
LEREN	PROEVEN	ZOALS	EEN	PRO.	
MET	GEORGES	DE	SMAELE		

MEESTER-VINOLOOG	(	Vinologenopleiding)			
HOUDER	VAN	WSET	LEVEL	3	ADVANCED	CERTIFICATE		
IN	WINES	AND	SPIRITS	(Londen)	
HOUDER	VAN	HET	VERVOLMAKINGSCERTIFICAAT		
AFGELEVERD	DOOR	L’ECOLE	DU	VIN	DE	BORDEAUX		

“	Mijn	wijndiploma’s		geven	mij	misschien	een	zekere	autoriteit	
				maar	dit	betekent	beslist	niet	dat	ik	alle	wijsheid	in	pacht	heb	”	

“	Wijnproeven	is	een	kwestie	van	veel	te	doen	met	een	beetje		
erover	te	leren	én	erover	zoveel	mogelijk	te	lezen!	”	

Wijncriticus	en	
Lid	van	de	Erkenningscommissie	van	de	Vlaamse	Journalistenvereniging	

		



SAMENSTELLING	WIJN	

C2		H12		O	6				>>					2C2H5OH					+						2CO	2							+	Aj	
		
17	gr.	suiker		>>		1%	vol	alcohol	+	koolzuurgas	+	warmte	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

		



WAT	HEB	JE	NODIG	OM	TE	PROEVEN	
ALS	EEN	PRO	?	

EEN	METHODE	
	
	
KENNIS	
	
	
INTERPRETATIE	
	
	
OEFENING	
	
	
NUANCE	



CACHET	
C		Concentratie	(	intensiteit	van	de	smaak	en	de	impact	van	de	wijn	in	de	
mond	–	voor	criticus	Robert	Parker	was	dit	de	belangrijkste	component	
voor	kwaliteit)	
Vol	
Halfvol	
Medium	
Licht	
Dun	
A		Afdronk	of	lengte	(tijdsduur	dat	een	proever	de	wijn	nog	blijft	proeven	)	
Zeer	lang	
Lang	
Medium	
Kort	
Zeer	kort	
C		Complexiteit	(	hoeveel	smaak	heeft	de	wijn)	
Zeer	complex	
Complex	
Meervoudig	
Eenvoudig		
Simpel	
H		heb	ik	een	klik	met	deze	wijn?	(	puur	persoonlijke	invulling	van	
kwaliteit)	
E		Evenwicht	(	de	meest	evenwichtige	vorm	noemen	we	harmonieus)	
Harmonieus	
Evenwichtig	
Onbalans	
T		Typiciteit	(	in	hoeverre	de	wijn	een	gevoel	van	de	plek	heeft	–	hoever	de	
wijnstijl	het	terroir	reflecteert	)	
Authentiek	
Typisch	
Herkenbaar	
Atypisch	
onherkenbaar		



EEN	METHODE	ALS	SYSTEMATISCHE	
BENADERING		

“	Als	je	goed	wilt	leren	wijnproeven,	is	een	methode	belangrijk.	Dat	is	een		
			systematische	manier	van	proeven	om	wijn	op	alle	relevante	aspecten	door		
			te	lichten	en	te	komen	tot	een	proefnotitie.	Het	letterwoord	KARAAT	is		

			daarbij	ons	Ezelbruggetje	”.	

K		=	KLEUR	
	

					A	=	AROMA’S	
	

											R	=	RESTSUIKERS	
	

			A	=ACIDITEIT	
	

				A	=	ALCOHOL	
	

		T	=	TANNINE	
	

	Cf.	Proefmethode	opgezet	door	Master	of	Wine	Cees	van	Casteren	….	



Master	of	Wine	Cees	van	Calsteren	
Cees	van	Calsteren	(Nederland)	is	Master	of	Wine,	Vinoloog,		
Educator	WSET	(The	Wine	and	Spirit	Education	Trust),	Jurylid	bij		
Internationale	Wijncompetities,	Wijnschrijver	én	Voorzitter	van	de		
Verenigde	Vinologen.		

	
	
Verspreid	over	22	landen	zijn	er	nog	altijd	maar	265	Master	of	Wine.	
Christophe	Heylen,	wijnondernemer	uit	Luik,	is	slechts	de	tweede		
Belg	die	Master	of	Wine	werd	(2020),	na	Jan	De	Clerck	uit		
Maldegem	(1998).	In	ons	land	wonen	ook	de	Masters	of	Wine	
Pedro	Ballesteros	(Spanje)	en	Fiona	Morrisson	(Amerikaans-Britse	met	
dubbele	en	ook	Belgische	nationaliteit).	
In	Nederland	zijn	er	3	Master	of	Wine	met	o.a.	Cees	van	Calsteren	
die	deze	proefmethode	ontwikkelde	waarmee	hij	het	zware	examen	
van	Master	of	Wine	behaalde.		



Eindresultaat	?	

OEFEN	MET	DEZE	METHODE	EN	JE	ZULT	ZIEN	DAT	HET	PROEVEN	VAN		
WIJN	EN	HET	MAKEN	VAN	GOEDE	PROEFNOTITIES	EEN	TWEEDE		
NATUUR	WORDT.	HOE	VAKER	JE	DE	KARAATMETHODE	TOEPAST	
EN	HOE	MEER	KENNIS	JE	VERGAART,HOE	BETER	JE	TEN	SLOTTE	OOK		
NA	HET	PROEVEN	VAN	EEN	WIJN	ZULT	KUNNEN	ZEGGEN	VAN	WELKE	
DRUIF	HIJ	GEMAAKT	IS,	WAAR	HIJ	VANDAAN	KOMT	EN	HOE	OUD	HIJ	IS.	
		
	
	



STAP	1-	UITERLIJK	– (	K	)-	kleur	
We	checken	de	helderheid	van	de	wijn	

Kleurintensiteit	(	kan	een	aanwijzing	zijn	voor	de	leeftijd	van	de	wijn	en	hoe	hij	gemaakt	is	)	
Ø  DIEP	
Ø  BOVENGEMIDDELD	
Ø  GEMIDDELD	
Ø  LICHT	
Ø  BLEEK	
Witte	wijnen	variëren	(	afhankelijk	van	hoeveel	zuurstof	er	bij	de	wijn	is	)	
Jong	–	jeugdig	–	gerijpt	–	oud	–	zeer	oud	
Van	groengeel,	citroengeel	en	goudgeel	tot	amber	en	bruin	
Rode	wijnen	variëren	(	afhankelijk	van	hoeveel	zuurstof	er	bij	de	wijn	is	)	
Jong-	jeugdig	–	gerijpt	–	oud	–	zeer	oud	
Van	paars,	robijnrood,	granaatrood	en	tawny	uiteindelijk	tot	bruin	
	
	

	
	
	



Mijn	witte	wijn	is	niet	helder…..Fout	?	

TROEBELHEID	
Kan	worden	veroorzaakt	door	onvoldoende	klaring	of	geen	of	beperkte	filtratie	?	
Bacteriële	problemen	?	
De	enige	manier	om	daarachter	te	komen	is	de	wijn	te	proeven	!	
	
BELLETJESVORMING	(	bij	openen	van	de	fles)	
§  Kan	in	theorie	wijzen	op	tweede	gisting	op	fles	(wat	een	fout	zou	zijn	bij	stille	wijn	)	
§  Bewuste	toevoeging	van	koolzuurgas	bij	het	bottelen	voor	meer	frisheid	en	bewaar-	
						potentieel	–	meestal	verdwijnen	de	belletjes	vrij	snel	na	het	inschenken.	Vinho	Verde	en	
						sommige	Elzas	wijnen	als	voorbeeld	
	
WIJNKRISTALLEN	(	ook	wel	wijnsteen	genoemd	)	– tartraat	kristallen	
§  Zitten	op	de	bodem	van	de	fles	of	kunnen	aan	de	kurk	zitten	
§  Ze	zien	eruit	als	suiker	of	stukjes	glas	maar	zijn	totaal	onschuldig		
	



WAARDE	VAN	DE	KLEUR	?	

Zowel	de	beginnende	proever	als	de	gevorderde	proever	zullen	bij	de	
K	dezelfde	beoordeling	geven	!	
	
Omdat	mensen	visueel	zijn	ingesteld,	hebben	we	de	neiging	om	aan	
het	uiterlijk	van	de	wijn	veel	aandacht	te	besteden.	Maar	vergeleken		
met	geur	en	smaak	is	het	uiterlijk	het	minst	belangrijke	aspect	van	
wijnproeven.	
	
TRAANVORMING		(Marangonitranen)	
•  Italiaanse	natuurkundige	die	over	dit	onderwerp	in	1865	een	proefschrift	
							schreef	(	Carlo	Marangoni	)	
•  Het	is	een	sprookje	dat	tranen	of	benen	van	de	wijn	die	langs	de	
							glaswand	lopen	een	teken	van	kwaliteit	zijn	!	
•  	Het	is	het	gevolg	van	het	verschil	in	oppervlaktespanning	tussen	water	en	alcohol	
	
RAAD:	Spoel	je	glaswerk	altijd	gewoon	met	water	af,	zonder	zeep	of	sap	!	

