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Nederlandse ei
steeds populai
Cider is in Nederland een nog klein, maar wel groeiend,
product. Het wordt gemaakt van appels. Een wijnbouwer die
al een aantal jaren actief is met het maken van cider, is Adam
Dijkstra vanWijhoeve de Colonjes in Groesbeek. "We moeten
en kunnen ons onderscheiden van de traditionele Franse en
Engelse ciders:'
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Andere cidermakers
Ook elders in Nederland zijn wijnbouwers,
maar ook andere geïnteresseerden,

aan het ci-

der maken geslagen, weet Dijkstra. Een voorbeeld daarvan is de Betuwse wijnbouwer
derik Beker van het Betuws Wijdomein

Diein

Erichem, die door zijn ligging in de Betuwe
volop cider produceert in opdracht van fruittelers en ook de coöperatie De Fruitmotor. Dat
begon enkele jaren geleden als experiment
toen fruitteler Jacco Merkens hem vroeg om
cider van zijn rood vlezige Redlove-appels te
maken. Dat pakte verrassend goed uit.lnmiddeis maakt hij, onder merknaam Firma Bruis
het 'zusje' van Betuws Wijndomein,

voor diver-

se fruittelers en voor coöperatie De Fruitmotor

~

ciders en perry's. Diederik Beker benadrukt dat

~

het succes van de ciders ook sterk afhangt van
hoe goed fruittelers erin slagen hun cider te
verkopen. Dit lukt fruittelers
boerderijwinkel

met een goede

wat gemakkelijker.

Een voor-
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dermerk veel aan marketing doet, is Franks
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Drie hoofdsoorten

gaat het om een beperkt aantal flessen, maar

het behoud van hoogstamboomgaarden

Dijkstra onderscheidt

door

drie hoofdsoorten

ciders

die hij alle drie produceert. Ten eerste de stille
ciders zonder bubbels en daarnaast cider als
mousserende wijn, zoals de meeste Nederlanders cider kennen. Bij mousserende ciders kunnen de koolzuurbubbels

er op verschillende

manieren in terechtkomen.

"Kwalitatief

de bes-

te maar ook de duurste methode is de 'Methode Traditionelle' door middel van een tweede
gisting op de fles': vertelt Dijkstra. Een bekend
maar ook bewerkelijk onderdeel van de 'Methode Traditionelle'

is het naar beneden leggen

en draaien van de flessen waardoor de toegevoegde gist naar de hals van de fles zakt. Vervolgens volgt het degorgeren, waarbij de flessen kort geopend worden en door de
koolzuurdruk

de prop met gist eruit schiet.

0= Het is ook mogelijk om mousserende ciders te

i§

ê

maken door stille ciders te carboniseren. Met
een apparaat, ook wel carbonator genoemd,

§;! wordt onder druk koolzuur aan de wijn toege-
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voegd. "Dat is natuurlijk een veel goedkopere
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Franse ciders. Adam Dijkstra

te zijn.

manier om bubbelwijn

te

maken, maar voor kenners gaat er niets boven
de natuurlijke

bubbels van de 'Methode Tradi-

tionelle' die echt verfijnder zijn:'

