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Open dag bij wijngaard de Edelhof in Zeeland

Ruim tien jaar geleden startte René van Hout aan de Witte Dellen in Zeeland met het
planten van zijn eigen druivenstokken. Inmiddels is dat uitgegroeid tot een professioneel
wijnbedrijf, dat diverse soorten wijn op de markt brengt. Op zondag 29 september laten
René en zijn vrouw Arlette tijdens een open dag zien wat De Edelhof is en doet.
Het begon voor René van Hout als een hobby, maar hij raakte zo enthousiast dat hij van de wijngaard en
het maken van wijn een paar jaar geleden de professionele weg is ingeslagen. En dat niet zonder succes,
want de waardering voor zijn wijnen, witte en rode, is groot. Zijn wijngaard De Edelhof is sinds vorig jaar
een wijnbedrijf. De stap durfde hij te zetten omdat zijn wijnen in professionele kring zeer goed worden
beoordeeld. Vorig jaar werd zijn witte wijn als beste van Brabant aangewezen van de 12 wijnbedrijven
die naar die titel meedongen. Dit jaar is René van Hout tweede geworden in de rij van Brabants
wijngaarden.
De Edelhof heeft de wijnproductie geheel in eigen beheer. Bezoekers van het wijnbedrijf kunnen
daardoor tijdens een rondleiding het hele proces zien dat leidt tot de wijn in de fles. In zijn wijngaard
verbouwt Van Hout vele soorten witte druiven, waaronder de bekende Johanniter en Gewürtztraminer.
Het levert smakelijk witte wijnen op.
Proeven, meten en verbeteren. Dat is het doorlopende proces van de wijnmaker op zijn weg om goede
wijn te maken. Smaak beïnvloeden ook om tot betere resultaten te komen. Dat vereist veel ervaring,
doorzettingsvermogen en talent. René van Hout kan daarvoor terecht in zijn eigen werkruimte, met
daarbij een proeflokaal. In zijn wijnkelder kan hij de wijn op fles bij een constante temperatuur bewaren.
De open dag op 29 september in De Edelhof aan de Witte Dellen in Zeeland is van 13.00 tot 17.00 uur.
De toegang is gratis.
De wijn van De Edelhof is o.a. verkrijgbaar in slijterijen in Zeeland, Cuijk, Haps, Wanroij en Mill.
Meer informatie op: www.edelhof.nl

