
Degustatie  primitivo – zinfandel (26 oktober 2021) 

Op 18 februari 2020 waren we er allemaal nog van overtuigd dat covid-19 een Chinees griepje was. 
Een maand later had het virus de hele wereld in zijn greep en ging België in lockdown. Ook wijnclub 
Edelrot begon aan een lange tocht door de woestijn. Misschien waagden sommigen zich aan een 
online degustatie, maar hoogstwaarschijnlijk genoten de meesten onder ons thuis in beperkte kring 
van een goed glas. Fijn, maar wijn smaakt veel beter in aangenaam gezelschap, zodat alle leden van 
onze club ongetwijfeld hunkerden naar de heropstart van onze club. Doordat enkele bestuursleden 
om persoonlijke redenen afhaakten, lag de hervatting van de degustaties niet voor de hand. Gelukkig 
trokken enkele enthousiastelingen aan de kar en konden we op 26 oktober 2021 de draad weer 
opnemen. Een beetje spannend toch na twintig maanden inactiviteit. 

Natuurlijk brengt een wijndegustatie altijd wat spanning mee: welke wijnen krijgen we in het glas, 
zullen ze beantwoorden aan de verwachtingen, zullen ze ons verrassen,…? Niettemin deinsde onze 
club er de voorbije jaren niet voor terug om de spanning nog wat op te drijven door wijnen 
tegenover elkaar te zetten. Zo lieten we pinot noir de strijd aan met spätburgunder of  montpeyroux  
met faugères. Dit keer mochten de primitivo- en zinfandeldruif zich met elkaar meten. Hoewel het 
niet de bedoeling is om wijnen tegen elkaar uit te spelen of een wedstrijdje te houden, valt het 
competitieve aspect bij zo’n degustatie toch niet helemaal uit te sluiten. De homo ludens of spelende 
mens zit nu eenmaal in ieder van ons. Gelukkig maar. 

Primitivo en zinfandel dus. Natuurlijk is die keuze niet toevallig gemaakt: beide druivensoorten 
worden wel vaker in een adem genoemd. Opvallend, want terwijl de primitivo zich thuisvoelt in het 
Zuid-Italiaanse Puglia, is zinfandel het paradepaardje van de wijnbouw in Californië. Beide wijnregio’s 
liggen hemelsbreed maar liefst zo’n tienduizend kilometer uit elkaar. Dat vraagt om een woordje 
uitleg.  

Over de precieze herkomst van druivenrassen tast men dikwijls in het duister. Bij primitivo en 
zinfandel is dat niet anders. Lange tijd werd aangenomen dat het ging om twee benamingen van 
dezelfde druif. Dankzij DNA-onderzoek konden Californische wetenschappers die theorie echter 
ontkrachten. Bovendien toonden ze aan dat beide druivensoorten identiek genetisch materiaal 
bezitten en afstammen van de tribidragdruif uit Kroatië. Twee kinderen van dezelfde moeder dus. 
Allebei voelen ze zich in hun sas op een droge, goed doorlaatbare bodem en allebei zijn het fervente 
zonnekloppers.  Toch zijn zwoele nachten niet aan hen besteed, maar geven ze de voorkeur aan 
afkoeling, iets waar zowel de Adriatische Zee in Puglia als de Stille Oceaan in Californië voor zorgen.  

Lange tijd werden primitivo en zinfandel als kneusjes beschouwd, waar wijnbouwers en -liefhebbers 
hun neus voor ophaalden. De eerste werd vooral gebruikt om minder stevige wijnen wat meer body 
en kleur te geven, terwijl de tweede als tafelwijn op de markt kwam en voornamelijk wit gevinifieerd 
werd. Daar is gelukkig verandering in gekomen. Dankzij moderne vinificatietechnieken is zinfandel 
uitgegroeid tot de trots van Californië die internationaal zijn mannetje staat en prijzen in de wacht 
weet te slepen. In het kielzog van zinfandel is ook primitivo aan een steile opmars begonnen en 
brengt de druif mooie wijnen voort met aroma’s en smaken van rood fruit (kersen), kruiden en 
(bittere) chocolade. Zinfandel kan uitpakken met een nog gevarieerder geur- en smaakpatroon (rood 
en zwart fruit, kruiden, peper) en levert wijnen op met een hoog alcoholgehalte.  

