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Frankische koning 
Karel de Grote (742-

814) 
 
 
 

Egypte: wijn is een ceremoniële drank 
 Grieken : wijn drank van de adel, clerus en 

helden 
Romeinen: wijn drank van het volk, 

 basis van de Europese wijngebieden 
 

Geschiedenis van Smaak 
Mozaïek van de Griekse wijngod Dionysos (2e-3e 
eeuw n.Chr., Antiochië, Turkije) 

www.wijnenzo.be 



Geschiedenis van Smaak 

• Na Karel de Grote (742-814)  

– Wijngaarden blijven bestaan, veilige drank 

– Smaak van ondergeschikt belang 

• Wel invloeden:  

8 ste eeuw Moren veroveren Andalusië: distilleren 
, ijsbereidingen, konfijten en kruiden 
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Geschiedenis van Smaak 
• 11 ste eeuw primordiale rol van kloosters en 

abdijen 
Oord van naslagwerken en  geschriften 
experimenten en wetenschappelijk werk : 

medicinale dranken 
Verspreiding kruiden en vreemde specerijen 
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Gebroeders van Limburg, Januari, Très Riches Heures, ca. 1410 foto: Wikimedia 
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Schilderij van Pieter Bruegel de Oude, Boerenbruiloft (ca. 1568) 
Bier en pap 
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Geschiedenis van Smaak 

• Keizer Karel (16 de eeuw), Spanje : centraal 
bestuur met Franse en Vlaamse edellieden  

• Koloniale expansie en import kruiden: bv 
cacaoboon en aardappelen 

• Tot 17 de eeuw: eenpansgerechten  
Regel = aantal ingrediënten => belangrijkheid gast of gastheer 

• Renaissance Italië : belang gastronomie 

• 18 de eeuw: Eeuw van de kookboeken: smaak 
primeert  
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19 de eeuw 

• Georges Auguste Escoffier (1846 – 1935) 
• Eerste Restaurants na de Franse revolutie 
• Eerste Michelin gids 
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20 ste eeuw 
• Rijke keuken Escoffier 
• Nouvelle Cuisine :  reactie op zware keuken 

1. Groenten 
2. Betere bereidingstijden 
3. Bordpresentatie 

• Kosmopolitisch  
• BSE, dioxine crisissen en voedselschandalen 
• 1986 methanol (Veronella) & antivries (Oostenrijk) 
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21 ste eeuw 

• Roep naar biologische voeding 

• Respect voor de natuur 

• Striktere reglementering, Favv 

• Feran Adria, moleculaire keuken 

• Van globaal naar regionaal 
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Smaak van wijn 

• Revolutie van de wijnkelder 

• Werk in de wijngaard 

• Credo= Goede wijn is gemaakt in de wijngaard 
op basis van rijpe, gezonde druiven 

• 4 pijlers 
1. Klimaat 

2. Bodem 

3. Druif 

4. wijnmaker 
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Hoe proef  je wijn+ conclusie 

• Visuele fase 

1. Kleur : ouderdom , intensiteit of alcohol  

2. Helderheid 

3. Viscositeit 

4. Andere opmerkingen  
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Olfactieve fase 

• Geur  

1. Primair  

2. Secundair  

3. Tertair 
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Gustatieve Fase 

• Aanzet 

• Zuren 

• Zachtheid 

• Tannine 

• Body en alcohol 

• Afdronk 

• Smaken 
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Combinatie wijn en gerecht 

• 5 smaken 

• “Proeven” is een multi-zintuiglijke ervaring en 
persoonlijk 

• Smaak is objectief 
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8 diverse smaakstijlen  

• Peter Klosse : 3 Pijlers 

1. Strak mondgevoel 

2. Filmende mondgevoel 

3. Smaakrijkdom  

 Smaakintensiteit: subtiel versus intens 

 Smaaktype :  fris versus rijp 

 

 Dit maakt 8 diverse smaakprofielen 
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Mondgevoel= 

Strak en strakke wijnen 

 Mondsamentrekkend (zuur)  
- citrus/granny smith/rauwe vis 
of vlees 

 - Sauvignon Blanc, Riesling, 
Albarino, etc 

 

  Mondopdrogend (bitter) 
- Maillard reactie of bladerdeeg  

- Jonge Sangiovese   

 

 

 