	



STAP	2	–	GEUR	– (	A	)	–	AROMA	
We	activeren	ons	reukvermogen	om	aroma’s	te	evalueren,	dat	doen	

we	door	de	wijn	eerst	te	walsen	!	

Heb	je	dat	nog	nooit	gedaan,	doe	dan	een	klein	beetje	wijn	in	het	glas	
en	zet	het	glas	op	een	glad	oppervlak	zoals	een	tafel.	Pak	met	duim	en	
wijsvinger	het	steeltje	vast	en	schuif	het	glas	voorzichtig	circulair	rond.	
De	wijn	zal	hierdoor	langs	de	glaswand	gaan	golven.	Je	vergroot	daarmee	het	wijnoppervlak	dat	
aroma’s	afgeeft.	Hou	nu	het	glas	schuin.	
Breng	je	neus	tot	vlak	boven	de	rand	van	het	glas	en	neem	een	korte	snuif.	
De	eerste	indruk	is	vaak	de	beste,	en	dat	komt	doordat	ons	reukzintuig	
zich	in	korte	tijd	zal	aanpassen	aan	de	wijn.	Door	geurverzadiging,	ook	
wel	adaptatie	genoemd,	heeft	het	geen	zin	lange	tijd	intens	aan	de	wijn	te	blijven	ruiken.	
We	proeven	wat	we	ruiken	
Richt	je	bij	de	eerste	snuif	eerst	op	zuiverheid.	Ruikt	de	wijn	zuiver?	Gelukkig!	Niet	zuiver?	
Dan	is	er	mogelijk	een	fout.	Hoewel	het	aantal	fouten	in	wijn	sterk	is	teruggelopen	in	de	
afgelopen	vijftig	jaar,	komen	ze	nog	steeds	voor.	
RAAD:	
Na	het	beoordelen	van	de	zuiverheid	van	de	geur	wacht	je	even	voordat	je	nog	een	keer	ruikt	
	



WIJNFOUTEN	
KURK	
•  Heeft	niets	te	maken	met	stukjes	kurk	in	de	wijn	
•  Gevolg	van	een	besmetting	door	foute	chloorverbinding	(TCA	=	trichlooranisol)	
•  Bij	een	laag	niveau	bijna	niet	waar	te	nemen	
•  Bij	een	hoog	niveau	=	muffe	geur	van	‘kerkbanken’	
•  Eenmaal	besmet	is	er	geen	weg	terug	!	
OXIDATIE	(zowel	bij	witte	als	bij	rode	wijn)	
•  Treedt	op	als	er	teveel	lucht	bij	de	wijn	komt	(	slecht	afgesloten	–	fout	wijnbereiding	)	
•  Kleurt	bruin	net	zoals	bij	het	klokhuis	van	een	appel	
•  Fruitgeuren	veranderen	in	aroma’s	van	gekonfijt	of	gedroogd	fruit	of	verdwijnen	helemaal	
•  Micro-oxidatie	is	geen	fout	(	ontwikkeling	op	fles)	
•  Opzettelijk	geoxideerde	wijnen	zoals	madeira	en	sherry	zijn	uiteraard	geen	fout	
REDUCTIE	
•  Chemisch	gezien	het	omgekeerde	van	oxidatie	
•  Reductiearoma’s	zoals	zwavelhoudende	verbindingen	(stress	van	de	gisten)	
•  Kan	ontstaan	tijdens	de	alcoholische	gisting	(	de	gist	heeft	gebrek	aan	voeding/zuurstof	)	
•  de	wijn	gaat	stinken	(doorgekookte	spruitjes,	rotte	eieren	)	
•  Een	milde	mate	van	reductie	kun	je	opheffen	door	de	wijn	extra	lucht	te	geven	door	te		
						walsen	of	te	karafferen.		

	



WIJNFOUTEN	

BRETTANOMYCES	(afkorting	Brett.)	
•  Gistsoort	die	tijdens	de	gisting	onaangename	geuren	afgeeft	(	paardenzweet,	pleisters,	
						kardemom-kamfer…)	
•  Brett	duikt	vaak	op	in	kelders	met	een	minder	goede	hygiëne	
•  Wordt	erger	na	het	openen	van	de	fles	in	tegenstelling	met	reductie	waar	het	juist	minder		
						erg	wordt.	
WIJN	ZONDER	SULFIET	BESTAAT	NIET	(	Zwaveldioxide	)	–	‘teveel	is	teveel	!’	
•  Denk	aan	de	geur	bij	het	verbranden	van	lucifers	
•  Wordt	ook	gebruikt	in	gedroogd	fruit,	zilveruitjes,	bier,	fruitsap,	kaas	en	friet…..	
•  ‘Trop	est	trop’	– uitdrukking	(problematisch	als	je	er	allergisch	voor	bent)	
•  Biedt	bescherming	tegen	oxidatie	en	bacteriën	
•  Als	je	tegen	gedroogde	abrikozen	kunt	(die	vijf	tot	zestig	keer	méér	sulfiet	bevatten	dan	wijn)	
					dan	mag	sulfiet	in	wijn	geen	probleem	zijn.	
VLUCHTIG	ZUUR	
•  Alle	wijnen	bevatten	in	zekere	hoogte	vluchtige	zuren	
•  Als	ze	gaan	ruiken	en	smaken	naar	azijn,	aceton	en/of	nagellakremover	dan	wordt	dit	een		
						wijnfout		



De	drietrapsraket	voor	de	gevorderde	
proever	(A)	-	AROMA	

v PRIMAIRE	AROMA’S	
				de	aroma’s	van	het	geoogste	fruit	
v SECUNDAIRE	AROMA’S	
				de	aroma’s	die	in	de	wijn	zijn	gekomen	door		
				de	manier	waarop	de	wijnmaker	van	het	
				geoogste	fruit	wijn	maakt	
v TERTIAIRE	AROMA’S	
				de	aroma’s	die	zijn	ontstaan	door	flesrijping	



A1	PRIMAIRE	AROMA’S	
modelwijn:	sauvignon	blanc	–	nieuwe	wereld	

Marlborough	–	New	Zealand	

BEGINNENDE	PROEVER		
K 	kleurintensiteit	laag,	groengeel,	helder	
A 	geur:	stuivend,	citrus,	pitvrucht,	tropisch	fruit	
	
GEVORDERDE	PROEVER	
K 	kleurintensiteit	laag,	groengeel,	helder	
A 	geur:	stuivend,	kruisbes,	grapefruit,	granny	
	smith,	limoen,	passiefruit… 	



De	wilde	frisheid	van	limoen:	
Sauvignon	Blanc	–	Geheugensteuntje!	

De	meest	opvallende	kenmerk	van	de	SB	is	zijn	 intense,	doordringende	frisse	neus.	Kruisbessen,	gras,	
buxus	zijn	de	meest	voorkomende	omschrijvingen	van	deze	druif.	Ja,	SB	heeft	 iets	groenigs,	of	het	nu	
pas	gemaaid	gras	is,	netels	of	het	geurende	groene	blad	van	de	zwarte	bes.	In	koelere	gebieden	is	een	
snuif	van	SB	een	voorbode	van	een	frisse	zuurgraad,	zoals	in	de	Loire,	het	meest	koele	klimaat	waar	de	
SB	 is	 aangeplant.	 Hoewel	 de	 wijnen	 uit	 Sancerre,	 Pouilly-Fumé,	 Quincy,	 Reuilly	 en	 Menetou-Salon,	
zelden	 gewag	 maken	 van	 het	 druivenras	 op	 het	 etiket,	 worden	 daar	 de	 meest	 minerale,	 droge	 en	
ingetogen	 SB’s	 ter	 wereld	 gemaakt.	 SB	 is	 ook	 verantwoordelijk	 voor	 de	meest	 droge	 Bordeaux.	 Het	
zachte	 maritieme	 klimaat,	 de	 combinatie	 met	 de	 rijke	 (olieachtige)	 Sémillon	 en	 vooral	 de	
maandenlange	opvoeding	op	eiken	vaten,	levert	hier	een	totaal	andere	stijl.	
	

PROEFNOTITIE	VAN	DEZE	GROENE	DRUIF	
	
Een	stuivend	karakter	met	citrusfruit,	buxus,	groene	kruiden,	vers	gemaaid	gras	en	kruisbessen.	De	druif	
heeft	 duidelijk	 open	 aroma’s	 in	 samenspel	 met	 fijne	 hoge	 zuren.	 Een	 mondwaterende	 frisheid,	 die	
spanning	toevoegt	aan	wijnen	van	meerdere	druiven.	
	

Smaakdetectie	op	de	Tong	!	
	
Zijkant	tong,	zeker	NIET	in	het	midden,	wel	gevoel	van	alcohol	midden	op	de	tong.	



A2	SECUNDAIRE	AROMA’S	

BEGINNENDE	PROEVER		
K 	kleurintensiteit	laag,	groengeel,	helder	
A 	citrus,	pitfruit,	tropisch	fruit	
	
GEVORDERDE	PROEVER	
K 	kleurintensiteit	laag,	groengeel,	helder	
A1	geur:	stuivend,	kruisbes,	grapefruit,	granny	smith,		

	limoen,	passiefruit	
A2	geen	!	
	
