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Nieuwsbrief van de Lierse wijnproeversclub  

Den Bloeyenden Wijngaerdt 

Nr 8—oktober 2012—verschijnt enkele keren per jaar  

http://www.commanderij.org 

De herfst komt eraan, en dan schieten ze als paddestoelen 

uit de grond… de paddestoelen. Naast de klassieke cham-

pignons, de oesterzwam en de shiitake vindt de liefhebber 

dan ook al eens een portie eekhoorntjesbrood, morieljes, 

hanenkammen of exotischere zwammen in de winkel.  

Tijd dus om ze op hun culinaire 

waarde te beoordelen. En vooral 

tijd om na te gaan welke combi-

naties wijn-gerecht werken en 

welke niet. 

Champagne 

Morieljes of zwarte truffel zijn een 

uitgelezen combinatie met cham-

pagne, vooral dan de blanc de 

blancs-variant. 

Witte wijnen 

Witte wijnen met kracht en karakter 

combineren goed met verschillende 

soorten paddestoelen. 

Ik denk aan omelet-champignon met petit chablis, de 

stevige, vaak boterachtige meursault met morieljes, of 

chardonnay of viognier met cantharellen en truffels. 

Rosé-wijnen 

Ook rosé leent zich tot smakelijke combinaties met pad-

destoelen. Voorbeelden zijn côtes de Provence met Griek-

se champignons, arbois rosé met oesterzwammen of een 

rijke rosé uit de Provence of de Languedoc met cantharel-

len. 

Rode wijnen 

Eenvoudige, fruitige rode wijnen leveren soms 

verrassende combinaties op. Te denken valt aan 

omelet-champignon met saumur-champigny. 

Maar ook pinotage, bergerac, rhône, chianti of 

valdepenas met gemengde paddestoelen zijn een 

lekkernij. 

Grote rode wijnen zijn als van nature prima 

begeleiders van paddestoelgerechten. Pinot 

noir met paddestoelensoep, met wilde padde-

stoelen, paddestoelensaus of in een wildberei-

ding is een echte wondercombinatie. 

Grote bordeaux (pauillac, pomerol), barolo’s 

of noordelijke rhônewijnen combineren dan 

weer prima met truffel. 

Eetbaar of niet? 

Of een paddestoel eetbaar is of niet, zie je spijtig genoeg 

niet altijd aan de naam. Een biefstukzwam klinkt mis-

schien lekker, maar eetbaar is hij niet. 

En een keizersamaniet klinkt voor de meeste mensen 

giftig, een dennenslijmkop of een schapenbuisjeszwam 

onsmakelijk, maar het zijn alledrie goede consumptiepad-

destoelen. Pluk daarom nooit zomaar wat paddestoelen 

die je denkt de kennen of te herkennen, laat je altijd bij-

staan door een expert terzake. 

Paddestoelen en wijn 

Oktober 

2012 

 9: Paddestoelen en wijn 

 21: Nationale degustatie Saint-

Emilion GCC (VWG) 

2013  22 januari: Mon vin est parkerisé 

 3 februari: Feest van de Vlaamse Wijn-

gilde met Champagne te gast 

 12 maart: wijnwedstrijd 

 7  mei: Roemenië  

 21 mei: Algemene vergadering 

 25 mei: Kapittelbanket 

November  

2012 

 7: Rias Baixas (woensdag!) 

 25: Nationale proeven 

Volledige  

kalender op 

de website! 

December  

2012 

 4: Champagne in zes stijlen  

 

Eerst het glas wijn ‘t Kristalleke
 

Den Bloeyenden Wijngaerdt bestaat tien jaar en dat vieren we uiteraard. Om te beginnen met een aantal spe-

ciale degustaties: in oktober  combineren we paddestoelen met wijn en verzamelen we voor de nationale de-

gustatie met de Grands Crus van Saint-Emilion, in november ontvangen we German Munoz, die ons maar 

liefst 12 witte wijnen uit de Rias Baixas laat proeven, en in december ontkurken we feestelijke bubbels. Ook 

later op het proefjaar spelen we op hoog niveau, waarover je meer info vindt op de website. Tot dan! 

Namens het bestuur: Sigrid (voorzitter), Karl (ondervoorzitter),  

Jan (penningmeester) en Peter (secretaris/wijnmeester). 
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Gekweekte  

grotchampignons 
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Van slijmerige blekerik tot eikenblad-

zwammetje 

Van de ongeveer 2000 paddestoelen 

die je in Europa vindt, zijn er maar 

zo'n 330 eetbaar en dan nog.  

