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Maaslandse Wijnvrienden vzw 

Beste vrienden wijnliefhebbers, 
 

Als laatste van het bestuur sluit ik het 
rijtje om mij voor te stellen.    
Toen ik in 1995 een eerste cursus bij 
Paul gevolgd had, was er geen houden 
meer aan.  Er volgde al snel een ver-
volgcursus en daarna was er de logische 
stap naar de “Maaslandse Wijnvrien-

den”.  Ik zie mij nog in Kasteel Wurfeld 
als “bleuke” tussen de ervaren ratten 

zitten proeven.  Met bewondering luisterde 
ik naar de lyrische omschrijvingen die de “kenners” de wijnen de 
hoogste hemel in prezen.  Voor mij was het vooral zwijgen en luis-
teren! Langzamerhand doe je meer ervaring op in het proeven en 
beoordelen van wijn en dan komt er een tijd dat de vriendenkring 
zodanig verandert dat je plots bij de “oude garde” behoort.  De 
stap naar het bestuur is gekomen op een moment dat ons wijnge-
nootschap door omstandigheden, u allen bekend, onder zware 
druk stond en dat ik voor mijn eigen besliste “iets” terug te doen.  
Zodoende werd ik secretaris, een opdracht die ik met veel overtui-
ging en van ganser harte doe, ook al omdat dit een verlengstuk is 
van mijn professionele loopbaan.  
Mijn dank gaat uit naar mijn mede-bestuursleden omdat ze mij de 
kans geven om nieuwe ideeën te realiseren.  Sedert het ontstaan 
van de VZW moet ik natuurlijk ook u, de leden, van harte danken 
voor de toffe reacties die ik krijg als er weer eens iets nieuws ver-
schijnt: nieuwsbrief, nieuwsflash, onderleggers enz... 
Ik hoop dat ik dit—als jullie dat willen— nog een aantal jaren kan 
verderzetten en dat er zich binnen afzienbare tijd nieuwe be-
stuursleden zullen melden die later de fakkel kunnen overnemen.  
Een vereniging, van welke aard dan ook, kent een bloeiende wer-
king als iedereen meewerkt en al is die medewerking dan miniem, 
toch zal ze weer die extra stimulans zijn voor iedereen om verder 
te doen.   Dank voor de vriendschap en alvast prettige eindejaars-
feesten. Veel leesgenot!    
       John 
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   2013-2014: 

 

   17 januari 2014 

   Nieuwjaarsreceptie (19.30u) 

   Syrah of Shiraz (20.30u) 
 

   21 februari 2014 

   Wijnselecties Delhaize 

   “¿ Habla Español” 
 

 

    28 maart 2014 

   23ste Kapitteldiner 

 
  25 april 2014 

   Chenin Blanc in al z’n glorie 

AGENDA 2013-2014 
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 Viniola 2013… een meer dan geslaagde afsluiter van een jubileumjaar. 

Paul Van Dinter en echtgenote Carine sloten op 24 november hun 25jarig jubi-
leum in stijl af met Viniola 2013, een Wijn/ Wild Gala diner dat plaats had in het 
schitterend decor van Château Neercanne. 

Speciale gast op dit evenement was niemand minder dan de sympathieke ac-
teur Karel Deruwe, gekend van vele TV-feuilletons en TV-reeksen en zijn char-
mante echtgenote Maya Moreel. 

Ook de jachthoornblazers St. Hubertus uit Nieuwenhagen waren weer van de 
partij. Zij heetten de gasten bij het binnenkomen welkom met hun muziek en 
dit gaf dan ook onmiddellijk de sfeer weer waarin dit evenement verder zou 
verlopen.  Na een kleine receptie met Magnum Champagne “Barons de Roth-
schild” en een welkomstwoord door Paul, konden de 115 gasten aanschuiven 
aan het banket in de zaal “Carrière Poswic” waar de tafels feestelijk ingedekt 
waren. 

Het 6-gangen diner werd opgeluisterd door Jachthoornblazers St. Hubertus.  
Daarnaast werden de aanwezigen vergast op hemelse klanken van de solisten 
Lieve Maertens en Jo Lemaire, begeleid door guitarist Peter Verbraken. 