	



A3	TERTIAIRE	AROMA’S	

BEGINNENDE	PROEVER		
K 	kleurintensiteit	laag,	groengeel,	helder	
A 	geur:	stuivend,	citrus,	pitfruit,	tropisch	fruit	
	
GEVORDEREDE	PROEVER	
K 	kleurintensiteit	laag,	geelgroen,	helder	
A1	geur	stuivend,	kruisbes,	grapefruit,	granny	smith,	limoen,	

	passiefruit	
A2	geen	
A3	geen 	 		



PRIMAIRE	DRUIFAROMA’S	
CITRUS:	grapefruit,	citroen,	limoen,	zest,	sinaasappel,	kruisbes	
	
STEENFRUIT:	reine	claude,	abrikoos,	perzik,	pruim	
	
PITFRUIT:	druif,	rozijn,	gele	appel,	granny	smith,	peer	
	
TROPISCH	FRUIT:	banaan,	lychee,	mango,	passievrucht,	kiwi,	ananas,	vijg	
	
FLORAAL:	kamille,	roos,	bloesem,	acacia,	lavendel,	viooltjes	
	
PLANTAARDIG:	rabarber,	hooi,	asperges,	gras,	paprika,	tomatenblad,	venkel	
	
SPECERIJEN:	zwarte	peper,	anijs,	nootmuskaat,	witte	peper,	gember,	kruidnagel,	kaneel	
	
MINERAAL:	natte	steen,	vuursteen,	krijt,	vulkanisch,	honing,	zwavel,	teer	



SECUNDAIRE	en	TERTIAIRE	AROMA’S	

GIST:	witbier,	geuze	lambiek,	biscuit,	brioche,	perendrups,	kwarktaart,	brood,	deeg	
	
MALO:	butterscotch,	boter	
	
HOUT:	rokerig,	toast,	amandel,	kokos,	ceder,	chocola,	vanille,	hars,	karamel,	potloodslijpsel	
mokka	
	
	
	
OXIDATIEF:	gedroogd	fruit,	walnoot,	marmelade,	hazelnoot,	gekonfijt	fruit,	compote,		
stallucht,	geweld	fruit,	moes,	vlezig	
	
FLESONTWIKKELING:	truffel,	benzine,	tabak,	champignon,	boenwas,	aards,	leer,	wild,	bos,	
zwarte	thee				



STAP	3	-	SMAAK	
We	ervaren	dat	aroma’s	door	onze	smaak	elkaar	deels	versterken	en	complementeren	!	

DE	TECHNIEK	OM	TIJDENS	HET	PROEVEN	VOORZICHTIG	WAT	LUCHT	AAN	TE	ZUIGEN	
TERWIJL	JE	DE	WIJN	IN	DE	MOND	HEBT	–	NET	ZOALS	JE	SPAGETTI	NAAR	BINNEN	SLURPT	
•  Je	brengt	hierdoor	de	aroma’s	nog	een	keer	naar	de	neus,	maar	nu	via	de	filter	van	de		
						mond	

•  Ons	smaakzintuig	is	beperkt	tot	de	smaakpapillen	op	onze	tong	die	vijf	basissmaken		
						onderscheiden:	zoet,	zuur,	zout,	bitter	en	umami	(glutamaat)	

	
	
	
RETRONASAAL	VERSUS	ORTHONASAAL	
•  Retronasaal:	via	de	mond	

•  orthonasaal:	via	de	neus	
	



De	R	van		RESTSUIKERS	
GRADATIES	VAN	ZOETHEID	IN	GRAM	PER	LITER	(met	als	Vb	Duitse	Predikaatwijn)	
	
Zeer	zoet 	 	>130	 	Beerenauslese,	Trockenbeerenauslese,	eiswein	
Zoet 	 	 	70-129 	fruitsap,	soft	drinks,	Auslese	
Halfzoet 	 	40-79 	melk,	spätlese	
Halfdroog 	 	10-49 	groentesap,	Kabinett	
Droog 	 	0-9 	 	water,	de	meeste	droge	(trocken)	wijnen	

Bij	ons	voorbeeld	van	onze	sauvignon	blanc	(nw)	kan	deze	een	zoete	gewaarwording	geven.		
Hij	is	echter	helemaal	droog	maar	heeft	een	enorme	fruitexpressie	en	een	vettig	mondgevoel.	
BEGINNENDE	PROEVER	
K 	licht,	groengeel,	helder	
A 	stuivend,	citrus,	pitfruit,	tropisch	fruit	
R 	geen	
GEVORDERDE	PROEVER	
K 	licht,	groengeel,	helder	
A1 	stuivend,	kruisbes,	grapefruit,	granny	smith,	limoen,	passiefruit	
A2 	nauwelijks	
A3 	nauwelijks	
R 	geen,	maar	vettig	(viscositeit	–	vloeistof	blijft	langer	aan	de	

	binnenkant	van	het	glas	kleven) 	 		
	
	



De	A	van	ACIDITEIT	(ZUREN)	
ALGEMEEN	–	wijn	heeft	verschillende	soorten	zuren:	

wijnsteenzuur,	appelzuur	en	melkzuur.	
•  Alle	wijnen	hebben	wijnsteenzuur	(belangrijkste	der	drie	zuren)	

•  De	wijnmaker	kan	de	hoeveelheid	appelzuur	en	melkzuur	in	de	kelder	beïnvloeden	

•  Bij	sommige	wijnen,	zoals	bij	onze	sauvignon	blanc	nw.	horen	appelzuren	bij	het	
karakter	van	de	wijn	

•  Bij	sommige	andere	witte	wijnen,	zoals	bijvoorbeeld	witte	Bourgognes	horen	juist	
zachtere	melkzuren	

ALGEMEEN	–	de	aciditeit	van	de	wijn	kun	je	proeven	en	ook	meten	
•  Hoe	hoger	de	pH,	hoe	lager	de	zuurgraad	

•  Een	wijn	met	een	pH	van	3	is	dus	drie	keer	zuurder	dan	een	wijn	met	een	pH	van	4	

•  Omdat	je	van	zuren	gaat	‘watertanden’,	dus	extra	speeksel	aanmaakt,	kun	je	zuren	
inschatten	in	je	mond.	Die	speekselinvloed	komt	onmiddellijk	op	gang.	Veel	zuren	
in	de	mond	betekent	veel	speeksel	in	de	mond	!	

	

	



ACIDITEIT	-	ENKELE	VERGELIJKINGEN	
pH	concreet	–	gradatie	fruit	en	groenten	–	aciditeit	in	pH	
Zeer	hoog 	<	3.1 	 	rabarber,	kruisbes	
Hoog 	 	3.2-3.3 	kweepeer,aardbei	
Medium 	3.4-3.7 	golden	delicious,	blikananas	
Laag 	 	3.8-3.9 	nectarine,	rozijnen	
Zeer	laag 	>	4.0 	 	groentensap,	peer	op	blik	
Aciditeit	van	wijn	versus	andere	dranken	(van	hoog	naar	laag)-	soort	drank,	pH	en	voorbeeld	modelwijn	
Coca	Cola 	 	 	 	 	2.4 	 	-	
Red	bull/bitter	Lemon 	 	 	2.7 	 	-	
Coca	Cola	light 	 	 	 	2.8 	 	Riesling,	Eiswein	
Fanta 	 	 	 	 	 	3.0 	 	Champagne	

	 	 	 	 	 	3.1 	 	Chablis	
Ice	Tea 	 	 	 	 	3.2 	 	Sauvignon	Blanc	
7-Up 	 	 	 	 	 	3.3 	 	Prosecco	
Spa	fruit		orange 	 	 	 	3.4 	 	Chardonnay	uit	Napa	Valley	

	 	 	 	 	 	3.5 	 	Chianti	Classico	
Appelsap 	 	 	 	 	3.6 	 	Haut-Medoc	
Spa	rood/jus	d’orange 	 	 	3.8 	 	Shiraz	uit	Barossa	

	 	 	 	 	 	3.9 	 	Chateauneuf-du-Pape	
Bier 	 	 	 	 	 	4.1	
Kraanwater 	 	 	 	 	7.0 	 		

	 		



ACIDITEIT	TOEPASSELIJK	OP	
SAUVIGNON	BLANC	uit	Marlborough		

BEGINNENDE	PROEVER	
K 	licht,	groengeel,	helder	
A 	citrus,	pitfruit,	tropisch	fruit	
R 	geen	
A 	zeer	hoog	
	
GEVORDEREDE	PROEVER	
K 	licht,	groengeel,	helder	
A1 	stuivend,	kruisbes,	grape	fruit,	granny	smith,	limoen,	passiefruit	
A2 	geen	
A3 	geen	
R 	geen,	maar	een	zekere	vettigheid	
A 	zeer	hoog	(appelzuren)	

		 	 		



De	A	van	ALCOHOL	
•  Belangrijkste	onderdeel	van	de	wijn	(body)	
•  Heeft	van	zichzelf	geen	geur	en	nauwelijks	smaak	

•  Op	twee	manieren	waar	te	nemen	

	 	-	door	gewicht	van	de	wijn	in	de	mond		(zware	of	lichte	wijn?)	

	 	-		invloed	keel	–	branderig	gevoel?	(veel	alcohol	?)	