Filmend en filmende wijnen 

 Vettig of zoet 

 - Boter 

 - Honing 

 Eiwitten /Umami 
 - Kikkererwten 

 - Parmezaanse kaas 

 - dooier van een ei 

 

Mix van strakke en filmende componenten= grondvlak 
smaak of textuur/structuur 
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Smaakrijkdom 

Subtiel  
• Gekookte kip  
• Sla 
• Koken, stomen, pocheren 
• Bouillon obv water  
 

 

Intens 
• Gerookte zalm 
• Spruiten 
• Bakken, grillen 
• Krosten, croutons 
• Gemonteerde sausen  

Fris Rijp 

• Sinaasappel 
• Rauwe ui 
• Peterselie, basilicum, munt etc 
• Koude temperaturen 

 

• Paddenstoelen 
• Vanille 
• Karamel 
• Warme temperaturen 
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8 smaakstijlen/ voeding/wijn 

      
 Smaakstijl Strak Filmend Rijk Voorbeelden 
      

1. Neutraal L L L hardgekookt ei, chips, rauwe wortel 
      

2. Afgerond L H L melk, ijs, spaghetti, witte rijst, erwten 
      

3. Lage Balans H H L yoghurt, gekookte aardappel, frankfurter 
      

4. Fris H L L thee, zoute pinda’s, pure chocola, koffie 
      

5. Robuust L L H augurk, karnemelk, orange juice, bier 
      

6. Vol L H H honing, slagroom, leverworst 
      

7. Hoge Balans H H H brie, stroopwafel, Russische salade 
     

8. Scherp H L H kwark 
       
tabel: smaakstijl 
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Wijnstijlen 

• Fris fruitige witte wijn 
• Volle filmende witte wijn 
• Complexe witte wijn 

 
• Licht Fruitige rode wijn 
• Krachtige wijn 
• Gerijpt rood 

 
• Zoete wijnen 
• Versterkte wijnen 
• Bubbels 
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Maury 
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St Roch Le rosé, Maury 

Beschrijf de stijl 
 
1) Strak mondgevoel 
2) Filmende  componenten 
3) Smaakintensiteit 
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Combineren smaak/wijn 

Gerecht Wijn 

Zout Versterkt bitter 
Minder zuur 
Meer zoet 
Branderig 

Suiker Minder zoet 
Onderdrukt fruitsmaak bij droge wijn 
Maakt rode wijn zwaarder 

Zuur Minder zuur 
Maskeert bitter (i/h begin) 
Maakt wijn voller 

Pikant Hardere tannine 
Accentueert de alcohol 
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Combineren 

• Filmend bij filmend, strak bij strak 

• Rijp bij rijp, fris bij fris 

• Smaakintensiteit gelijk 

• Complexiteit  

• Strak voor filmend, eenvoudig voor complex 

• Fris voor rijp 

• Smaakintensiteit in crescendo  
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Typische Bordeaux blend 

Sauvignon Blanc  

 

1. Citrus toetsen : 
pompelmoes of citroen 

2. Tropisch fruit : passie 
vrucht 

3. Florale toets : Jasmijn of 
narcis 

4. Vegetale toets: Buxus, 
palmhout 

 

Sémillon  

1. Pitvruchten : rijpe peer 

2. Honing  

3. Florale toets : 
acaciabloesem 

4. Gedroogd fruit:  zoals 
hazelnoot. 
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Fontenille 
 Entre-deux-mer 2014 

• Sauvignon Blanc 40%, 
Sauvignon Gris 20%, 

    Sémillon 20%  

    Muscadelle 20% 

 

• Levendige, frisse wijn 

• Hint van witte perzik en veel 
rijp citrusfruit, agrumes 

• Type: Fris fruitige witte wijn 
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combineren 
Smaakstijl Strak Filmend Rijk Voorbeelden 

Gebalanceerd L L L Lichte wijnen 

Afgerond L H L Harmonische wijnen, toegankelijk zachte smaak 

Licht, lage balans H H L Pittige frisse wijn, hoog in zuren, doordrinker, past 
bij veel 

Fris H L L Frisse wijn, geen hout, vaak witte wijn of lichte rode 

Robuust L L H Wijnen met karakter en sterke tannines, zeker hout 
gerijpt, waar de mond een beetje van droogtrekt 

Vol L H H Volle, vaak zoetere wijnen, vaak hout, complex en 
rijk, zowel wit als rood, veel tannines, laag in zuur! 

