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Wie Sepideh Sedaghatnia wel was, vroegen veel kijkers zich af toen ze voor het 

eerst aantrad in VTM-programma Mijn Pop-uprestaurant! Nochtans had ‘Sepi’ al 

lang haar plaats verdient naast toppers al Sergio Herman. Het bewijs? De titel van 

‘Sommelier van het Jaar’ 2014 bij Gault & Millau. Dat jaar was de minzame Iraan-

se wijnkenner nog vaste waarde in tweesterrenrestaurant ’t Zilte, maar bij het 

opengaan van haar eigen zaak, DIVIN by Sepi, in Antwerpen-Zuid, werd ook haar 

eigen wijnboek voorgesteld. Wij lazen het van cover tot cover en verveelden ons 

geen seconde. 

Eerlijk: als restaurantrecensenten hebben we al menig boek over wijn doorwor-

steld. Zelden lazen we het uit. Vaak ging het om mastodonten van encyclopedieën, 

maar soms was de informatie ook veel te beknopt om echt meer kennis op te kun-

nen doen. 69 dingen die je altijd wilde weten over wijn pakt de dingen volledig an-

ders aan – een beetje zoals de auteur – en weet niet alleen te imponeren, maar ook 

te amusereOntwerp 



Ontwerp 

Zelden een boek over wijn gezien dat zo kleurrijk is. 

De vele foto’s van Sepideh zelf die het boek door-

spekken, helpen om alles luchtig te houden. De 

sommelier is geen fotomodel, maar is wel fotoge-

niek en wordt in allerlei poses en outfits afgebeeld – 

soms om alles wat op te smukken, maar vaak ook 

inventief en functioneel. Zo zie je in verschillende 

stappen hoe ‘Sepi’ wijn proeft, worden de namen 

van enkele druivensoorten (en dus ook wijnsoorten) 

op haar lichaam getoond en demonstreert de Iraans

-Belgische in zeventien opeenvolgende foto’s hoe je 

moet karaferen.  

De tekst wordt weergegeven in twee kolommen, 

maar die worden vaak doorbroken met kaders 

waarin de schrijfster tips aanbiedt of leuke weetjes 

presenteert. Leuke illustraties, grafieken, kleurenpa-

letten en foto’s zorgen voor de rest. 

Inhoud 

69 dingen die je altijd wilde weten over wijn opent 

met een inhoudstabel en een voorwoord. Op de 

volgende pagina krijg je dan meteen een opsom-

ming die gelijkloopt met de titel van het boek. Het 

gaat daarbij niet zozeer om concrete redenen, maar 

om zinnen die vooral een emotie oproepen, zoals 

12. Wijn is een verhaal van GENERATIES, 32. Wijn is 

passie voor LOVERS en 61. Wijn is een scenario met 

weinig woorden en VEEL BETEKENIS. Sommige re-

denen lijken erg op elkaar en we kunnen ons voor-

stellen dat 69 redenen vinden heel wat frustratie 

heeft opgeroepen tijdens het schrijven, maar het 

Hoofdstuk 2: Van druif tot glas bestrijkt op bevatte-

lijke en vlotte manier hoe wijn wordt gemaakt, te 

beginnen met de selectie van de druif tot de oogst, 

het kneuzen, de gisting, de assemblage, het klaren, 

de filtering en de botteling. 

In het derde hoofdstuk, Druivenrassen, maakt Se-

pideh het zichzelf wat moeilijker. De belangrijkste 

druiven (zoals chardonnay, sauvignon blanc, ries-

ling, cabernet sauvignon, merlot, pinot noir en 

meer) passeren wel de revue, maar echte wijn-

liefhebbers zullen wellicht vinden dat er te weinig 

rassen worden vermeld – ondanks het feit dat er 

naar het einde van de 28 pagina’s toe ook enkele 

druiven in het kort worden besproken. Dit is een 

typisch geval van een lose-lose-situation: het ver-

melden van druivenrassen is essentieel voor eender 

welk boek rond wijn, maar je zult nooit iedereen 

een plezier kunnen doen. De selectie van acht drui-

vensoorten voor witte en negen soorten voor rode 

wijn is echter wel verdedigbaar en zeker voldoende 

voor wie in een supermarkt gaat shoppen. Belang-

rijker is dat leken niet overweldigd zullen worden 

met informatie, maar toch genoeg gemotiveerd 

worden om eventueel naar nog meer soorten op 

zoek te gaan.  

Hoofdstuk 4: Wijntypes heeft het niet alleen over 

mousserende, witte, rosé- en rode wijnen, maar 

ook over zoete wijnen en versterkte wijnen als port, 

sherry en madeira (onze persoonlijke favoriet, al 

hangt alles af van wat je erbij gaat eten, natuurlijk). 

Knap gedaan! 

zet wel de toon voor de zeven hoofdstukken waar-

uit het boek is opgebouwd. 

Hoofdstuk 1: Proeven is misschien wel een van de 

belangrijkste delen, vooral voor wie nog geen erva-

ring heeft met de kunst van het wijnproeven. Se-

pideh heeft het over zaken als kleur, ruiken en sma-

ken, waarbij ook het traditionele rad van wijnaro-

ma’s wordt gehanteerd, maar het wordt allemaal 

bondig en krachtig weergegeven, zonder echt te 

weinig informatie aan te bieden. 



Atypisch voor een boek over wijnen is dan weer 

Hoofdstuk 5: Je eigen stijl ontdekken, wijn kopen 

en bewaren. Vooral in dat eerste gedeelte stapt 

Sepideh af van wat traditioneel wordt gedaan en 

vernoemt ze – met zichzelf ook letterlijk in ver-

schillende jasjes gestoken – vier soorten wijn-

liefhebbers: Mademoiselle Chic/Madame élégan-

te, The summer rock chick, Jazz cat in the spring 

en Urban winter wonderland. Buiten het feit dat 

Meer info: http://www.lannoo.be/69-dingen-die-
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de Engelse seizoenen niet met een hoofdletter wor-

den geschreven, staat Sepi dus voor een opdeling 

volgens het seizoen – iets wat ze overigens door-

trekt in haar eigen gastrobar, DIVIN, in Antwerpen-

Zuid. Het is een goede manier om wijn cool te ma-

ken, om te enthousiasmeren en alles fris te 

houden. Overigens leren we ook wat over 

etiketten – altijd handig. 

Ook de titel van het vijfde hoofdstuk, Genie-

ten en combineren, past perfect binnen het 

concept van dit boek. Onderwerpen als tem-

peratuur, het glas, ontkurken, schenken, ta-

felbeleving en combineren passeren de re-

vue, maar alles blijft een plezier om te lezen, 

zelfs als je al wat wijnkennis hebt. 

Er wordt afgesloten met een hoofdstuk over 

wijnlanden – wat wellicht het meest contro-

versiële hoofdstuk van het boek dreigt te 

worden. Na de obligatoire wereldkaart 

schenkt Sepi immers enkel aandacht aan de 

belangrijkste Europese landen: Frankrijk, Ita-

lië, Spanje, Duitsland, Portugal en Oostenrijk. 

Onze goede vrienden in Napa Valley, Cape 

Coast East, het Aconcaguagebied of de Balkan 

zullen het wellicht niet graag zien, al zou alles 

vernoemen ongetwijfeld te veel ruimte in be-

slag nemen. Dat er nog voldoende over is voor 

een vervolg, mag alvast wel duidelijk zijn. Dit 

‘eerste deel’ is alvast een boeiend werkje dat 

vooral in de smaak zal vallen van wie zelf nog 

geen absolute expert is. 
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