
Wijnmaker Brett Sharpe: ‘Ik houd van 
ongecompliceerde wijn. Dus wil ik  
die zelf ook maken.’

Roestrode aarde
Brett maakt zijn wijnen in Coonawarra in 
de staat South Australia. Hier komt ruim 
de helft van de Australische wijnen 
vandaan. Coonawarra ligt in een land-
schap zo plat als Nederland. Ooit lag het 
land onder zee, en daarom zit er veel 
kalksteen in de bodem. Eigenlijk gewoon 
de resten van wat ooit leven is geweest. 
Daarbovenop ligt op veel plekken 
roestrode aarde; de kleur komt van de 
hoge concentratie ijzer in de grond. 
Het kan bloedheet zijn in Coonawarra.  
Als we Brett spreken is het 42 graden. 
Deze hete zomer wordt het continent 
down under geteisterd door grote 
bosbranden, die ook menige wijngaard 
vernietigd hebben. Gelukkig zijn de 
wijngaarden waarover Brett zich ontfermt 
de dans ontsprongen. ‘Even afkloppen, 
maar op dit moment lijken we ook geen 
last te hebben van smoke taint, een soort 
rookschade die de smaak van de wijn 
negatief kan beïnvloeden. Maar dat neemt 
niet weg dat er een enorme tragedie in 
Australië plaatsvindt.’ 

Om meteen maar met de deur 
in huis te vallen: wat bete- 
kenen die Bin-nummers van 
Lindeman’s? Brett Sharpe, al 

ruim 20 jaar wijnmaker bij Lindeman’s, 
moet lachen. Het wordt hem vaker 
gevraagd. ‘Vroeger werd de wijn van 
Lindeman’s in ‘bins’ (vaten) gerijpt. Daar 
werden getallen op geschreven die een 
bepaalde betekenis hadden, zoals het 
jaartal van de oogst of de assemblage. Om 
de historie van Lindeman’s te benadruk-
ken hebben we die naam in ere gehouden. 
Maar de cijfers hebben een heel andere 
betekenis gekregen … De eerste Bin-wijn, 
nummer 65, de Chardonnay, was het 
rugnummer van een Canadese ijshockey- 
speler. Het was de eerste wijn die we naar 
Canada exporteerden, en op deze manier 
legden we een link met dat land.’ 
De Bin-wijnen zijn zeer populair, en Brett 
weet wel waarom. ‘Ze zijn toegankelijk  
en betaalbaar, heerlijk fruitig en heel 
makkelijk te combineren. Bovendien is de 
kwaliteit constant. Je weet dus altijd wat je 
kunt verwachten. Weet je wat het is? Onze 
oprichter dokter Henry Lindeman, die in 
1843 zijn eerste wijnstokken in Australië 
plantte, zei altijd: “Van wijn moet je blij 
worden”. Ik geloof echt dat wij daar nog 
steeds voor zorgen.’ 

     Wijnwijsheid 
 uit Australië

De huidige wijnmakers van Lindeman’s in Australië 
luisteren nog steeds naar de lessen van de oude dokter 

die het wijnhuis oprichtte. ‘Wijn moet je blij maken’.

‘Het karakter van een wijn wordt niet alleen 
bepaald door de druif en de bodem, maar ook 
door de persoonlijkheid van de wijnmaker’ 

Smaakvolle druiven
Coonawarra ligt niet ver van de kust,  
wat weer voor verkoeling zorgt, en omdat 
het land zo vlak is werkt de zeewind als  
een soort airconditioner voor de druiven. 
Ook de kalkstenen bodem zorgt voor 
verkoeling, maar dan van onderaf. Al deze 
elementen zorgen voor een lange rijpings-
periode, wat resulteert in smaakvolle 
druiven. Maar dan zijn we er nog niet.‘Het 
karakter van een wjin wordt niet alleen 
bepaald door de druif en de bodem, maar 
ook door de persoonlijkheid van de 
wijnmaker’, vindt Brett. Welke van zijn 
persoonlijke eigenschappen kunnen we 
dan in zijn wijnen herkennen? Brett aarzelt 
geen seconde. ‘Integer en oprecht. Weet je, 
ik heb een persoonlijke filosofie en die 
luidt dat ik alleen wijn drink die ik lekker 
vind. De wijnen die ik maak moet ik dus 
zelf ook lekker vinden. Voor mezelf en voor 
de mensen die van onze wijnen willen 
genieten.’ 

MelbourneCoonawarra
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De druiven voor deze prachtige 
wijnen hebben gerijpt in de 

Australische zon, en dat proef je in  
de intense smaak in elk glas. 

Cheers!
DOWN UNDER
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BIN 35 ROSÉ
Land/streek: Australië, 
South Eastern 
Australia
Deze zachte rosé 
met de zomerse 
smaak van aardbei 
en kers heeft ook 
een vleug specerij-
en. Heerlijk bij 
oosterse gerechten. 
fles 0.75 liter 
€ 6.99
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BIN 30
SPARKLING 
ROSÉ
Land/streek: 
Australië, 
South Eastern 
Australia
Bruisende droge 
rosé om van te 
genieten op een 
zonnig moment. 
De zachte, volle 
smaak is ook 
lekker bij een 
lichte lunch. fles 
0.75 liter € 8.49
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BIN 50 SHIRAZ
Land/streek: 
Australië, 
South Eastern 
Australia 
Soepele wijn met 
aroma’s van 
vanille, bessen, 
bramen en 
kruiden. Z’n 
zachte afdronk 
past goed bij 
pasta, rood vlees 
en kaas. 
fles 0.75 liter 
€ 6.99

FR
IS

 &
 D

RO
O

G

BIN 85  
PINOT GRIGIO
Land/streek: 
Australië, 
South Eastern 
Australia 
Echt een wijn om 
mee te relaxen. 
Met de smaak van 
bloesem, appel en 
peer. 
fles 0.75 liter 
€ 6.99
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BIN 65
CHARDONNAY 
Land/streek: 
Australië, 
South Eastern Australia 
Deze klassieke 
Australische 
Chardonnay ruikt 
heerlijk naar 
exotische vruchten en 
heeft een frisse 
nasmaak met citrus.  
fles 0.75 liter 
€ 6.99
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CABERNET 
SAUVIGNON

Land/streek: 
Australië, 

South Eastern 
Australia 

 Deze Sauvignon  
heeft intense 
aroma‘s van 

cassis en wat 
munt. Met zachte 

nasmaak. 
fles 0.75 liter 

€ 6.99

ROBERT VAN 
DER WEERDT

Wijninkoper Albert Heijn

‘Lindeman’s Bin is een vaste 
waarde in ons wijnschap en 
er staat bij veel Nederlanders 
steevast een vrolijke fles in de 

voorraadkast. Wij zijn trots  
op het feit dat wij het merk 

Lindeman’s al sinds 1998 
voeren en koesteren onze 
lange samenwerking met 

deze Australische leverancier 
die ook 2 andere merken 

levert: Penfolds en  
Rawson’s Retreat.
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