ALCOHOL	IN	PERCENTAGE	
Zeer	hoog 	>	15% 	vooral	versterkte	wijnen	
Hoog 	 	14-15% 	vaak	heel	rijpe	wijnen	met	veel	zon	of	versterkte	wijnen	
Medium 	 	12-13% 	veel	stille	wijnen	
Laag	 	 	5.5-11.5%vaak	wijnen	uit	koele	klimaten	of	aangepaste	wijnen	in	A%	
Bijna	niet	 	<	0.5% 	wijnen	waarvan	het	alcoholpercentage	is	aangepast	(A%) 	

	 		

Ons	voorbeeld	van	SB	uit	Marlborough	scoort	medium	en	er	geen	sprake	van	een	
branderig	gevoel	in	de	keel,	maar	de	wijn	heeft	wel	voldoende	gewicht	



ALCOHOL	TOEGEPAST	OP	DE	
SAUVIGNON	BLANC	uit	Marlborough	

BEGINNENDE	PROEVER	
K 	licht,	groengeel,	helder	
A 	stuivend,	pitfruit,	tropisch	fruit	
R 	geen	
A 	zeer	hoog	
A 	medium	
	
GEVORDERDE	PROEVER	
K 	licht,	groengeel,	helder	
A1 	stuivend,	kruisbes,	grapefruit,	granny	smith,	limoen,	passiefruit	
A2 	geen	
A3 	geen	
R 	geen	maar	zekere	vettigheid	
A 	zeer	hoog,	appelzuren	
A 	medium	body,	12,5-13,5%	vol.	 		
	



De	T	van	TANNINE	
•  Komt	voor	in	de	schors	van	veel	bomen,	in	pitten,	blad,	
					steeltjes	en	in	de	schil	van	veel	fruitsoorten	
•  Komt	voor	door	gisting	of	rijping	op	hout	
•  In	tegenstelling	tot	DE	ZUREN	(waarbij	je	gaat	watertanden)	bindt	de	tannine	zich	

juist	met	de	proteïnen	in	ons	speeksel	–	gevolg:	droge	mond,	hetgeen	we	
astringentie	noemen	

	
Beginnende	proever 	 	 	Gevorderde	proever	
K 	licht,	groengeel,	helder 	 	K				licht,	groengeel,	helder	
A 	citrus,	pitfruit,	tropisch	fruit 	A1		stuivend,	kruisbes,	grapefruit,	gr.sm.,	limoen,	passie	vr.			
R 	geen 	 	 	 	 	A2		geen 	 	 	 	 	 	 		
A 	zeer	hoog 	 	 	 	A3		geen	
A 	medium 	 	 	 	R				geen,	maar	een	zekere	vettigheid	
T 	geen 	 	 	 	 	A				zeer	hoog,	appelzuren	

	 	 	 	 	 	A				medium	body,	12,5-13,5%vol.	

	 	 	 	 	 	T				geen 		



Modelwijn	ROOD	–	Shiraz	uit	Barossa	
(op	dronk)	

•  Australische	wijn	uit	de	Barossa	Valley	
•  Oudste	wijnstokken	ter	wereld	met	wijngaarden	die	teruggaan	tot	

1840	
•  Wijngebied	bekend	vanwege	zijn	gespierde,	houtgelagerde	Shiraz	
•  Barossa	ligt	landinwaarts	en	kent	een	zonnig	en	droog	landklimaat.	

In	de	zomer	kan	het	een	bakoven	zijn	waar	de	Shiraz	druif	zich	
uitstekend	heeft	aangepast	

•  Dit	levert	een	wijn	op	in	een	heel	geconcentreerde	stijl,	met	volle	
body,	lage	zuren,	hoog	alcohol	en	zwoele,	maar	stevige	tannine.	

•  De	wijn	rijpt	op	vaten	van	Amerikaans	eikenhout	(tonen	van	vanille	
en	kokos)	

•  Op	dronk	zijn	betekent	dat	hij	drie	tot	vijf	jaar	oud	is	
•  We	proeven	deze	wijn	ook	met	de	Karaatmethode	



SYRAH	/	SHIRAZ	–	Geheugensteuntje	!	
Diep	gekleurde	wijnen,	met	een	zachte	fruitigheid	(rijpe	
pruimen),	aroma’s	van	peper,	gebrande	rubber	en	vaak	
iets	medicinaals.	Syrah	geeft	een	pittige	kruidigheid	en	
een	alcoholische	afdronk.	Denk	bij	het	organoleptisch	
onderzoek	aan	bramen,	aardbeien,	pruimen,	viooltjes,	
rozen,	zwarte	bessen,	zwarte	peper,	specerijen,	
kruidnagel,	gerookt	spek,	rubber,	choco,	drop,	teer,	
truffel	

SPECIFIEKE	TONGGEWAARWORDING	
Zachte	peper	naar	het	puntje	van	de	tong	getrokken.	
Trekt	ook	zijdeling	langs	de	rand	van	de	tong	naar	achter	
toe.	



De	K		van	Kleur	(	uiterlijk	)	
•  We	checken	zowel	intensiteit	en	helderheid	
•  Kleurintensiteit	kun	je	het	best	vaststellen	door	van	boven	in	het	

glas	te	kijken	om	te	zien	of	de	steel	van	het	glas	zichtbaar	is.	Steel	
niet	te	zien	noemen	we	dit	diep	van	kleur.	Tegengesteld	gebruiken	
we	het	woord	bleek	

•  De	verkleuring	van	de	kern	naar	de	rand	kan	de	kleurintensiteit	
bevestigen.	

•  De	kleur	varieert	van	paars	en	robijnrood	(paars	met	nog	wat	
paarse	schitteringen)	naar	granaatrood	(geen	paarse	tinten	meer)	
en	bruinrood	tot	bruin	(geen	rood	meer).	Hoe	meer	bruin,	hoe	
meer	oxidatie	en	hoe	ouder	de	wijn	kan	zijn	

•  Onze	modelwijn	Shiraz	uit	Barossa	(Australië)	is	diep	van	kleur	met	
een	maximale	intensiteit.	De	kleur	zelf	is	na	vijf	jaar	flesrijping	
geëvolueerd	van	paars	naar	robijnrood.	



Is	de	rode	wijn	niet	helder?	
BEZINKSEL	(	of	DROESEM	)	
•  Mengsel	van	neergeslagen	tannine,	kleurstoffen,	dode	gist,	

tartraatkristallen	en	eiwitten	die	voor	de	klaring	zijn	gebruikt	
•  Bezinksel	is	gebruikelijk	in	rode	wijnen	die	langere	tijd	op	fles	hebben	

gelegen	
TROEBELHEID	
•  Veroorzaakt	door	opgeschud	bezinksel	–	oplossing	is	even	wachten	of	

decanteren	
•  Veroorzaakt	door	onvoldoende	klaring	of	geen	of	beperkte	filtratie	–	

bacteriële	problemen	–	oplossing	is	de	wijn	te	proeven	
DECANTEREN	VERSUS	KARAFFEREN	
DECANTEREN	is	overschenken	van	de	wijn	in	een	glazen	karaf	waarbij	het	
bezinksel	in	de	fles	achterblijft	
KARAFFEREN	is	om	de	wijn	extra	zuurstof	te	geven	–	enkel	toepasselijk	bij	
jonge	rode	wijnen	met	veel	tannine	
	



De	A	van	Aroma	(GEUR)	
Primaire	Aroma’s	

PITFRUIT:		
druif,	rozijn/krent,	granny	smith,	gele	appel,	peer	
TROPISCH	FRUIT:	
Banaan,	mango,	lychee,	kiwi,	meloen,	passievrucht,	ananas,	vijg	
PAARS	FRUIT:	
Zwarte	bes,	bosbes,	zwarte	kers,	braam	
ROOD	FRUIT:	
Aardbei,	aalbes,	framboos,	rode	bes,	rode	kers	
PLANTAARDIG:	
venkel,	gras,	paprika,	rabarber,	hooi,	tomatenblad,	asperges	
SPECERIJEN:	
Kruidnagel,	nootmuskaat,	witte	peper,	kaneel,	anijs,	zwarte	peper,	gember	
KRUIDIG:	
laurier,	eucalyptus,	fynbos,	garrigue,	dille,	munt	
MINERAAL:	
Honing,	zwavel,	teer,	vulkanisch,	vuursteen,	natte	steen,	krijt		
	



De	A	van	Aroma	(Geur)	
Secundaire	en	Tertiaire	Aroma’s	

SECUNDAIRE		AROMA’S	
HOUT:	
Mokka,	potloodslijpsel,	karamel,	hars,	kokos,	vanille,	amandel,	chocola,	ceder,	toast,	
rokerig	
TERTIAIRE	AROMA’S	
OXIDATIEF:	
Gedroogd	fruit,	walnoot,	marmelade,	hazelnoot,	gekonfijt	fruit,	compote,	stallucht,	
geweld	fruit,	moes,	vlezig	
FLESONTWIKKELING:	
Wild,	leer,	bos,	aards,	zwarte	thee,	tabak,	boenwas,	champignon,	truffel,	benzine,		

	
ONS	VOORBEELD	–	GEVORDERDE	PROEVER	-	A	

	
K				diep,	robijnrood,	helder	
A1		hoog,	braam,	zwarte	bes,	zwarte	kers,	munt,	eukaliptus	
A2		hoog,	vanille,	kokos,	toast	
A3		laag,	walnoot		
		



De	R	(restsuikers)	+	de	A	(Aciditeit)	+	
de	A	(Alcohol)	+	T	(Tannine)		

	
R		de	Shirah	is	droog,	maar	het	hoge	alcoholgehalte	en	de	enorme	fruitigheid	geven	de	wijn		
				een	zoete	gewaarwording.	We	noemen	de	wijn	toch	droog	omdat	hij	geen	restsuikers	heeft.	
	
