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De beste 
BIB’s  voor

het  tuinfeest

STEFAN VANDERSTRAETEN 

Zeker bij een zonovergoten lentefeest in groot gezelschap durft de wijn
er nogal eens vlot door te lopen. En lijken de extra grote bag-in-boxes —
kortweg BIB’s — uitermate handig van pas te komen. Wij zetten onze
huissommelier Sepideh Sedaghatnia aan het tapkraantje, op zoek naar
de allerbeste BIB’s uit de supermarkten.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
• Italië - Abruzzo
• Montepulciano - 13%
• Delhaize 

«Te droge tannines»
«Vrij donker kersenrode kleur én een neus zonder complexi-
teit, maar met zuiders temperament: iets te veel aroma’s van
de druivensteeltjes en fermentatie — minder aangenaam. De
mond start vol, meteen gevolgd door uitdrogende tannines.
Wellicht zijn de steeltjes hier mee geperst. Mijn smaakpapil-
len ontdekken amper fruit. Alleen geschikt bij een vet gerecht
als merguezworstjes of ossobuco, om die te droge tannines
voldoende te counteren.»

MCQUILLAN’S
• Chili - Valle Centra)
• Cabernet sauvignon, shiraz - 13%
• Aldi 

«Grenadine-achtig»
«De shiraz overheerst in de neus, met vooral aroma’s van 
viooltjes, cuberdons, samen met wat toetsen van cassis, bra-
men en pruimen. De start in de mond is zacht, met opnieuw
diezelfde aroma’s in de smaak, samen met een accentje van
zoethout, wat voor een toegankelijke grenadine-achtige
smaak zorgt. Nadien nemen de tannines het over én toont de
afdronk zich best wel lang. Kan bij pittige BBQ-gerechten als
merguezworsten en lamsbouten.»

VINO SENTADA
• Argentinië - Mendoza 
• Malbec, cabernet sauvignon - 14%
• Colruyt  

«Opstootjes van fruit»
«Meteen valt de neus boordevol fruit op,
met in de eerste plaats aroma’s van
moerbeien, cassis, pruimen, wat zwoel
ondersteund door zoethout. Voor een
BIB een verrassend mooie neus. Ook de
mond is geslaagd: zachte aanzet, ge-
volgd door plezante opstootjes van fruit
op de tong. Niets stoort hier, de structuur
zit goed in elkaar. Ook de typiciteit van
malbec — veel fruit, toffe tannines — is
hier degelijk aanwezig. Deze wijn past bij
veel, van aperitief tot een gegrilde entre-
cote.»

CHEVALIER DE FAUVERT
• Frankrijk - Pays d’Oc
• Merlot - 13% - 2017 
• Lidl 

«Toegankelijk»
«Jeugdig lichte kersenrode kleur met daarachter een mooie,
zwoele neus met aroma’s van rijp, zwart fruit — bramen voor-
op — samen met wat cassis. Datzelfde zwarte fruit duikt op-
nieuw voldoende op in de mond, ondersteund door een cor-
recte structuur en rondheid. Ook met de tannines en aciditeit
is weinig mis. Een toegankelijke rode wijn die niet zou mis-
staan bij lichte BBQ-worstjes of varkenslapjes.»

CHÂTEAU SAINT-MARTIN DE CONQUES
• Frankrijk - Médoc
• O.a. cabernet sauvignon - 13,5% - 2016 
• Carrefour 

«Mediterraans»
«Kruidige neus met vooral aroma’s van groene paprika, wat
tijm en rozemarijn, samen met een tikje balsamico — zeer me-
diterraans getint. Vergeleken met de andere rode wijnen hier
toont de mond zich meer gestructureerd, met duidelijk aanwe-
zige, maar niet te uitdrogende tannines. Niet mis, kan zeker bij
vettige vleesgerechten als een côte à l’os.»

