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Melina Tassou 

brengt de Griekse wijn van Homeros 

naar Vlaanderen 

 

Domein Kikones, Komotini, Thracië 

 

De naam Kikones is vermeld in zowel de Ilias, als de Odysseia van 

Homeros. 
Kikones is de naam van een oude Thracische volksstam, met priester-koning Maron op de troon.  Zij 

maakten kikoneswijn, die gezonden werd naar de Griekse belegeraars van Troje 3000 jaar geleden. 

Ook Odysseus gebruikte de wijn om Polyphemos, de éénogige cycloop dronken te voeren en daarna 

met zijn vrienden te ontsnappen. 

In de loop van de geschiedenis verdween de wijnproductie in de regio na een vijfhonderdjarige 

bezetting van de Turken. 

Pas in 2004 werd de draad  van de wijnbouw weer opgenomen. Een dynamische landbouwfamilie, 

Tassou, hernam de wijnteelt  met als canon: geen kwantiteit, maar kwaliteit. De moderne wijnbouw 

in de streek geeft resultaat.  



Kikones werd 10ha groot in de heuvels van Maroneia dichtbij de 

Thracische Zee. 
 Druivenrassen zijn: chardonnay, malagouzia,lemnio, syrah, cabernet sauvignon, merlot en 

sangiovese. De broer van wijnmaakster Melina Vasileios Tassou is verantwoordelijk voor de 

productie en onderhoud van de wijngaard.  

Het domein Kikones, krijgt internationale erkenning: wereldwijd 23 awards, waaronder verschillende 

van Decanter!   

 Export naar  vijf landen, waaronder de Verenigde Staten. 

 

Eigenares en wijnmaakster Melina Tassou  studeerde  landbouwkunde in 

Griekenland, en trok dan naar de universiteit van Bordeaux. Na vier jaar werd zij oenologe, deed 

stages  bij Smith Haut Lafitte (Pessac-Léognan) en Malescot Saint-Exupéry (Margaux). Daarna trok zij 

naar de Bourgogne en Australië (winemakery Brown Brothers) waar zij vooral interesse had voor de 

speciale technieken, gebruikt voor wijn maken bij hoge temperatuur. Zij liet de wijngaard 

heraanplanten, rekening houdend met haar oenologische ervaring en volgt de archaïsche Griekse 

wijnreglementen niet. Nergens op het etiket staan "erkende" Griekse appellaties. Een keuze die goed 

opgeleide wijnmakers wel eens meer durven maken. 

In de Wijngids 2015 van Hugh Johnson lezen we "Melina Tassou heeft een aantal jaren in de 

Bourgogne gewerkt en dat komt tot uitdrukking in haar wijnen. Zou wel eens de beste in Thracië 

kunnen zijn en met goede  prijs-kwaliteitsverhouding." 

 



 

Kikones is de eerste wijnboerderij in Rhodopi, de verre noordoostelijke hoek van Griekenland, vijf km 

van Komotini, in het oude Kikonesland. 

 

Bij het wijnproces worden de best mogelijke wijntechnieken toegepast met gebruik van de ervaring 

die Melina opdeed tijdens haar internationale opleiding. De druiven worden nauwgezet gevolgd 

tijdens het groeiproces. Tien tot vijftien werksters verwijderen aan de sorteertafels alle bladeren en 

beschadigde druiven. vooraleer het wijnmaken te beginnen. 

Melina wil het echte karakter van ieder druivenras respecteren. Zowel de witte als de rode wijn 

rijpen op Franse eik. De rode wijn gedurende 12 maanden. Om zoveel mogelijk natuurlijke aroma's te 

behouden wordt niet gefilterd bij het bottelen. De vinificatie gebeurt in geklimatiseerde ruimtes. 

Witte wijn wordt gemaakt op de manier van bordeauxwijn, blijft één jaar op vat met regelmatig 

batonnage. 

