
Proost 
op Sam

Vormgever I Bjarne Osinga

Fontanet  Pays d’Oc Les Terrasses rood
Languedoc  - Frankrijk
De rode wijn is gemaakt van cinsault, 
grenache, carignan en syrah druiven. De 
wijnbereiding is erop gericht een soepele, 
toegankelijke wijn te maken die bijvoor-
beeld op warme dagen licht gekoeld (14 
à 15 graden) geschonken kan worden.

Proefnotitie
Helderrood van kleur, jeugdig en fris 
kruidig van geur met onder meer kersen. 
De smaak is heerlijk sappig en doordrink-
baar, maar heeft ook een licht pittige 
finale.
Drinken bij
Een goede begeleider van zowel koude 
voorgerechten en charcuterie als licht 
gekruide en gegrilde vleesschotels.
Houdbaarheid
Vanaf de oogst op dronk en tot ongeveer 
twee  jaar daarna te bewaren.

Onderscheidingen
2013       Perswijn - augustus/september 
2015:  ***(*)
2012       Concours Feminalise 2013:  
 Zilveren medaille
2012       Perswijn - juli 2013:  ***(*)

Bestellen via e-mail met gescandbestellen 
machtigingsformulier voor woensdag 23 november 

2016. De wijn wordt thuisbezorgd tussen 3 en 12 
december.

Dit jaar hebben we twee mooie bekende wijnen 
voor u geselecteerd uit de Languedoc. Zuid-
Frankrijk staat opnieuw sterk in de belangstelling 
als het gaat om courante wijnen. Tijdens de sterke 
opkomst van voordelige wijnen uit bijvoorbeeld 
Chili, Zuid-Afrika en Australië leek de streekwijn uit 
de Languedoc ten dode opgeschreven. 

Maar sinds enkele jaren zijn met name 
restauranthouders op zoek naar wijnen die beter 
combineren met gerechten dan de meeste 
Nieuwe Wereldwijnen. Culinaire toepasbaarheid en 
doordrinkbaarheid zijn belangrijke selectiecriteria. 
De Fontanetwijnen voldoen daar volledig aan. De Stichting Vrienden van Sam heeft 

haar doelstelling hierop aangepast. 
Eén van doelstellingen van de 
stichting was om bij te dragen aan 
het zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen van Sam. Die 
doelstelling wordt: bijdragen aan 
een zo leefbaar mogelijk leven 
van Sam. De komende jaren 
zullen Johan en Marjolein samen 
met Sam onderzoeken welke 
woonvorm(en) hier bij pas(t)(en).

De stichting gaat door met het 
creëren van een financiële basis 
van waaruit aan aantal korte 
termijn behoeften kunnen worden 
gefinancierd en van waaruit ook 
op lange termijn de aangepaste 
doelstelling gerealiseerd kan worden.

Proost op Sam!
Door mee te doen aan de actie ‘Proost 
op Sam’ kunt u Sam helpen. Wij 
hebben dit jaar twee goede wijnen 
voor u geselecteerd. Deze kunt u per 
doos van 6 flessen bestellen. Van elke 
fles wijn gaat een substantieel bedrag 
naar Sam. Natuurlijk kunt u meerdere 
dozen bij u thuis laten bezorgen. Help 
mee en laten we samen proosten op 
Sam!

Namens Sam en de stichting ‘Vrienden 
van Sam’ danken wij u. Arend Castelein, 
Angelique Kelly en Bertus Jan Epema.

Met dank aan Wijnkoperij Mondovino en leerbedrijf Jonge 
Helden.

Vrienden van Sam
Sam is inmiddels 15 jaar oud en zal niet altijd thuis blijven wonen. In de toekomst zal er steeds meer 
sprake zijn van een mix tussen verblijf thuis en verblijf in een andere omgeving. Welke woonvorm dat 
precies wordt weten Johan en Marjolein nog niet. In ieder geval moet dit een omgeving zijn waar Sam 
zich happy bij voelt. 

Fontanet  Pays d’Oc Les Terrasses wit
Languedoc  - Frankrijk
Deze frisse en zuivere witte wijn is
gemaakt van de witte grenachedruif, die 
onder lage temperatuur wordt vergist.

Proefnotitie
Heerlijk verfrissende droge witte wijn  
met vers geel fruit in de neus en een  
levendige, sappige smaak met lengte.
Drinken bij 
Goede begeleider van (frisse)salades,  
vis en kip.
Houdbaarheid
Nu op dronk; goed houdbaar tot   
anderhalf à twee jaar na de oogst.

Onderscheidingen
2013       Finalist Proefschrift Open
Wijncompetitie categorie eetcafé,
brasserie, restaurant

Twee heerlijke Fontanetwijnen

Dit jaar is er zo ook weer de wijnactie. 
Met de opbrengst van de wijnactie 
van vorig jaar hebben we de 
verzekering van de bus gefinancierd, 
een reparatie aan de bus en een 
achteruitrijcamera op de bus.
Voor dit jaar heeft de stichting in 
overleg met Johan en Marjolein de 
volgende doelen:

1. Aankoop softwarepakket die 
bij de rolstoel hoort zodat Sam 
met zijn hoofd zijn computer kan 
bedienen (GRID) - verwachte 
kosten 2500 euro

2. Aanschaf van een andere, snellere 
en beter op Sam toegeruste 
computer - verwachte kosten  
800 euro

3. Omgevingsbesturing laten 
installeren zodat Sam vanaf zijn 
rolstoel met behulp van een Ipad 
mini o.a. deuren in en rond het 
huis kan besturen - verwachte 
kosten 5200 euro.

Vorig jaar is er 3300 euro opgehaald 
met de wijnactie. Dit jaar gaan we 
voor 4000 euro!