De overgrote meerderheid, bijna 200 

in totaal, is op zich wel eetbaar maar 

smaakt of speciaal, zoals de slijmerige 

blekerik, of hebben een flauwe smaak 

zoals de oranje melkzwam, zodat je er 

als liefhebber weinig plezier aan hebt.  

Een 45-tal is maar eetbaar mits be-

werking of bereiding. Het gaat om 

soorten waarvan enkel de hoed eet-

baar is, zoals bij het eikenbladzwam-

metje.  

Sommige moet je verhitten om ze te 

kunnen eten zoals de reuzenchampig-

non. 

Een dikke vijftig soorten zijn nauwe-

lijks eetbaar omdat ze bijvoorbeeld 

muf, bitter of melig smaken. De 

Zwartvoetkrulzoom is zo'n bittere 

paddestoel.  

De echte consumptiepaddestoelen 

Slechts een veertigtal van de eetbare 

paddestoelen kun je beschouwen als 

echte consumptiepaddestoelen, zelfs 

al zijn sommige zeldzaam of gewoon-

weg onvindbaar zoals de keizersama-

niet.  

Sommige paddestoelen zijn tot grote 

verbazing eetbaar: de geschubde inkt-

zwam (enkel jonge, verse exempla-

ren).  

Andere worden in het Verre Oosten 

gekweekt maar zijn hier nauwelijks 

bekend, zoals de pruikzwam. 

De bekendste consumptiepaddestoe-

len zijn zeker de champignon, de oes-

terzwam, het eekhoorntjesbrood, de 

shiitake, de hanenkam (cantharel), de 

morielje en de drie truffels: de zomer-

truffel, de zwarte (Perigord-)truffel en 

de witte (Italiaanse) truffel. 

Kortom, kok Joris staat voor een boei-

ende uitdaging om onze smaakpapil-

len te verrassen met… gezwam. 

 € 8,50. Chateau de Premeaux Haut Cotes de 

Nuits 2003. Een witte bourgogne uit een warm 

jaar, maar wel eentje met voldoende frisheid. 

 € 32,50. Champagne Drappier millesimé 2004. Een 

prachtige, vrij krachtige champagne die met enkele fles-

jaren alleen maar kan verbeteren. 

 € 9,50. Pic St Loup – L’Euzière Almandin 

2009. Evenwichtige, fruitige rode wijn met 

kruidige toetsen. 

 € 10,00 (ppf, in magnum). Elzas – Mann – Riesling 

1997 – cuvée du cinquantennaire. Typische Elzasser 

Riesling met een puntje restzoet. Wel mooi en in balans. 

 € 22,46. Patagonië – Mariflor pinot noir 

2009. Zeer mooie pinot noir in de bourgondische 

stijl. Fluwelig mondgevoel. 

 € 8,20. Provence Domaine du Dragon rosé 2010.  

Een elegante, kruidige en fruitige rosé met die aparte 

tuilékleur. Een echte zomerwijn. 

 

De beste consumptie-

paddestoelen  

Keizersamaniet* 

Tropische beurszwam 

Zijdeachtige beurszwam 

Gekweekte champignon 

Straatchampignon 

Rafelige champignon 

Weidechampignon 

Shiitake 

Paarssteelschijnridderzwam 

Geurige schijnridderzwam 

Dennenslijmkop 

Sparrenslijmkop 

Roodbruine slijmkop 

Gewone oesterzwam 

Vleeskleurige zalmplaat 

Grote molenaar 

Meelkop 

Cortinarius varius * 

Cortinarius cumatilis Fr. 

Slijmige gordijnzwam 

Populierenleemhoed 

Geschubde inktzwam 

Spijkermelkzwam 

Smakelijke melkzwam 

Smakelijke russula 

Bruine sparrenrussula 

Regenboogrussula 

Ruwe russula* 

Gewoon eekhoorntjesbrood 

Kastanjeboleet 

Schapenbuisjeszwam 

Hanenkam 

Bleke cantharel 

Pruikzwam 

Gewone morielje 

Kegelmorielje 

Zomertruffel 

Perigord-truffel 

Italiaanse truffel 

(* zeldzame soort) 

Bron: De grote paddestoelen-

gids voor onderweg (Tirion ) 

Als je niet 100% zeker 

bent, kun je er beter 

afblijven... 