Stevig, hoge 
balans 

H H H Stevige, pittige wijnen, zeker hout,  zowel wit als 
rood, complex en rijk, veel tannine en densiteit 

Scherp H L H Frisse wijnen, prikkelend eventueel Koolzuur bv 
Riesling, cava, hoog in zuren  

Gemarineerde 
zalm met citroen 

H H L Pittige frisse wijn, hoog in zuren, entre-deux-mer  
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Jean Rijckaert Viré Clessé  

Type : complexe witte wijn 
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Macconais 
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Smaakstijl Strak Filmend Rijk Voorbeelden 

Gebalanceerd L L L Lichte wijnen 

Afgerond L H L Harmonische wijnen, toegankelijk zachte 
smaak 

Licht, lage 
balans 

H H L Pittige frisse wijn, hoog in zuren, 
doordrinker, past bij veel 

Fris H L L Frisse wijn, geen hout, vaak witte wijn of 
lichte rode 

Robuust L L H Wijnen met karakter en sterke tannines, 
zeker hout gerijpt, waar de mond een 
beetje van droogtrekt 

Vol L H H Volle, soms zoetere wijnen, heel vaak 
houtgelagerd, complex en rijp fruit, zowel 
wit als rood, veel tannines in rood  

Stevig, hoge 
balans 

H H H Stevige, pittige wijnen, zeker hout,  zowel 
wit als rood, complex en rijk, veel tannine 
en densiteit 

Scherp H L H Frisse wijnen, prikkelend eventueel 
Koolzuur bv Riesling, cava, hoog in zuren  

Vitello  Tonnato L H H Volle witte houtgelagerde wijn 
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Spier 21 Gables Chenin blanc 2013 
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21 Gables  Spier Estate 

• Hand geplukte druiven in 10 kg manden 

• Vatlagering 14 maanden/ 400 liter  

• Licht goudgeel  

• Gedroogde abrikoos  en rijpe sinaasappel 

• Vanille, amandelen en houten ondertoon 

• Type: volle filmende wijn 
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Chenin Blanc druif 
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Smaakstijl Strak Filmend Rijk Voorbeelden 

Gebalanceerd L L L Lichte wijnen 

Afgerond L H L Harmonische wijnen, toegankelijk zachte 
smaak 

Licht, lage 
balans 

H H L Pittige frisse wijn, hoog in zuren, 
doordrinker, past bij veel 

Fris H L L Frisse wijn, geen hout, vaak witte wijn of 
lichte rode 

Robuust L L H Wijnen met karakter en sterke tannines, 
zeker hout gerijpt, waar de mond een 
beetje van droogtrekt 

Vol L H H Volle, soms zoetere wijnen, heel vaak 
houtgelagerd, complex en rijp fruit, zowel 
wit als rood, veel tannines in rood  

Stevig, hoge 
balans 

H H H Stevige, pittige wijnen, zeker hout,  zowel 
wit als rood, complex en rijk, veel tannine 
en densiteit 

Scherp H L H Frisse wijnen, prikkelend eventueel 
Koolzuur bv Riesling, cava, hoog in zuren  

Asperges met 
gerookte zalm 
mousselinesaus 

H H H Stevige witte wijn , zeker houtgelagerd, rijke 
volle wijn 
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Combineren smaak/wijn 

Gerecht Wijn 

Zout Versterkt bitter 
Minder zuur 
Meer zoet 
Branderig 

Suiker Minder zoet 
Onderdrukt fruitsmaak bij droge wijn 
Maakt rode wijn zwaarder 

Zuur Minder zuur 
Maskeert bitter (i/h begin) 
Maakt wijn voller 

Pikant Hardere tannines 
Accentueert de alcohol 
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Maremma, 
Heba 
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Sangiovese 

• Laatrijper , dunne schil 
• Komt van sanguis Jovi's ofwel bloed van Jupiter 
• 2004 DNA: Sangiovese= Ciliegiolo x Calabrese di Montenuovo 
• Veel zuren, middelmatig tot hoge tannines afhankelijk van ligging en 

vinificatie 
• Groeit goed op leem en kalk, schist 
• Aroma: kers, kruiden, champignon, dierlijk en tabak/vanille bij 

houtlagering 
• Diverse klonen 

– Sangiovese grosso 
– Sangiovese piccolo 
– Prugnogol gentilli  

• Project 2000 : Carlo Ferrini 
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Maremma 

