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Across

1. primitivo
5. Topregio voor Torrontes
6. de grondstof voor de meeste rum
7. Hunter Valley, Mclaren Vale en

Barossa Valley hebebn één druif
gemeen

8. methode om rosé wijn te maken
10. Bovengrondse opslagruimte voor wijn,

meestal in vaten
12. halfzoete Duitse wijn
14. geef de belangrijkste druif van een AC

sauternes

Down

2. Italiaans voor BGA wijnen
3. Phylloxera
4. Lokale druif voor lokale consumptie in

Chili
6. een druiventeler die ook wijn maakt,

met name in de champagne
9. wompjes die de wortels van de

druivenstok aantasten
10. Casablanca staat bekend voor zijn ...
11. mondgevoel
13. Oltalom Alatt Alló Eredetmegjelölés

staat voor



15. kruising van pinot noir en cinsault
16. Frans woord voor wijngaard
18. druif van de prosecco
21. Achternaam van een bekend

Amerikaans wijnjournalist
22. Ongegist druivensap bestemd voor

vinificatie
25. vetplant waar de tequilla van wordt

gemaakt
28. brix and balling
29. Combineer stevig vlees met wijnen die

veel..... bevatten
32. Hoeveel gram alcohol kan je lichaam

per uur afbreken.
33. Clare Valley en Eden Valley produceert

wijnen van een topdruif
38. afkorting Begrenzing

bloedalchoholgehalte
39. amerikaanse whisky van hoofdzakelijk

mais gemaakt
40. Duitse mousserend wijn
41. synoniem van Müller Thurgau
42. Bekende sub regio uit de Central

Valley in Chili
43. welke druif bevat een DOC Gavi

16. malolactaat vergisting zet appelzuur
om in

17. casta is portugees voor
19. wijngaard met name in de Bourgogne

met slechts één eigenaar
20. Duitsland is verdeeld in 13

kwaliteitsregio's. Twee ervan ,warvan
Baden zijn top voro pinot noir.
benoem de andere regio

23. côte
24. Predikätswein met laagste

suikergehalte
26. Een van de belangrijkste appellations

van de rechteroever te Bordeaux.
27. Portugese blauwe druif voor zachte,

pruimachtige rode wijn
29. Meest aangeplante witte druivenras

van Italië
30. naam van een Beaujolais crus

gemeente
31. in Spanje heeft deze benaming aan

dat de wijn niet op houten vaten heeft
gerijpt

34. druif van DOCG Barolo
35. bekende Hongaarse witte druif
36. botrytis cinerea
37. Naam van een bekende rivier in de

Bordeaux

This crossword puzzle was created by delphine with EclipseCrossword. Try it today—it's free!