Om de vier primitivo- en de vier zinfandelwijnen goed met elkaar te kunnen vergelijken, werden 
beide wijnen telkens aan elkaar gekoppeld. De matches waren eerder lukraak gekozen en ook de 
volgorde waarin gedegusteerd werd, stond los van de kwaliteit (en de prijs).  

 



1. Alberto Longo 2017 IGT Puglia (Licata Vini Diepenbeek, € 13,50) 
Beyer Ranch Wente Vineyards 2016 (Vinopio Essen, € 13,08) 
 

Bij een eerste blik op de degustatiefiche valt meteen het alcoholgehalte 
van beide wijnen op, respectievelijk 15,5% en 14,5%. Die hoge 
percentages zullen als een rode draad door de degustatie lopen. De 
Italiaanse wijn mocht 6 maanden in cementen vaten en 6 maanden in 
de fles rijpen, terwijl zijn Californische broertje 8 maanden in Franse en 
Amerikaanse eiken vaten doorbracht.  
 
Op het eerste gezicht kunnen beide wijnen hun verwantschap niet 
verbergen: intens robijnrood en helder. De primitivo vertoont licht 
evolutie; de zinfandel is wat doorzichtiger. In de 
neus geeft de primitivo zijn geheimen maar 
mondjesmaat prijs. Na wat walsen komen er wat 
primaire aroma’s vrij die overgaan naar donker 
fruit, bramen, cassis en pruim. Bij de zinfandel 
valt naast donker fruit meteen een iets zoetere 
toets van lichtjes gestoofde rode vruchten op, 
aangevuld met een licht tabakaroma.  
 

De aroma’s van de zinfandel worden doorgetrokken naar de mond: een 
korf vol rood fruit (kers, cassis) en een mooi versmolten houttoets 
geven de wijn een zekere volheid, maar toch is de lange afdronk fris. Er 
komt ook een licht bittertje vrij. In vergelijking daarmee stelt de 
primitivo wat teleur: minder expressief, minder fruitig, minder complex 
en een te beperkte finale. Met 21 stemmen op 21 geeft Californië al 
meteen een stevig visitekaartje af.  
 
 
 

2. Zinfandel Sinfarosa 2017 Fellini Manduria Primitivo di Manduria (Superiore.de, € 13,12) 
Premier Old Vine 2017 Renwoond Winery (Artevino Zoersel, €14,95) 
 
Italië wil de aandacht naar zich toe trekken met een opvallende fles én 
een etiket dat ons op het verkeerde been zet: ondanks de naam 
“Zinfandel” gaat het wel degelijk om een primitivo afkomstig uit 
Manduria, aan de binnenkant van de hak van de laars De wijn werd 
opgevoed op Amerikaanse en Franse eik en bevat 15% alcohol. Zijn 
Californische broertje mocht rijpen in Amerikaanse eiken vaten en 
bevat een vergelijkbaar alcoholpercentage (14,5%). 
 
Beide wijnen zijn donkerrood met bij de primitivo een paars tintje. De 
neus valt telkens op door zijn expressiviteit en rijkdom met kers en 
framboos gevolgd door zwart fruit en een kruidige toets. Bij de 
zinfandel, die wat fijner overkomt, komt daar nog kriek en aalbes 
(groseille) bij.  
 



In de mond geeft de primitivo naast de fruitigheid nog iets zoets mee 
(cuberdon, zoethout) én een vleugje vanille.  Op het einde komt er 
nog een fris zuurtje vrij, maar net als bij de Alberto Longo mocht de 
afdronk wat langer zijn. Al bij al zeker een mooie wijn. 
 
Toch heeft de zinfandel nog wat extra in zijn mars: een complexer en 
genuanceerder smaakpalet met zachte tannines die de fruitigheid 
ondersteunen, en in de afdronk een vleugje peper en een discrete 
houttoets. Een heel mooie wijn die 19 van de 21 deelnemers weet te 
overtuigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Primitivo Gioia del Colle Riserva 2016 Tre Pini DOP (Bere Bene Lier, € 19,95) 
Sonoma Zinfandel Seghesio Vineyards 2017 (Artevino Zoerels, € 25,79) 
 