• Einde 19 eeuw adelijke families 
• 1930 moeras, drooglegging 
• Bordeaux blends + Rhône blend (shiraz +viognier) 
• vino de tavola 
• Sassicaia (land van de stenen) 
• Doc onder eigen naam 
• Bogheri Doc 1994 
• 1978 Morellino di Scansano DOC 
• 2007 Morellino di Scansano DOCG 
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Fattoria Magliano 
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Fattoria Magliano 

• Heba Morellino di 
scansano 2013 

• 95% Sangiovese 

• 5% Shiraz 

• 6 maanden rijping 
betonnen cuves 

• 6 maanden fles rijping 

• Type: Fruitige rode wijn 
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Smaakstijl Strak Filmend Rijk Voorbeelden 

Gebalanceerd L L L Lichte wijnen 

Afgerond L H L Harmonische wijnen, toegankelijk zachte 
smaak 

Licht, lage 
balans 

H H L Pittige frisse wijn, hoog in zuren, 
doordrinker, past bij veel 

Fris H L L Frisse wijn, geen hout, vaak witte wijn of 
lichte rode 

Robuust L L H Wijnen met karakter en sterke tannines, 
zeker hout gerijpt, waar de mond een 
beetje van droogtrekt 

Vol L H H Volle, soms zoetere wijnen, heel vaak 
houtgelagerd, complex en rijp fruit, zowel 
wit als rood, veel tannines in rood  

Stevig, hoge 
balans 

H H H Stevige, pittige wijnen, zeker hout,  zowel 
wit als rood, complex en rijk, veel tannine 
en densiteit 

Scherp H L H Frisse wijnen, prikkelend eventueel 
Koolzuur bv Riesling, cava, hoog in zuren  

Carpaccio met 
tomaat en 
basilicum 

H L L Frisse wijn, een lichte rode wijn enigszins 
gefrappeerd 
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Brunello di Montalcino 
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Montalcino  

• Warm droog klimaat 

• 150-500 meter boven zeespiegel 

• Beste Bodem: klei en stenige galestro  bodem 

• Rosso Di Montalcino DOC:100% sangiovese grosso 

• 1869 Clemente Santi wijn Brunello wint div. prijzen 

• 1967 Brunello di Montalcino DOC 

• 1980 Brunello Di Montalino DOCG: 100% Sangiovese + 

verzegeld 

• Sant ‘Atimo DOC : andere druiven, ook internationale 
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Brunello di Montalcino - Fossacolle 

• Druif : 100% Sangiovese grosso 

• Oogst: September 26-29  2009 

• Fermentatie : 18 dagen 

• Vatlagering: Franse en Sloveense Barrique voor 
24 maanden + 12 maanden in betonnen cuves  

• Botteling: Mei 2013 

• Totaal  aantal flessen : 12700 (750ml) 

• Type:  Belegen wijn 
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Smaakstijl Strak Filmend Rijk Voorbeelden 

Gebalanceerd L L L Lichte wijnen 

Afgerond L H L Harmonische wijnen, toegankelijk zachte 
smaak 

Licht, lage 
balans 

H H L Pittige frisse wijn, hoog in zuren, 
doordrinker, past bij veel 

Fris H L L Frisse wijn, geen hout, vaak witte wijn of 
lichte rode 

Robuust L L H Wijnen met karakter en sterke tannines, 
zeker hout gerijpt, waar de mond een 
beetje van droogtrekt 

Vol L H H Volle, soms zoetere wijnen, heel vaak 
houtgelagerd, complex en rijp fruit, zowel 
wit als rood, veel tannines in rood  

Stevig, hoge 
balans 

H H H Stevige, pittige wijnen, zeker hout,  zowel 
wit als rood, complex en rijk, veel tannine 
en densiteit 

Scherp H L H Frisse wijnen, prikkelend eventueel 
Koolzuur bv Riesling, cava, hoog in zuren  

Rosbief met 
paddenstoelen 
en tartufata 

H H H Stevige pittige wijnen , houtgerijpt en 
complex 

www.wijnenzo.be 



Garage wine & co Cabernet Franc  
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DO reglementering Chili 