Rode wijn wordt gemaakt op de manier van bourgogne, pigeage in open inoxtanks, de druiven 

worden niet onmiddellijk bij het begin van de fermentatie gekneusd, pas na 24 uur wordt manueel 

de pigeur gebruikt: zo krijg je extra extractie van kleur en druivensmaken. De malolactaat gisting 

gebeurt na de fermentatie in het vat spontaan met natuurlijke bacteriën . Na één jaar komt de wijn 

in inoxtanks waar de klaring gebeurt in twee tot zes maanden. Om zoveel mogelijk natuurlijke 

aroma's te behouden wordt niet gefilterd. 



Het wijnetiket vertelt de geschiedenis van Kikones, de Thracische 

volksstam uit de oudheid 
 

In de oudheid waren de Thracische ruiters bekend als krijgslustig en  vaardig. Daarom is  het logo van 

Kikones een paard. Het paard was hun trouwe en waardevolle metgezel in oorlog en vredestijd. Wij 

kennen in de geschiedenis de afbeeldingen van een paard met ruiter op gevonden munten. 

Onderaan het etiket staat het sterrenbeeld Orion: de Kikones kenden het sterrenbeeld en volgden 

het bij het plannen van hun activiteiten. Op het einde van de zomer als Orion om middernacht aan 

het firmament verscheen, planden ze het begin van de oogst. 

 

Het etiket verwijst telkens naar Thracische roots : ofwel Maron (priester-koning) Ippeas (ruiter) of 

Kikones (de stam) 

 

Melina en organisator van de avond Geert Huysentruyt. Jerome en Trees Debaere leerden ons 

Griekse wijnen kennen en appreciëren. Zij organiseren met andere  bestuursleden van de 

commanderij een wijnreis naar Griekenland rond Pasen 2015. 

 



Geproefd: twee witte wijnen 

 

 

Kikones Maron 2013 

100% malagousia,13,5vol% 

Bij Kikones is de malagousia heel typisch. Het druivenras wordt geteeld in veel Griekse streken, maar 

deze streek heeft een eigen finesse. 

"Lichtgeel, helder, groene appel, wat citrus, bloemen, perzik, asperge, lichte botertoets, goed zuur 

met veel frisheid en wat vettigheid. Medium afdronk met een bitter toetsje. Prachtige 

aperitiefwijn."(Germain Lanneau) 

 

 

Kikones Chardonnay 2013 

100% chardonnay, 13.5vol% 

Chardonnay met zeven maanden houtlagering. 

"Bleekgele kleur,wat dieper dan de vorige, vanille impressies, in de mond start de wijn lichtjes 

parelend, goede mineraliteit met boteraroma, de afdronk heeft iets bitters, een aangename wijn, zou 

goed visgerechten begeleiden."(Hans Tack) 

Deze wijn is nog te jong om te degusteren en vraagt meer tijd om de complexiteit te laten smaken. 

Alleen één derde van de wijn gaat op hout. De batonnage wordt ondersteund door een additief: 

'arabic gom' die geeft de chardonnay de kracht om iets ouder te worden. 

 

Geproefd vier rode wijnen 

 

Kikones Limnio 2011 

100% limnio, 14vol% 

Limnio wordt aangezien als het oudste Griekse druivenras: moeilijk om te vinifiëren en Kikones is 

waarschijnlijk de enige wijnmakerij die een 100% limniowijn maakt.Limnio is een druivenras waar 

meestal rosé wijn mee gemaakt wordt. Door toepassen van schilfermentatie krijgt de wijnmaker 

meer kleurextractie zo dat we hier een lichtbourgogneachtige rode wijn krijgen . 

Wat de methode voor de Limnio om de Limnio te kleuren betreft: de druiventrossen worden op hun 

geheel in de tank gegooid en onder invloed van het eigen gewicht krijgen we een soort persing (free 



run juice). Dat eerste vocht wordt verwijderd waardoor het aandeel 'schil' toeneemt en dus de kleur 

intenser wordt. 

