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Nieuwsbrief van de Lierse wijnproeversclub  

Den Bloeyenden Wijngaerdt 

Nr 14—november 2013—verschijnt enkele keren per jaar  

http://www.commanderij.org 

Wijn en eten combineren 

Wijn en eten succesvol combineren doe je niet door je te 

houden aan de overbekende wijnwijsheden "wit bij vis, 

rood bij vlees". Die stam-

men immers uit lang ver-

vlogen tijden. Zowel de 

wijn als de keuken zijn 

grondig veranderd. 

Meer kans maak je als je 

rekening houdt met drie 

uitgangspunten: de 

smaakinhoud, het mond-

gevoel en het smaaktype. 

Smaakinhoud 

Voor een goede wijn-

spijscombinatie is het 

belangrijk dat de 

smaakinhoud van wijn 

en en gerecht overeen 

stemt.  

Een gerecht met een 

hoge smaakinhoud 

(barbeque) vraagt om 

wijnen met evenveel 

in hun mars 

(krachtige, zuiderse 

rode wijnen).  

Gerechten met lagere smaakinhoud (gepocheerde 

kip) vragen wijnen met minder smaakinhoud (niet-

houtgerijpte chardonnay, sauvignon, sangiovese).  

Mondgevoel 

Gerechten kunnen eerder strak aanvoelen, wanneer ze 

door zure (tomaten, fruit, vinaigret-

te) of bittere (witloof) smaken gedo-

mineerd worden. Ook een droog 

(verse frietjes) of korrelig mondge-

voel (toast) zijn eerder strak. 

Filmende gerechten hebben vaak een 

saus op zetmeel- of vetbasis (roux, 

bearnaise), of zijn vet door de ge-

bruikte ingrediënten (spek), of zijn 

zoet zoals de meeste nagerechten. 

Een goede wijn-spijscombinatie komt 

maar tot stand als mondgevoel van 

wijn en gerecht in balans zijn: eerder 

strakke gerechten bij strakkere wijnen, 

en eerder filmende gerechten bij fil-

mende wijnen.  

Tot de strakkere wijnen behoren de dro-

ge witte wijnen zonder houtrijping, 

maar ook rode wijnen zoals cabernet- en 

merlot-gebaseerde wijnen die over een 

hoge zuurgraad beschikken en in de 

mond droog of enigszins bitter overko-

men. 

Filmende wijnen zijn bijvoorbeeld (half)

zoete wijnen, rijpe, houtgelagerde witte wijnen 

(chardonnay) of rustieke rode wijnen zoals grenache. 

Wijn en gerecht: sterf, oude wetten! 

November 

2013 

 4: Ken Wijn-voorbereiding 

 5: Wijn en gerecht 

 17: Nationale proeven 

2014  21 januari: verschillende sluitingen 

 2 februari: Feest Vlaamse Wijngilde 

 11 maart: wedstrijd “houtsoorten” 

 22 april: witte eilandwijnen 

 1 mei: Wijnronde van Vlaanderen 

 20 mei: Algemene vergadering 

December 

2013 

 3: Zin met blindganger Volledige  

kalender op 

de website! 

 

Eerst het glas wijn ‘t Kristalleke
 

Na een frisse startdegustatie in het teken van aromatisch wit is het in november tijd voor het serieuze werk: de 

combinatie wijn en eten! Wij vroegen Joris een potje te koken en zochten een zestal wijnen uit van totaal ver-

schillend pluimage. En dan stellen we onze smaakzintuigen op de proef. Wat werkt en wat werkt niet? We ko-

men het samen te weten op 5 november.  

Voor leden die met de wagen komen: vertrek tijdig en parkeer aan de Mol. De parking aan de Gasthuisvest is 

namelijk ingenomen door de jaarlijkse Groete Foer. Tot dan! 

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

Jan (penningmeester) en Peter (secretaris/wijnmeester). 
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Foto: de smaaktypes op één bord. Van het filmende van de risotto over het frisse van de tomaat en de appel. 
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Smaaktype 

Het smaaktype van voedsel valt uiteen in 

twee extremen: frisse smaken en rijpe 

smaken. Frisse smaken vinden we bij-

voorbeeld terug in eerder zure vruchten 

(citrus, appel), maar ook in vele groenten 

(paprika, sla).  Bij dit type voedsel sma-

ken frisse wijnen over het algemeen het 

best: niet-houtgelagerde witte wijnen 

(sauvignon, chardonnay), zelfs al hebben 

ze ook restsuiker (chenin, gewürztrami-

ner), of rode wijnen met een hoge zuur-

graad zoals sangiovese, cabernet, of pi-

notage. 