A		de	rode	voorbeeldwijn	scoort	zelfs	minder	dan	gemiddeld,	want	de	zuren,	hoewel	aanwezig,	
					spelen	niet	een	dominante	rol	in	deze	wijn.	Ik	hoef	er	ook	niet	echt	van	te	watertanden.	
	
A		de	Shirah	uit	Barossa	geeft	een	licht	brandende	sensatie	in	de	keel.	We	schatten	het	alcohol	
					percentage	op	14,5%	volume.	Evenwichtige	wijn.	
	
T			de	Shirah	geeft	een	gemiddeld	drogend	effect.	Rijpe	wijn	met	‘gemiddeld’	van	tannine	
	
CONCLUSIE	GEVORDERDE	PROEVER	OVER	RESTSUIKERS,	ACIDITEIT	EN	ALCOHOL	
	
R 	geen	
A 	laag	
A 	14-14,5%	vol.	Alcohol	–	volle	body	
T 	rijp	en	rond	
	
	



BODYGRADATIES	met	Voorbeelden	

	Volle	body	 	krachtig,	rijk,	zwaar,	vol,	robuust				Amarone	della	Valpolicella,	Grüner		

	 	 	 	fors,	lijvig,	gevuld 	 	 				Veltliner,	Smaragd	
	Bijna	V.Body 	stevig,	ferm,	flink,	degelijk, 	 				Pauillac,	Meursault	
	 	 	 	gespierd,	intens	
		medium	Body 	halfvol,	matig,	modaal,	tamelijk 				Barbera	d’Alba,	Pinot	Gris	(Elzas)	
	 	 	 	gemiddeld,	behoorlijk	
			iets	boven 	atletisch,	elegant,	delicaat, 															Cru	de	Beaulolais,	Vinho	Verde	
			lichte	Body 	charmant,	bevallig	

	
			lichte	Body 	licht,	tenger,	dun,	rank,	slank 					Früburgunder	Ahr	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 					Aged	Hunter	Semillon	

	
Hierboven	een	poging	om	de	gradaties	in	body	te	omschrijven	waarbij	telkens	een	voorbeeld	van	
een	droge	witte	en	een	rode	als	toevoeging.		



INTENSITEIT	VAN	TANNINE	
Astringent	bij	wijnen	gemaakt	van	druiven	met	een	heel	dikke	schil	zoals	
Tannat,	Nebbiolo	en	Sagrantino	
	
Hoog	bij	wijnen	gemaakt	van	druiven	meteen	dikke	schil	zoals	Cabernet	
Sauvignon,	Malbec	en	Sangiovese	
	

Medium	bij	de	meest	rode	wijnen	zoals	Grenache,	Carmenère	en	
Tempranillo	
	

Laag	bij	wijnen	gemaakt	van	druiven	met	een	dunne	schil	zoals	Pinot	Noir	
of	aangepaste	inweking	zoals	bij	Beaujolais	Nouveau	
	

Geen	bij	de	meeste	witte	wijnen,	mousserende	en	roses	

	



TANNINETELLER	met	Voorbeelden	
ASTRINGENT:	Nebbiolo,	Sagrantino,	Saperavi,	Tannat,	Vranac,	Xinomavro	
	
HOOG:	Aglianico,	Alicante	Bouchet,	Baga,	Blaufrankisch,	Bobal,	Cabernet	
Sauvignon,	Carignan,	Castelao,	Durif,	Feteasca	Neagra,	Malbec,	Monastrell,	
Negroamaro,	Nerello	Mascalese,	Nero	d’avola,	Pinotage,	Primitivo,	Petit	
Verdot,	Sangiovese,	Syrah,	Touriga	Franca,	Touriga	Nacional,	Trincadeira	
	

MEDIUM:	Agiorgitico,	Barbera,	Bonarda,	Cabernet	Franc,	Carmenère,	
Dolcetto,	Dornfelder,	Grenache,	Marcelan,	Mencia,	Merlot,	Montepulciano,	
Tempranillo,	Tinta	barocca,	Zweigelt	
	

LAAG:	Cinsault,	Corvina,	Frappato,	Gamay,	Lambrusco,	Pinot	Noir,	Regent,	
Sankt	Laurent,	Zinfandel		



PROEFNOTITIE	VAN	ONZE	
MODELWIJNEN	

Jonge	sauvignon	blanc	uit	Malborough	(New	Zealand)	
	
Deze	bleke,	groengele	witte	wijn	heeft	intense	stuivende	aroma’s	van	
kruisbes,	grapefruit,	granny	smith,	limoen,	citroen	en	passiefruit.	In	de	mond	
is	de	wijn	droog,	met	intense	appelzuren,	een	vettig	mondgevoel,	medium	
alcoholgehalte	van	12.5- 	13.5%	en	medium	body.	
	
Op	dronk	zijnde	Shiraz	uit	Barossa	(	Australië	)	
	
Deze	diepgekleurde,	robijnrode	wijn	heeft	een	uitgesproken	neus	van	primair	
paars	fruit	zoals	braam,	zwarte	bes	en	zwarte	kers,	munt	en	eucalyptus,	en	
ook	secundaire	aroma’s	als	vanille	en	kokos	en	een	tertiaire	toets	van	
walnoot.	De	wijn	is	droog	met	veel	fruitrijpheid,	lage	zuren,	veel	maar	rijpe,	
ronde	tannine,	veel	mondgevoel	en	veel	alcohol	(14-14.5%)	en	een	volle	
body.	



Chardonnay	met	Bourgondische	
behandeling	-	onze	Pro	benadering	

K	 	gemiddeld,	goudgeel	
A1	medium	(neutraal	druivenras),	gele	appel,	peer,			
	ananas,	zest,	dille	

A2	hoog,	boter,	vanille,	toast	(dus	deels	nieuw	
	Franse	eik	en	Malo)	

A3	geen	(nauwelijks)	
R 	geen	dus	droge	wijn	
A 	hoog	(dus	koel	klimaat),	melkzuren	(Malo)	
A 	medium	–	13%	medium	body	
T 	geen	tot	nauwelijks	



PROEFNOTITIE	GROENE	DRUIF	
CHARDONNAY	–Geheugensteuntje	!	

De	 goudgele	 kleur	 varieert	 enorm	 qua	 intensiteit.	 Een	
stevig	karakter	met	tropisch	fruit	 (nooit	druiven)	vaak	 in	
combinatie	met	boter	en	vanille	(dit	laatste	als	gevolg	van	
houtgebruik),	soms	rokerig	en	mineralig,	maar	zelden	fris.	
De	chardonnaywijn	heeft	een	redelijke	hoeveelheid	zuur,	
maar	toch	een	zachte	smaak.	

PROEFNOTITIE		
Tropisch	fruit,	perzik,	citrus,	ananas,	appel,	passievrucht,	
boter,	toast,	hazelnoten,	room…	

Specifieke	Tonggewaarwording	
Heel	de	tong	+	vettigheid	



Ons	Bourgondisch	Voorbeeld	in	de	
Côte	de	Beaune-Stijl	

PROEFNOTITIE:	deze	mediumgekleurde,	goudgele	
witte	wijn	heeft	een	medium	intense	neus	van	
appel,	peer,	kweepeer	en	citroenzeste	met	
botertonen,	vanille	en	toast	en	een	vettig	
mondgevoel.	De	wijn	is	droog,	met	hoge	zuren	en	
een	medium	alcoholgehalte.	Medium	body.	
AANVULLENDE	CONCLUSIES:	de	lage	relatieve	
intensiteit	van	A1	leidt	naar	de	‘Oude	Wereld’,	dit	
samen	met	de	Bourgondische	behandeling	(Malo,	
barrique	en	sur	Lie)	+	hoge	zuren.	



ULTIEME	GRENACHE-	blend?	
Chateauneuf	!	

K 	gemiddeld	(dus	druif	met	dunnere	schil),	robijnrood	(dus	
	drie	tot	vijf	jaar	oud)	

A1 	medium,	pruim,	rode	kers,	vijg,	kaneel,	garrique	
A2 	medium,	lagering	op	eik,	toast	(dus	deels	 	nieuw	Franse	

	eik	
A3 	laag	(dus	3	tot	5	jaar	oud),	mokka,	chocolade,		geweld	fruit,	

	gekonfijt	fruit,	gedroogd	fruit	
R 	geen	of	nauwelijks	
A 	geen	(dus	warm	klimaat)	
A 	volle	body	(dus	veel	zon	–	lang	seizoen)	–	14-15%	
T 	astringent	(	druif	met	dunne	schil),	rijp	maar	drogend	(dus	

	‘Oude	Wereld’	qua	tannine)	



Over	onze	Chateauneuf-du-Pape	

PROEFNOTITIES:	deze	matig	gekleurde	rode	
wijn	heeft	aroma’s	van	pruim,	kers,	vijgenpasta,	
specerijen,	garrique	en	toast.	De	wijn	is	droog	
met	lage	zuren,	hoog	alcohol,	matige	tannine	
maar	is	toch	astringent.	Volle	body.	