 

"Edelroodbruine kleur, zonder tranen in het glas, een kleur dat al geëvolueerd lijkt,  veel kers met een 

zoete vanilletoets, witte peper in de achtergrond, in de  mond kersen en wat framboos,een licht 

bittere toets die doet vermoeden dat de wijn zijn hoogtepunt nog niet heeft bereikt. In een blinde 

proeverij zouden we denken aan bourgogne, we houden van dit type wijn"(Jo Noppe) 

Kikones Ippeas 2009 

cabernet sauvignon en merlot, 14vol% 

Ippeas betekent ruiter, verwijzend naar de Thracische ruiterij.  

De twee druivenrassen worden afzonderlijk gevinifieerd en de cuvée wordt pas bij het bottelen 

samengesteld. 

" De kleur is veel intenser dan de vorige wijn, robijnrood,de geur is intens en zeer complex, 

onmiddellijk komt rijp fruit los, krieken,bessen, lichte toast, vanille, kirsch, kruiden en peper, fruitige 

aanzet in de mond, krachtig, het fruit uit de geur komt duidelijk op de tong, een mooie structuur met 

fijn zuur rijpe en elegante tannine, zeer evenwichtig, een lange en kruidige afdronk. Een fijne 

complexe bewaarwijn, in perfecte balans en nu al erg lekker" (Johan Vandamme) 

Kikones Maron 2009 

100% sangiovese, 13,5vol% 

Bij Brown Brothers in Victoria Australië kon Melina werken in de afdeling 'Patricia wines' , waar de 

grootste wijnen van het domein gevinifieerd werden. Hier leerde ze hoe de Australiërs hun 

wijnmaken aanpasten aan de hoge temperaturen van het land. In Thracië hebben ze dezelfde 

temperatuurschommelingen en gelijkaardige wind (Samotrakische wind) die de druiven droogt na 

een regenbui. Broer Vasilis vindt de sangiovese heel geschikt voor de streek. Sangiovese is niet 

ziektegevoelig. 

" Ietwat geëvolueerde kleur, niet echt dakpanrood, mooie viscositeit, toch nog gesloten neus, een 

kruidige aanzet met toetsen van groene kruiden: selderblaadjes,kervel, witte peper, finesse in de 

aanzet, rood fruit, mooie balans, de afdronk duurt heel lang. Deze sangiovese lijkt mij meer afgerond, 

hij mag als sangiovese in  de rij staan van grote Italianen."(Jeroom Debaere) 

 

 

Kikones Syrah 2008 

100% syrah,13,5vol% 

 



" Diepe kleurconcentratie, diepe concentratie in de geur, zwarte bessen en cassis, het gestoofde 

speelt hier een belangrijke rol, gebrande toetsen, réglisse, drop, zoethout, bij de andere wijnen 

spreekt de vatlagering meer, hier komt fruit en kruidigheid op de voorgrond, de smaak laat dezelfde 

kruiden ervaren die eerder zoet zijn, kruidnagel nootmuskaat, er blijft een heerlijk frâicheur over de 

hele wijn, helemaal geen 'jammy style' elegante structuur, goed versmolten tannine, een vrij 

complexe wijn die veel gerechten aankan."(Dominique Crombez) 

 

Het eerste jaar dat de syrah gemaakt werd is 2004. De Decanter wineaword in  Londen gaf Melina  

een gouden medaille. Zij is er bijzonder trots op. "Such a great wine in a Greek bottle" Het was het 

visitekaartje waarmee de Kikones wijn internationaal bekend werd. 

Melina benadrukt dat het domein Kikones per label maar één botteling heeft, wat op een proeverij 

gepresenteerd wordt, is hetzelfde als wat overal op de markt is. Er zijn dus geen 'speciale' loten wijn. 

Kikones wil eerlijk zijn tegenover zijn klanten. 

Wat de prijs aan de consument betreft: die zal na de invoer liggen tussen €10 en €20. 

Melina Tassou bewijst met de geproefde wijnen dat Griekenland als 

wijnproducent in opmars is. 

 

verslag: Luc Van der Straeten 
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