• 1994  

• Enkel geografische aanduiding 

• 85% regel 

• 4 grote regio’s + subregio’s  

1. Coquimbo 

2. Aconcagua 

3. Central valley  

4. Southern Regions 

www.wijnenzo.be 



Garage wine & co 

GARAGE WINE CO 2012 CABERNET FRANC LOT 
#42 
 
Originele wijngaarden van William Fèvre van 
26 jaar 
Vintage: 2012  
100% Cabernet Franc  
Alto Maipo Valley  
Vatlagering: 12 months in Franse eiken 
barrique , ongefilterd 
Gebotteld in gerecycleerde flessen 
 
Production: 700 cases | Alcohol: 14.4% 
 
Type: volle , krachtige wijn 
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Cabernet Franc druif 

• typisch aroma van framboos, aardbei, rode 
bes en vioolsnoepjes 

• Frisse toets van het loof van zwarte bes 

• In een warmer klimaat hinten van braambes 

• Hoog in tannines  

• Gemiddeld tot hoog in zuren 

• Veel kleur en aroma 

• Rijpt gemiddeld tot vroeg 
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Smaakstijl Strak Filmend Rijk Voorbeelden 

Gebalanceerd L L L Lichte wijnen 

Afgerond L H L Harmonische wijnen, toegankelijk zachte 
smaak 

Licht, lage 
balans 

H H L Pittige frisse wijn, hoog in zuren, 
doordrinker, past bij veel 

Fris H L L Frisse wijn, geen hout, vaak witte wijn of 
lichte rode 

Robuust L L H Wijnen met karakter en sterke tannines, 
zeker hout gerijpt, waar de mond een 
beetje van droogtrekt 

Vol L H H Volle, soms zoetere wijnen, heel vaak 
houtgelagerd, complex en rijp fruit, zowel 
wit als rood, veel tannines in rood  

Stevig, hoge 
balans 

H H H Stevige, pittige wijnen, zeker hout,  zowel 
wit als rood, complex en rijk, veel tannine 
en densiteit 

Scherp H L H Frisse wijnen, prikkelend eventueel 
Koolzuur bv Riesling, cava, hoog in zuren  

Lasagne met 
lamsvlees 

L H H Volle wijnen met rijp fruit, veel tannines 
met een zoete afdronk 
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aandachtspunten 

• Temperatuur 

• Volgorde van de wijnservice en gerechten 

• 3 visie’s:  

1. Gerecht begeleidt wijn  

2. Gerecht en wijn vullen elkaar aan Bv.  
Sauterne met gebakken ganzenlever  

3. Gerecht en wijn contrasteren 

Bv. Porto met blauw geaderde kazen 
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Alsace 
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Gewürztraminer Hunawihr réserve 

Hunawihr 
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Gewürztraminer 

• Smaakprofiel: 

• Aroma: uitbundig floraal, exotisch fruit en 
kruidig 

• Smaak: Lage zuurtegraad 

• Hoge alcohol 
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Cave Hunawihr 

• Top 3 Beste cave volgens La Revue des Vins de 
France:  Cave  Coopérative van Hunawihr  

• 1954  
• 120 wijnboeren  
• Gevarieerd gamma: klassieke Elzaswijnen tot de 

exclusieve Grands Crus. 
• Rijkste droge wijn van de Elzas.  
• Perfect bij munsterkaas met kummel bij.  
• Gewurztraminer 100% 
• Type: halfzoete witte wijn 
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Smaakstijl Strak Filmend Rijk Voorbeelden 

Gebalanceerd L L L Lichte wijnen 

Afgerond L H L Harmonische wijnen, toegankelijk zachte 
smaak 

Licht, lage 
balans 

H H L Pittige frisse wijn, hoog in zuren, 
doordrinker, past bij veel 

Fris H L L Frisse wijn, geen hout, vaak witte wijn of 
lichte rode 

Robuust L L H Wijnen met karakter en sterke tannines, 
zeker hout gerijpt, waar de mond een 
beetje van droogtrekt 

Vol L H H Volle, soms zoetere wijnen, heel vaak  
houtgelagerd, complex en rijp fruit, zowel 
wit als rood, veel tannines in rood  

Stevig, hoge 
balans 

H H H Stevige, pittige wijnen, zeker hout,  zowel 
wit als rood, complex en rijk, veel tannine 
en densiteit 

Scherp H L H Frisse wijnen, prikkelend eventueel 
Koolzuur bv Riesling, cava, hoog in zuren  

Munster kaas L H H Zoetere wijnen  complex, rijk fruit  

www.wijnenzo.be 


