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Quando se é jovem aprende-se melhor 

Ainda existem vídeos do Rob com dois anos de idade a 

correr pela vinha do seu avô Broekhuis com uma pequena 

tesoura de poda na mão. O avô teve uma pequena vinha 

junto à sua casa durante 35 anos. Todos os anos, a colheita 

permitia produzir cerca de 100 garrafas de vinho. A vinha era 

um bom passatempo para Rob e, entretanto, ele aprendeu 

muito com o seu avô. Quando mais tarde trabalhou no 

Restaurante Dorset em Borne com os seus colegas, Jeroen 

e Robert, nasceu a ideia de fazerem eles próprios o vinho. 

Naturalmente, isso tinha de ser combinado com uma boa 

localização e uma cozinha ao ar livre. Justamente as três 

coisas que mais seduzem o setor da restauração, e com as 

quais desejam mimar os seus clientes.

Vinhateiros 100% ecológicos  

Existem cerca de 180 vinhas nos Países Baixos, cuja maioria 

das colheitas acaba em cooperativas ou cujos proprietários 

subcontratam a produção do vinho. Contudo, De Wijnmakers 

pretende determinar a composição e, por conseguinte, o 

sabor dos seus vinhos. Assim, em 2017, eles adquiriram uma 

vinha em Wierden, incluindo a adega. «Isso assegurou que 

podíamos monitorizar tudo desde o início.» Tal como desde 

o primeiro dia, eles elaboram o seu próprio plano e fazem 

tudo eles próprios. Desde a fertilização e manutenção das 

videiras até à colheita e venda das suas muitas garrafas de 

vinho.

«Naturalmente, iremos continuar 
com a PlantoSys» 
De Wijnmakers faz vinhos para celebrar momentos de partilha. Em casa ou numa 

das suas vinhas. De Wijnmakers serve ‘vinhos com história’ durante um workshop, 

uma prova de vinhos ou evento gastronómico. De Wijnmakers celebrou recentemente 

o seu momento após ter ganho as medalhas de ouro e prata com a sua primeira 

produção de 2018. Durante o maior concurso internacional de vinhos AWC em Viena, 

o seu vinho “Rode Ros” ganhou a medalha de ouro e o seu vinho branco “Maître” 

ganhou uma medalha de prata. Participaram no concurso 11.232 vinhos de 1.510 

produtores de 41 países diferentes.

«Atualmente, o vinho holandês 
já deu provas do que vale.» 

Já não é visto unicamente como 
um bom presente de negócios, 
mas sim como um produto de 

habilidade artesanal.» 
De Wijnmakers 

Da esquerda para a direita: Rob Kleinsman, Robert Spenkelink 

e Jeroen Ziel  |  De Wijnmakers

mais fortes juntos
bons conselhos de PlantoSys

cultivo sustentável

Vinho branco  

Maître 2018  

Vinho tinto 

Rode Ros 2018
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Querem cultivar as suas uvas sem utilizar substâncias 

químicas. Por isso, selecionaram as variedades de uvas que 

já são naturalmente muito resistentes: Solaris, Regent, 

Cabernet Blanc, Cabernet Cortis e Pinot Gris. Por baixo das 

videiras, é espalhado Bokashi. Este material orgânico 

fermentado alimenta o solo e impede o crescimento das 

ervas daninhas. São utilizados diferentes produtos PlantoSys 

para assegurar que as videiras são mantidas saudáveis e 

resilientes, cada um com o seu efeito específi co: Ds-Mix, 

SalicylPuro, ArgicinPlus, SilicaPower e Nutricin. Rob: «2020 

promete ser novamente um excelente ano.»

>> De Wijnmakers
As vinhas de De Wijnmakers abrangem 4,5 hectares 

distribuídos por dois locais (Wierden: Wijngaard Bi’j 

de Regge e Hengevelde: Wijngaard Hoognkaamp). 

No futuro, De Wijnmakers quer expandir as vinhas 

para 10 hectares para garantir que conseguem 

produzir 50.000 a 60.000 garrafas por ano. 

Os vinhos são vendidos através da sua loja online, 

complementado com vendas na loja física especial-

mente aos Domingos, em diversos estabelecimentos 

de restauração e em eventos de provas de vinhos. 

«Atualmente, o vinho holandês já deu provas do 

que vale.» Já não é visto unicamente como um bom 

presente de negócios, mas sim como um produto de 

habilidade artesanal.»