Rijpe smaken zijn bijvoorbeeld gerookt 

gevogelte of vlees, paddestoelen,  aard-

appels en rijke vleessoorten zoals spek. 

Bij dit soort gerechten passen wijnen die 

ook eerder rijp overkomen: het aardse 

van een rijpe merlot, of de herfstachtige 

geur van nebbiolo, het rustieke, chocola-

deachtige van grenache, of de brede 

smaak van een oudere, niet-droge 

riesling. 

Compenseren 

Koks verhogen de complexiteit van hun gerechten door 

verschillende ingrediënten te combineren, en houden 

daarbij rekening met hun plaats op de boven geschetste 

dimensies. Zo compenseren ze erg eenduidige smaken.  

Een bekend voorbeeld is het toastje met zalm of paté: het 

hoofdingrediënt is filmend, het toastje brengt dit terug 

naar het strakkere smaaktype en het resultaat is eerder 

neutraal. 

Hetzelfde geldt voor een gerookte kip, een eerder rijpe 

smaak, die als begeleider een fris slaatje krijgt: de beide 

componenten compenseren elkaar en maken het geheel 

boeiender.  

Bij het dessert vinden we vaak een combinatie terug van 

een crème (roomijs, crème anglaise, room) met pure cho-

colade.  

Ook hier compenseren de delen elkaar: het filmende ka-

rakter van de room en het strakke van de chocolade 

(bitter!) vormen een complexer geheel dan de som van de 

delen. 

Dominantie 

Uiteraard bevatten veel gerechten een combinatie van 

ingrediënten die tot verschillende types behoren: een 

roomsaus bij een gerecht waarin ook fris fruit is verwerkt, 

paprika bij gegrilde kip, of gebakken vlees met salade.  

Ga in dergelijke gevallen op zoek naar het dominante in-

grediënt en stem daar je wijnkeuze op af.  

Vinaigrette, spek in een saus, tomaten, room of kalfsfond: 

ze hebben allemaal de neiging een gerecht naar hun hand 

te zetten.  

Oude wetten en eigen smaak 

Tenslotte: de oude "wetten" hebben we bij deze niet ver-

vangen door nieuwe wetten, maar wel door vuistregels. Je 

eigen smaak blijft nog altijd het belangrijkste richtsnoer. 

Experimenteren en ervan leren, dat is de boodschap!  

Tot dinsdag. 

 Huegel—Muscat d’Alsace 2010 (€12,49, Mag-

nus). Muscaat en peper. Mollige indruk. Wat een-

zijdig. Na even in het glas komen er witte bloem-

pjes opzetten. 

 Brun—Condrieu 2011 (€34,95, De Kok).  Abrikoos en 

koekjes domineren de neus. Zeer mooie structuur, diep-

gaande wijn. Secundair indruk van appelcrumble. Lange 

afdronk en prachtige balans. 

 Cave Pfaffenheim—Gewürztraminer 2009 VT

(€16,00, Carrefour). Rijpe, honingachtige indruk. 

Lychee, peer. Zoet. Lekker, goed in balans maar 

wat eenzijdig. 

 Trapiche—Broquel–Torrontes 2011 (€12,52, Hanos). 

Licht reductieve geur in het begin. Daarna eerder indruk 

van riesling. Wit fruit, goede balans. 

 Famiglia Marone—Langhe Arneis 2011 (€16,88, 

Hanos). Aanvankelijk whisky-indruk. Daarna 

amandel en krijt. Verrassend, complex. 

 Greywacke Marlborough Sauvignon Blanc 2011 (€17,50, 

De Kok). Buxus en pyrazine, met veel mineraliteit en een 

mooie zuurgraad. Gemakkelijk herkenbaar. 

 

Foto: de herfstige smaken van deze taart van kwartel met gekonfijte ui, een combi-

natie van het rijpe en filmende type, kwamen perfect tot hun recht bij een houtgevi-

nifieerde champagne “Blanc de noirs” van Paul Déthune. Een onverwachte combina-

tie, maar op dat moment volgens alle tafelgenoten wonderlijk geslaagd. 