Scrub tegen
zweetgeuren
«Na  een 
week  ruiken
je  sneakers
niet meer»
Ook al eens last
van vervelende
zweetgeurtjes in
sneakers? En ruik
je bij het openen
van de schoenen-
kast onaangena-
me luchtjes van al
de sportschoe-
nen die erin op-
geborgen zijn?
Een deodorant
kan de oplossing
zijn, maar meer
dan vervelende
geurtjes verdoe-
zelen doet het
niet. ‘Oy Deo Scrub’ belooft het anders te
doen: de geur bij de oorzaak aanpakken om
je voeten en sneakers geurloos door het le-
ven te laten gaan. Wij deden de test.

Komaf maken met zweetgeuren, dat is de
missie van het Belgische verzorgingsmerk
Oy. En dat willen ze op een andere manier
doen: met een scrub in plaats van een deo-
dorant. De Oy Deo Scrub bevat natuurlijke
scrubpartikels die de dode huidcellen tus-
sen de tenen en teennagels efficiënt verwij-
deren, samen met de bacteriën die de
zweetgeur veroorzaken.
Moeilijk is het alvast niet: voor het wassen
van de voeten masseer je de scrubgel in de
droge huid van je voeten, vervolgens laat je
deze één minuut inwerken en daarna spoel
je de gel af.
Al vraagt het in de praktijk wel een extra in-
spanning: de gel aanbrengen voor je de
douche instapt, blijkt niet zo’n goed idee te
zijn want zo ontstaan er plekken op de vloer.
Makkelijker is het om even te gaan zitten en
de tijd te nemen je voeten te verwennen.
Zelf vonden we op de badrand zitten, het
product zijn werk laten doen, vervolgens af-
spoelen en daarna pas een douche te nemen
de makkelijkste oplossing. Veel tijd vraagt
dat inderdaad niet, maar tijdens een drukke
ochtendspits kan het soms al eens net een
minuut te veel zijn.
Gelukkig doet het product wel wat het be-
looft. Na een week dagelijks ’s ochtends de
voeten te masseren met deze scrub zijn we
ervan overtuigd dat we nog steeds frisse
voeten hebben na een dag rondlopen met
sneakers én dat de schoenen zelf ook geur-
vrij zijn. 
De geur van de scrub vinden we aange-
naam: een mix van eucalyptus, rozemarijn
en andere kruiden geven ons even het idee
in een spa te vertoeven. Een leuke bijkom-
stigheid is dat de huid van de voeten na een
week zacht aanvoelt. Op warme dagen voelt
het niet als een extra inspanning aan om dit
ritueel toe te passen, maar het vraagt wat
herhaling om er een gewoonte van te ma-
ken. (KM)

Oy Deo Scrub,  € 26,40, te koop bij de apotheek
of online via www.oycare.be

€12,99 - 3l

€23,49 - 3l

€16,99 - 3l

€9,99 - 3l

€9,99 - 3l

HUH?

Waarom worden
we bleek als 
we moe zijn?
«Een mogelijke verklaring is dat slaaptekort de
warmteregulatie van je lijf verstoort», klinkt het
bij het Nederlandse wetenschapsblad Quest.
«Je hebt het ook vlugger koud als je moe bent.
Uit een onderzoek van het Nederlands Hersen-
instituut uit 2012 bleek dat mensen die een
nacht niet hebben geslapen over het algemeen
warmere voeten hebben en koudere handen.
Het lijkt erop dat een slaapgebrek de bloedcir-
culatie aan de onderkant van je lijf verbetert ten
koste van die in je bovenlijf. En minder bloedcir-
culatie maakt je huid niet alleen kouder, maar
ook bleker.» (StV)

GETEST
Je kan geen merlot van 

een pinot noir onderscheiden?
SEPIDEHhelpt je proeven,

kiezen en genieten. 
Sommelier van het Jaar 2014,
eigen wijnbar in Antwerpen, 

jurylid in 'Mijn Pop-uprestaurant!': 
als zij iets zegt, 

lúistert de wijnwereld.

TCHIN!