In	de	Chateauneuf-du-Pape-stijl:	Gigondas,	
Vaqueras	en	Lirac	(Rhône-FR),	Priorat	(Spanje),	
Canonnau	(Sardinië-FR)	



Blend	van	Grenache	+	Syrah	+	
Mourvèdre	+	Cincault		

GEHEUGENSTEUNTJE	
GRENACHE/GARNACHA:	 heeft	 een	 relatief	 lichte	 kleur	 en	 een	 snelle	
neiging	 tot	 oxidatie	 (verkleuring).	 De	 wijnen	 hebben	 ingetogen	 fruit	
met	een	hint	van	zoetheid	en	een	vrij	hoge	zuurgraad.	Ze	tonen	vaak	
licht	zondoorstoofde	geuren	van	stoofpeer	en	gedroogd	fruit.	
Bramen,	 kersen,	 pruimen,	 kweepeer,	 zwarte	 bessen,	 peper,	 kruiden,	
laurier,	kaneel,	drop,	koffie,	cacao,	 rozijnen.	Hoe	meer	zon,	hoe	meer	
drop	er	is	waat	te	nemen!		
SYRAH:	Bramen,	aardbeien,	 pruimen,	 viooltjes,	 rozen,	 zwarte	bessen,	
zwarte	 peper,	 specerijen,	 kruidnagel,	 gerookt	 spek,	 rubber,	 choco,	
drop,	teer,	truffel	
MOURVEDRE:	bessen,	bramen,	tannine,	terroir,	choco,	kruidig,	dierlijk,	
wild,	leer…	
CINCAULT:	 bessen,	 bramen,	 kersen,	 sappig,	 nootachtig,	 amandelen,	
kaneel,	karamel,	tabak…	



MALBEC	–	VAN	ORIGINE	UIT	CAHORS	
(FR)	

K 	bovengemiddeld	(druif	met	dikke	schil),		robijnrood	(dus	drie	tot	
	vijf	jaar	oud)	

A1 	medium,	rode	bes,	zwarte	bes,	zwarte	kers,		pruim	(volop	bessen	
	dus	Malbec)	

A2 	gemiddeld,	oxidatief	wijnmaken,	ceder,	toast	(	dus	deels	
	nieuwe	Franse	eik	)	

A3 	laag	(dus	drie	tot	vijf	jaar	oud),	tabak	
R 	geen,	nauwelijks	(dus	droge	wijn)	
A 	laag	(dus	warm	klimaat)	
A 	hoog	(dus	veel	zon	en	lang	seizoen),	13-14%,	medium	tot	volle	

	body	
T 	hoog	(dus	druif	met	dikke	schil),	drogend	(dus	‘Oude	Wereld’)	



MALBEC	–	Geheugensteuntje	!	
Malbec	 heeft	 veel	 kleur,	 tegen	het	 zwarte	aan.	
De	 aroma’s	 hebben	 een	 ‘donker’	 ingetogen	
karakter	met	rustieke	tonen	van	donker	fruit.	De	
wijn	heeft	flink	wat	zuren,	alcohol	en	tannine	en	
heeft	 een	 lange	 afdronk.	 Dikwijls	 kleur	 in	 de	
tranen.	(hoefijzer	niet	meer	te	zien)	
Bramen,	 kersen,	 bessen,	 vullend,	 kruidig,	
tannine,	 choco,	 laurier,	 leer,	 dierlijk,	 truffel,	
kreupelhout…	



OVER	ONZE	FRANSE	MALBEC	

PROEFNOTITIE:	deze	diepgekleurde	robijnrode	
wijn	heeft	ingetogen	aroma’s	van	rode	en	
zwarte	bes,	zwarte	kers,	blauwe	pruim,	ceder,	
toast	en	tabak.	Medium	zuren,	medium	tot	hoog	
alcohol	en	astringente	tannine.	Medium	tot	
volle	body,	stevig.	
In	de	CAHORS-stijl:	Madiran-FR,	Bandol-FR,	
Bergerac-FR	



IMPACT	KLEURSTOFFEN	OP	DE	KLEUR	
ROOD:		
v  Afhankelijk	van	de	druif	zelf	(	specifieke	ras	)	
v  De	manier	van	lengte	van	de	inweking	
v  Dikke	schillen	bevatten	de	meeste	kleurstoffen	(Tannat,	CS,	Sagrantino…)	
v  Dunne	schillen	– wijnen	licht	van	kleur	
	
KARAAT		K	dikke	schil	=	diep 	 		
	
WIT	EN	ORANGE:	
v  Witte	wijnen	zijn	geel,	maar	dat	wordt	meer	bepaald	door	de	hoeveelheid	zuurstof	

die	de	wijnmaker	gedurende	de	wijnbereiding	toelaat	dan	door	de	dikte	van	de	
schil	

v  In	principe	worden	witte	wijnen	zonder	schilinweking	gemaakt	
v  Met	schilinweking	zal	de	wijn	oranje	kleuren	(orange	wijnen)	
	
KARAAT		K	bij	wit	=	licht	van	kleur 	 	K	bij	Orange	=	gemiddeld	van	kleur	

	



IMPACT	AROMASTOFFEN	OP	DE	
GEUR	

AROMA	INTENSITEIT	
v  Aromatische	druiven	geven	wijnen	met	een	hoge	intensiteit	van	de	

primaire	aroma’s	(	voorbeelden	als	Riesling,	Sauvignon	Blanc,	
Gwurztraminer..)	

v  Neutrale	druiven	geven	wijnen	met	een	lage	intensiteit	van	de	primaire	
aroma’s	(voorbeelden	als	Trebbiano	en	Pinot	Blanc..)	

KARAAT		aromaten	A1	=	stuivend 		
	 		neutralen	A1	=	laag	

AROMA	IDENTITEIT	
v  Elke	druif	geeft	zijn	eigen	aromatische	DNA	aan	de	wijn	(voorbeeld	is	

cassis	en	zwarte	bes	bij	Cabernet	Sauvignon	en	perzik	en	abrikoos	bij	de	
witte	viognier)	

v  Het	is	dus	handig	om	te	weten	wat	de	unieke	aroma’s	zijn	van	de	meest	
voorkomende	druiven	

KARAAT		A1	=	druifaroma’s	

	
	
	



IMPACT	VAN	TANNINE	OP	DE	SMAAK	

SCHILTYPES	EN	TANNINE	
v We	weten	al	‘hoe	dikker	de	schil,	hoe	dieper	de	kleur’.	We	

voegen	daaraan	toe:	hoe	dikker	de	schil	hoe	meer	tannine	
v We	proeven	de	tannine	door	de	bittere	smaak	(astringentie	

=	drogende	smaak	in	onze	mond)-	uitzondering	Nebbiolo	
(geval	apart	–	druif	met	dikke	schil	met	minder	
kleurstoffen)	

v Witte	wijnen	ontberen	een	inweking	en	hebben	dus	geen	
of	nauwelijks	tannine	(andere	benadering	voor	Orange-
wijnen)	

	
KARAAT		T	=	Astringent/Hoog	bij	dikke	schil	

	 					T	=	Laag	bij	dunne	schil		
	
	
	



IMPACT	KLIMAAT	OP	DE	SMAAK	
TEMPERATUUR	(over	langere	tijd	gemeten)	
de	temperatuur	heeft	invloed	op	de	aciditeit:	
				-	koel	klimaat							A	zeer	hoog		KARAAT	
				-	heet	klimaat						A	laag													KARAAT	
ZONLICHT	(*	over	korte	termijn	gemeten)	
zon	heeft	invloed	op	alcohol,	primaire	aroma’s	en	
tannine.	Veel	zon	zorgt	potentieel	voor	veel		
alcohol,	weinig	zon	potentieel	voor	weinig	alcohol	in	de	wijn 	 		
				-	veel	zon																													A	zeer	hoog 															KARAAT	
				-	weinig	zon 																		A	nauwelijks																KARAAT																	
NEERSLAG	(*)	
-  water	is	belangrijk	voor	de	groei	en	de	rijping	van	de	druiven	
-  een	beetje	waterstress	is	geen	probleem	voor	de	rijping	van	de	druivelaar	
-  lange	waterstress	is	niet	goed	voor	de	wijnrank	
-  wel	irrigatie	– geen	irrigatie	(afhankelijk	van	het	gebied	én	moeder	natuur)	
-  belangrijk	is	de	bodemgesteldheid!	
WIND	(*)	
-  vriend	?	(	kan	helpen	om	schimmel	te	voorkomen	na	bijvoorbeeld	regenval)	
-  vijand		?	(	veel	wind	kan	voor	uitdroging	zorgen,	waterstress	en	fysieke	beschadiging	)	
	
	