Met de primitivo Gioia del Colle stuurt Puglia een heuse 
mannetjesputter de arena in: 24 maanden Amerikaanse eik en maar 
liefst 17% alcohol. Vrijwel geen enkel lid van onze club proefde ooit 
een wijn met zo’n hoog alcoholgehalte. Zinfandel heeft echter ook 
een verrassing in petto: de druiven van de Sonoma zijn afkomstig 
van een wijngaard van Francis Ford Coppola en werden geoogst in 
een koelere en warmere vallei, zowel van 
jongere als van oudere wijnstokken. De 
wijn rijpte in oude en nieuwe eiken vaten 
en bevat 15% alcohol.Qua kleur vertonen 
beide wijnen gelijkenissen: intens 
donkerrood, waarbij de primitivo wat lichte 
evolutie vertoont. De neus daarentegen is 
heel verschillend: het gesloten karakter van 
de primitivo, waarbij na uitvoerig walsen 
donker fruit, peper en een vleugje 
chocoladepeper vrijkomen, contrasteert 
met de rijke aroma’s van de zinfandel (rood 

fruit, zwart fruit, zoethout en vanille).  
 
Verrassend genoeg heeft de primitivo in de mond geen likeurachtig 
karakter en domineert de alcohol niet. Een discrete krachtpatser 
dus die niet pronkt met zijn spieren. Naast donker fruit vinden we er 
toast en tabak in terug.  Mist de primitivo wat elegantie, dan vinden 
we die des te meer terug in de zinfandel die ons van de sokken 



blaast met complexiteit, evenwicht en harmonie. Het rood fruit (rijpe kers, aalbes, cassis) 
gaat over in donker fruit (bramen, bosbes) en dat alles met een toets van zoethout. Voor 18 
van de 21 aanwezigen de beste van beide wijnen. 
 

4. Rudiae 2017 Vigneti Reale IGP (De Kok Lier, € 12,95) 
Vintner’s Reserve 2016 Kendall Jackson Vineyards (Wijnkoperij Van Lieverlee Hilvarenbeek, 
€ 19,95) 
 

Het alcoholpercentage van beide wijnen is vergelijkbaar (respectievelijk 14 
en 14,5%). De primitivo kreeg een gedeeltelijke opvoeding op eiken vaten, 
terwijl de zinfandel 8 maanden mocht rijpen op Franse en Amerikaanse eik. 
Nog een weetje: de druiven van de zinfandel komen uit verschillende 
counties (Sonoma, Nap, Mendocino, Lake en Santa Barbara) en dus van 
verschillende terroirs. Allebei de wijnen zijn donkerrood; de Rudiae wat 
geconcentreerder en lichtjes geëvolueerd.  
 
Na wat primaire, licht animale en zurige aroma’s komen 
in de primitivo cuberdon, donkere kers, , bramen en 
licht gestoofd fruit naar boven om te eindigen met een 
kruidige en rokerige toets. Een behoorlijk complexe 
neus in vergelijking met de zinfandel (kers, framboos, 
pruim).  
 
In de mond is de primito een tikkeltje patserig en mist 
hij wat verfijning. Toch kan deze volle wijn bekoren met  
een korf rijp, rood fruit en een jammy twist en een 

kruidige toets. In de zinfandel vallen meteen de fraîcheur en de 
aanvankelijk licht animale toets op. Ook hier mooi rood fruit en een 
kruidige toets. Voor sommigen zijn de tannines mooi in  
evenwicht, terwijl anderen hier een minpuntje in zien. Beide wijnen zijn 
meer aan elkaar gewaagd dan de vorige duo’s, maar toch kiezen 14 van 
de 21 aanwezigen voor de zinfandel. 
 
 
 
Conclusie 
 
De match primitivo -zinfandel was een bijzonder geslaagde keuze met twee fraaie 
druivenrassen die allebei heel wat in hun mars hebben. Zowel de Italiaanse als de 
Amerikaanse wijnen overtuigden, alleen hadden de Italianen de pech uit te komen tegen een 
sterkere tegenstander. Zinfandel bood telkens meer expressiviteit, meer complexiteit, meer 
nuance, meer rijkdom, meer finesse en meer elegantie. En hoewel de 4-0 cijfers een wat 
vertekend beeld geven, mag wie de Italianen op het gebied van elegantie weet te verslaan, 
zich een verdiende winnaar noemen. Geen wonder dus dat de Sononma zinfandel van 
Seghesio Vineyards als beste wijn van de avond uit de bus kwam. Francis Ford Coppola heeft 
dus nog wel andere pijlen op zijn boog dan alleen maar acteren…  

 


