was. Onder meer prof. Dr. Ghislain Houben
van Domein Hoenshof heeft inmiddels
bewezen dat het anders kan. De Belgische
Stierenbloed is een zeer krachtige rode
kwaliteitswijn die op enkele jaren een
stevige reputatie verwierf.

Het verhaal:
De naam “Stierenbloed” is een verwijzing
naar de bekende Hongaarse wijn Egri
Bikavér. Bikavér is een donkerrode,
stevige en kruidige wijn met een
alcoholgehalte van 13 à 14%. De
donkerrode kleur van de wijn zou lijken
op de kleur van stierenbloed. Anders dan
de Hongaarse versie, wordt onze
Stierenbloed uitsluitend gemaakt van
(noordelijke) cabernet soorten. 

De legende wil dat in 1552 de burcht van
Egri ten tijde van het Ottomaanse Rijk
wekenlang werd belegerd door een
Turkse overmacht van 12.000 mensen. De
2000 inwoners van de burcht hielden zich
op de been door flink van de rode wijn te
drinken. Met nog rode wijn in hun
baarden - en door als dolle stieren te
gaan vechten - wisten zij de aanvallen
keer op keer af te slaan. De Turken die
geen wijn kenden vanwege hun geloof,
dachten dat het stierenbloed moest zijn,
waarop zij uiteindelijk afdropen en de
reputatie van het “Egri Bikavér” gevestigd
was. 
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