IMPACT	BODEM	OP	DE	SMAAK	
INDIRECTE	ROL	
1.  als	voedingsbodem	(van	mineralen)	
2.  door	de	regulering	van	water	
3.  als	warmte	regulator	
DIRECTE	INVLOED	
Als	de	bodem	wel	een	directe	invloed	heeft	op	de	stijl	
van	de	wijn,	heeft	het	vaak	te	maken	met	de	kleur	
Laten	we	eens	goed	kijken	welke	grond	we	onder	onze	
voeten	hebben	!	
Ø Zwart	betekent	warmte	(bijdrage	tot	stijl	en	kwaliteit)	
Ø Wit	is	cool	(minerale	wijnen)	



IMPACT	LIGGING	OP	DE	SMAAK	
Hier	gaat	het	over	de	hellingshoek	en	de	richting	waarin	de	wijngaard	is	gelegen	en/of	hoogte.	We	hebben	het	ook	
over	de	nabijheid	van	watermassa’s	(meren,	rivieren	en	zeeën),	heuvels	en	bergen.	
u  BESCHERMING	BERGEN:	(voorbeeld:	De	Elzas)	–	Vogezen	
u  THERMISCHE	ZONE:	(voorbeeld:	wijngaarden	op	de	uitlopers	van	de	Andes	–	Chili)	In	de	zomer	wordt	de	

valleilucht	zo	sterk	opgewarmd	dat	hij	lichter	wordt	dan	de	koele	berglucht	van	de	Andes	waardoor	de	koele	
berglucht	de	warme	valleilucht	wegdrukt	–	de	zuren	in	de	druiven	(en	de	wijn)	blijven	bewaard.	

u  RICHTING	HELLINGSHOEK:	(voorbeeld:	Duitse	Riesling-Mosel).	De	hellingshoek	zal	hier	bepalen	of	de	Riesling	wel	
of	niet	helemaal	zal	rijpen.	Hellingen	zorgen	voor	ondiepe,	stenige	bodems	met	betere	drainage	en	betere	
luchtcirculatie	en	voor	betere	blootstelling	aan	de	zon.	

u  HOOGTE-EN	BREEDTEGRAAD:	Elke	honderd	meter	stijging	in	hoogte	van	de	wijngaard	geeft	een	daling	van	de	
gemiddelde	temperatuur	van	gemiddeld	ongeveer	0,7	°C.	Ook	wordt	het	verschil	tussen	dag-	en	nachttemperatuur	
groter	(zuren	worden	behouden).	Hogere	UV-factor	dat	zorgt	voor	een	krachtiger	fotosynthese	+	rijpere	tannine	
én	rijpere	aroma’s.	

u  NABIJHEID	WATERMASSA’S:	(	voorbeeld:	grote	delen	van	Californië,	zee	gebieden).	.Deze	hebben	een	
temperende	invloed	op	de	temperatuur	in	een	gebied.	Dat	komt	door	de	circulatie	van	de	lucht.	Koele	lucht	van	
boven	het	water	vervangt	‘	s	middags	de	warme	lucht	boven	het	land,	terwijl	‘s	nachts	het	omgekeerde	gebeurt.	
Denk	ook	aan	de	meren	die	condens	en	ochtendmist	veroorzaken	zoals	aan	de	Neusiedlersee	in	Oostenrijk	of	in	
Sauternes	(FR)	waar	het	temperatuurverschil	tussen	de	warmere	Garonne	en	de	koelere	Ciron	wiens	water	
afkomstig	is	van	een	ondergrondse	rivier	die	hier	bovengronds	komt.	

u  GOLFSTROMEN	EN	DE	RELATIEVE	PRIMAIRE	AROMA’S:	De	warme	golfstromen	van	de	‘Oude	Wereld’	zorgen	voor	
lage	relatieve	primaire	aroma’s,	terwijl	de	koude	golfstromen	van	de	‘Nieuwe	Wereld’	een	relatieve	hoge	primaire	
aromatische	intensiteit	geven.	
	KARAAT	
	Nieuwe	wereld 	relatieve	A1	stuivend	
	Oude	wereld	 	relatieve	A1	laag	



DE	GEUR	VAN	DE	WIJNGAARD	
De	wijngaard	kan	ook	nog	eigen	aroma’s	aan	de	
wijn	toevoegen	(planten,	bomen,	struiken	vlak	bij	
de	wijngaard).	Dit	zijn	sporen	die	zijn	achtergelaten	
in	de	druiven.	Deze	sporen	komen	in	de	wijngaard	
op	de	schil	van	de	druiven	terecht	en	via	de	
inweking	in	de	wijn	hebben	ze	invloed	op	de	
aroma’s.	Dit	vooral	bij	rode	wijnen!	Voorbeelden	
daarvan	zijn	o.a.	de	kruiden	die	terug	te	vinden	zijn	
in	de	Provence	(FR)-wilde	vegetatie	van	jeneverbes,	
tijm,	rozemarijn,	lavendel	en	andere	kruiden.	
Fynbos	is	een	voorbeeld	voor	Zuid-Afrika	
(Westkaap).		



INVLOED	VAN	DE	WIJNMAKER	OP	DE	
AROMA’S	en	SMAAK	(1)	

•  De	metamorfose	van	druiven	naar	wijn	gaat	ook	via	een	
reeks	van	doordachte	beslissingen	en	ingrepen	door	de	
alchemist-wijnmaker.	Dit	is	een	expressie	van	zijn	of	haar	
vakmanschap	(*)	

•  Voor	de	meesten	gaat	het	om	respect	voor	de	wijngaard	en	
de	druif	met	als	eindresultaat	een	wijnstijl	te	maken	waar	
het	wijnhuis	voor	staat.	

•  Voor	de	een	zal	dat	een	merkwijn	zijn	die	in	miljoenen	
flessen	per	jaar	geproduceerd	wordt	in	een	consistente	
stijl,	een	consistente	hoeveelheid	en	een	consistent	
kostenplaatje.	Voor	de	ander	zal	dat	compromisloos	het	
realiseren	van	de	allerhoogste	kwaliteit	betekenen.	

•  Dit	alles	zal	een	invloed	hebben	op	ons	woord	KARAAT.	



INVLOED	VAN	DE	WIJNMAKER	OP	DE	
AROMA’S	en	SMAAK	(2)-(*)	

(*)	Het	meest	herkenbare	voorbeeld	is		
DE	MALOLACTISCHE	GISTING	

De	Malolactische	gisting	(MALO)	vindt	spontaan	plaats	tenzij	
de	wijnmaker	die	voor	witte	wijnen	blokkeert.	Bacteriën	
zetten	appelzuur	en	citroenzuur	om	in	melkzuur.	Per	saldo	
verlaagt	dat	de	zuren	en	geeft	de	witte	wijnen	een	aroma	van	
boter.	Alle	rode	wijnen	gaan	door	Malo	maar	omdat	ze	heel	
weinig	appelzuur	hebben,	ruik	je	hier	geen	aroma’s	van	boter.	
Conclusie:	verlaging	van	aciditeit.	
KARAAT	
A2	hoog	–	boter	
A 	geen	
	



INVLOED	VAN	DE	WIJNMAKER	OP	DE	
AROMA’S	en	SMAAK	(3)	

KOOLZURE	INWEKING	(Maceration	carbonique)(ROOD)	
•  Hele	trossen	in	een	afgesloten	druktank	
•  Inspuiting	van	koolzuurgas	(CO2)	
•  Semi-carbonique:	inweking	op	de	schil	(onderste	geplette	druifjes)	
•  Voorbeeld:	Beaujolais,	Carignan	(fruitige	wijnen)	
KOUDE	INWEKING	(ROOD)	
•  Pas	geoogste	druiven	worden	in	een	koelkast	geparkeerd.	
•  Primaire	aroma’s	!	
•  Wereldwijd	populairder	dan	Maceration	Carbonique	– slechts	koelkast	nodig	!	
PERSEN	(WIT)	
•  Wit	en	rosé:	oogst	direct	na	aankomst	naar	de	pers	
•  1	bar	druk	kan	opgevoerd	worden	tot	5	à	6	bar	in	de	wijnpers	
•  Soort	pers	(mandpers	of	hydraulische	pers)	heeft	geen	invloed	op	het	proeven	van	de	wijn	
MOSTCORRECTIE	(WIT	en	ROOD)	
•  Als	de	most	niet	evenwichtig	genoeg	is	
•  Corrigeren	door	de	wijnmaker	(chaptalisatie,	omgekeerde	osmose,	vacuum	distillatie,	aanzuren…)	
BEZINKEN	(WIT)	
•  Om	het	grove	bezinksel	een	kans	te	geven	naar	de	bodem	van	de	tank	te	dwarrelen	
•  Het	restant	wordt	dan	naar	de	tank	gepompt	waar	de	alcoholische	gisting	zal	plaatsgrijpen	
	
	



INVLOED	VAN	DE	WIJNMAKER	OP	DE	
AROMA’S	en	SMAAK	(4)	

KORTE	INTERRUPTIE	INWEKING	(ROSE)	
•  Bepalend	voor	rosé	is	de	juiste	kleurschakeling	met	behoud	van	geur	en	smaak	
•  Ofwel	door	korte	inweking	
•  Ofwel	door	bloeding	van	de	most	(20%)	
REDUCTIEF	(WIT	en	ROOD)	
•  De	wijnmaker	probeert	de	most	en	de	wijn	zoveel	mogelijk	tegen	de	zuurstof	te	beschermen	
•  De	zorg	voor	het	behoud	van	de	primaire	aroma’s	(	meestal	op	roestvrij	stalen	tanks)	
OXIDATIEF	(WIT	en	ROOD)	
•  De	gisting	op	eiken	vaten	en	hogere	gistingstemperaturen	zorgen	voor	secundaire	aroma’s	(gekonfijt,	gestoofd	

fruit	en	vanille,	ceder..)	
•  Alternatief	voor	barrique	is	bijvoorbeeld	het	plaatsen	van	eikenhouten	latjes	of	snippers	tijdens	de	gisting	in	de	

tank	
•  Ontwikkeling	van	de	kleur	naar	het	extreem	bruin	
INTERRUPTIE	GISTING	(WIT	en	ROOD)	
•  de	alcoholische	gisting	wordt	onderbroken	door	koeling	
PIGEAGE	(ROOD)	
•  Van	oudsher	toegepast	in	de	Bourgogne	(FR)	–	overal	met	Pinot	Noir	
•  Een	dikke	laag	schilletjes	en	pitjes	(de	hoed)	vertoeven	aan	de	bovenkant	van	het	vat	–	om	toch	contact	met	de	

most	te	houden	dompelt	de	wijnmaker	de	hoed	met	een	stamper	geregeld	terug	
REMONTAGE	(ROOD)	
•  Toegepast	in	de	Bordeaux	(FR)	–	vooral	bij	Cabernet	Sauvignon	en	Blends	
•  In	plaats	van	de	hoed	terug	in	de	most	te	brengen,	kan	de	most	terug	in	de	hoed	worden	gebracht	
•  De	most	wordt	overgepompt	en	als	een	douche	over	de	hoed	gespoten		



INVLOED	VAN	DE	WIJNMAKER	OP	DE	
AROMA’S	en	SMAAK	(5)	

DELESTAGE	(ROOD)	
•  Variant	van	remontage	
•  Nu	wordt	de	tank	in	één	keer	leeg	gepompt	naar	een	andere	tank	–	gebruikelijk	in	Languedoc	(FR)	
INWEKING	NA	DE	GISTING	(ROOD)	
•  vooral	bij	‘hogere	Bordeaux’	–	bewaarpotentieel	
MALOLACTISCHE	GISTING	(ROOD	en	WIT)	
•  vindt	spontaan	plaats	tenzij	de	wijnmaker	die	voor	witte	wijnen	blokkeert	
•  Geen	Malo	?	De	wijnmaker	zal	direct	na	de	alcoholische	gisting	de	wijn	afkoelen	(voor	wit)	
TWEEDE	GISTING	OP	TANK	(Mousserend)	
•  De	Charmat	(of	tank)	methode	–	toevoeging	van	gist	en	suikers	aan	de	druktank	met	de	basiswijn	
•  Denk	aan	prosecco	sekt	en	Moscato	d’Asti	
TWEEDE	GISTING	OP	FLES	(Mousserend)	
•  Bij	‘methode	traditionelle’		
•  Hoe	langer,	hoe	persistenter	de	mousse	en	hoe	meer	smaken	als	brioche,	biscuit,	deeg	en	brood	
SUR	LIE	(WIT)	
•  Na	de	gisting	sterven	de	gisten,	die	je	dan	in	de	wijn	kunt	laten	of	verwijderen.	Laat	je	ze	in	de	wijn	dan	gebeurt	er	

hetzelfde	mee	als	wat	er	met	ons	lichaam	gebeurt	als	we	doodgaan:	de	enzymen	breken	het	eigen	lichaam	af.	
Wijnvoorbeeld:	Muscadet	de	Sèvre	et	Maine…Sur	Lie.	

•  Vettig	mondgevoel	
BÂTONNAGE	(WIT)	
•  de	dode	gist	wordt	eenmaal	per	dag,	per	week	of	per	maand	omroerd	met	een	baton	(lepel)	– romige	expressie	
			



INVLOED	VAN	DE	WIJNMAKER	OP	DE	
AROMA’S	en	SMAAK	(6)	

BLENDING	(WIT	en	ROOD)	
•  De	wijnmaker	drukt	zijn	stempel	op	de	wijn	door	de	manier	van	opvoeden	van	de	wijn	(reductief	of	oxidatief)	
•  Anderzijds	door	te	blenden,	mengen	van	druivenrassen	zoals	in	de	Bordeaux.	Mengen	van	wijngaarden	zoals	in	

South-East	Australië	en/of	mengen	van	jaargangen	zoals	in	de	Champagne	
•  Blenden	kan	zowel	synergie	geven	op	kleur,	geur	en	smaak	als	een	defect	maskeren	of	een	onbruikbare	wijn	toch	

inzetten	
SUIKERS	TOEVOEGEN	(Zoet)	
•  Suikers,	most	of	siroop	toevoegen	bij	mousserende	wijnen	
•  Mistels	bij	Sherry	en	Madeira	aan	de	droge	basiswijn	
ALCOHOL	TOEVOEGEN	(versterkt)	–	alcohol	toevoegen	aan	droge	wijn	
•  Resultaat	is	een	hoger	alcoholgehalte	(15	tot	20%)	
•  Voorbeelden	zijn	Sherry	en	Madeira	
BARRIQUE	(WIT	en	ROOD)	
•  Maakt	de	wijn	helderder	en	stabieler	en	verzacht	de	tannine	
•  Geeft	bewaarpotentieel	
•  Denk	aan	de	goedkopere	formule	van	latjes	en	snippers	
KLARING	(WIT	en	ROOD)	
•  Na	de	rijping	moet	de	wijn	nog	geklaard,	gestabiliseerd	en	gefilterd	worden	
•  Doe	je	dat	niet	dan	kan	de	wijn	later	op	de	fles	troebel	worden	en/of	bederven	
•  Met	bentoniet	of	klaringsmiddel	
KOUDE	STABILISATIE	(WIT)	
•  Koeling	van	de	tank	tot	het	vriespunt	gedurende	enkele	dagen	tot	een	week	(stabiliseren	wijnsteenzuur)	
	



INVLOED	VAN	DE	WIJNMAKER	OP	DE	
AROMA’S	en	SMAAK	(7)	

FILTRATIE	(WIT	en	ROOD)-microbiologische	stabiliteit	
•  Laatste	stap	alvorens	de	wijn	op	fles	gaat	
•  Alle	restjes	(van	klaringsmiddelen,	gisten,	bacteriën,	wijnkristallen)	worden	hiermee	verwijderd	
•  Als	de	wijn	is	gerijpt,	bijvoorbeeld	al	24	maanden	op	eiken	vaten	en	diverse	malen	is	overgestoken	

is	filtratie	misschien	helemaal	niet	meer	nodig	
BOTTELING	(WIT	en	ROOD)	
•  Belangrijk	is	hier	de	afsluiter:	natuurkurk,	bewerkte	kurk,	synthetische	kurk,	schroefdop	–	ieder	

heeft	zijn	voor-	en	nadelen	!	
ORANGE	WINE	(WIT)	
•  Witte	wijn	gemaakt	op	de	manier	van	rode	wijn,	dus	met	inweking	van	de	schilletjes	en	pitjes	

tijdens	de	gisting	
•  Is	‘back	to	the	future’	–	eeuwen	geleden	werd	witte	wijn	zo	gemaakt	
NATUURWIJN	(WIT	en	ROOD)-microbiologisch	niet	altijd	stabiel	
•  Wijn	van	biodynamische	en	biologisch	geteelde	druiven	
•  Zo	min	mogelijk	ingrijpen	in	de	kelder!	
•  Geen	toegevoegde	gist,	geen	mostcorrecties,	geen	of	minimaal	contact	met	nieuwe	eik	
•  Geen	of	minimale	klaring	of	filtratie	
•  Geen	of	minimale	inzet	van	sulfiet	
•  Risicovol	!	



Puntensysteem	

U.S.A.	–	Parkersysteem:	op	100	punten	
	
FRANSE	SYSTEEM:	op	20	punten	
	
18	–	20	 	Absoluut	grootse	wijn	
	
16	-		17 	Uitstekend	met	veel	karakter	
	
14	-		15 	Goed	tot	zeergoed	
	
12	–	13 	Gewoon	goede	wijn	
	
10	-		11 	Aardig	voor	de	massa	
	
		7	-			9 	Zwak	met	tekorten	
	
Onder	7 	Zeer	slecht	

ONDERVERDELING	

6	voor	geur	(bouquet)	
	
8	voor	smaak	
	
2	voor	kleur	
	
4	voor	algemene	indruk	



BEDANKT	VOOR	JULLIE	AANDACHT	

DE	VOORDRACHTGEVER,	HET	SCHENKERSTEAM	EN	VOORAL		
DE	ORGANISERENDE	GENTSE	WIJNMETERSGILDE	WENSEN	JULLIE		
VEEL	SUCCES	BIJ	DE	TOEPASSING	VAN	DEZE	KARAATMETHODE	

	
WEES	EXTRA	VOORZICHTIG	BIJ	JULLIE	TERUGREIS	!	

	
	

NOG	EEN	RAAD:	Boire	moins,	mes	mieux	!!		

Georges.de.smaele@telenet.be	