Volgend menu werd uitgeserveerd : 

“St.-Jacobsschelp met een rilette van King crab, gelei van komkommer en qui-

noa salade”, begeleid door de Magnum 2008 La Réserve de Malartic Cru Classé 

de Graves Pessac-Léognan 

“Gegrilde tarbot met grotchampignons met een truffelboter”. Hierbij de 2006 

Domaine de Chevalier blanc Gr. Cru Classé de Graves Pessac-Léognan en de 

2003 Château Gloria Saint Julien 3iéme Gr.Cru Classé. 

“Patrijs met kool en gesmolten ganzenlever en 3 wijnen”. Wijnen: Magnum 

2006 Ch. Cantemerie 5iéme Gr.Cru Classé Haut Médoc,  Magnum 2004 Ch. Haut 

Bages Libéral Pauillac 5iéme Gr. Cru Classé en de Magnum 2002 Ch. D’Armail-

hac Pauillac 2iéme Gr. Cru Classé 

Bij de “Hertenrug met crème van dadels” werden weer 3 wijnen ter begeleiding 

aangeboden: Magnum 2008 Ch. Branaire Ducru 4iéme Gr. Cru Classé Saint Juli-

en, de 2005 Ch. Pedesclaux 5iéme Gr. Cru Classé Pauillac en tenslotte de Mag-

num 2009 Ch. Fombrauge St. Emilion Gr. Cru Classé. 

Het “Geitenkaasje uit Heeze met een gelei van rode bietjes, compote van to-

maat en schuim van komkommer” werd voor het ganse gezelschap geserveerd 

in de wijnkelders/grottenstelsel van het kasteel die voor de gelegenheid 

sprookjesachtig waren omgetoverd met  honderden kaarsjes.  Om de vier bege-

leidende wijnen te proeven moest je een parcours afleggen in de grotten:  de 

2000 Domaine de Chevalier Gr. Cru Classé de Graves Pessac-Léognan, de Mag-

num 2001 Ch. Gruaud Larose St. Julien 2iéme Gr. Cru Classé, de 2007 Ch. Mon-

bousquet St. Emilion Gr. Cru Classé en tenslotte de 2010 Ch. Gazin¨Pomerol. 

Als afsluiter werd dan nog een “Kleine omelet sibérienne met een saus van 

ananas” geserveerd, vergezeld van de gekende superwijn 2010 Ch. Raymond-

Lafond Sauternes. 

Omstreeks middernacht werd het fantastische diner met 15 klassewijnen afge-

sloten met  koffie, waarna de gasten “moe en voldaan” huiswaarts keerden. De 

aanwezigen hopen op een vervolg in...2018! 

Paul en Carine mochten als geschenk vanwege al onze clubleden elk een 3-D 
print beeldje ontvangen dat gemaakt werd door onze clubleden Marianne en 
Jos Van Mol - waarvoor dank. Zie www.marjo.be  en klik dan eens op 
“procedure” voor meer informatie. Foto van beeldjes op onze site. 

 Verslag: John Golsteyn 

WIJNPROEVEN 

2014 

 

 

 

Oproep tot de kandidaten: 

 

Wie aan onze proeven op  

7 maart 2014 wenst deel te 

nemen zouden we willen vra-

gen ons per mail te contacte-

ren voor 15 december e.k. 

Volgende kandidaten komen 

in aanmerking: 

 

GEZEL 

 Marianne Bollue 

 Rob Gommans 

 Jos Van Mol 

  

MEESTER 

 Bart Peeters 

 Tom Kessels 

 Patrick Schulpe 

 

GROOTMEESTER 

 Rudi Baade 

 Yvonne Schoenmakers 

 Marleen Camps-Coolen 

 Johan Tollenaere 

 Linda Peeters 

 

COMMANDEUR 

 Erik Gielen 

 Jos Thomassen 

 

Worden automatisch  

LEERLING 

 Werner Bijnens 

 Math de Weerdt 

 Guido Geeraerts 

 Eric Langie 

 Bianca Machiels 

 Fred Leenders 

 Bep Van Doren 
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Inleiding 

Nu de feestdagen snel naderen en iedere feestvierder zich 
een hoeveelheid feestdrank heeft aangeschaft, loont het wel 
eens de moeite even stil te staan bij het fenomeen van de 
champagne. 
 
Champagne!  Het woord staat als een huis… Het is een im-
mense merknaam en zoveel meer! 
 
De betekenis van Champagne kan terugslaan op twee beteke-
nissen.  Le champagne (zonder hoofdletter) slaat terug op de 
mousserende wijn.  La Champagne daarentegen staat voor de 
naam van de provincie die haar naam heeft gegeven aan deze 
godendrank.  De geografische benaming vormt de basis voor 
de soortnaam champagne.  Vin mousseux de la région vinicole Champagne luidt de officiële Fran-
se betiteling voor deze meest legendarische belletjeswijn ter wereld.  
 
Champagne was de naam van een grote provincie ten oosten en noordoosten van Parijs.  Deze 
bestuurlijke eenheid was voortgekomen uit wat in de Middeleeuwen zich had gevormd tot le 
comté de Champagne, het graafschap Champagne.  Met de Franse revolutie werden provincies 
opgeheven en daarvoor in de plaats kwamen departementen.  De huidige departementen Arden-
nes (08), Marne (51), Aube (10) en Haute-Marne (52) beslaan bijna exact hetzelfde grondgebied 
als de vroegere provincie Champagne.  Het betreft een zeker niet gelijkbenige driehoek, waarvan 
de noordelijke punt in België prikt, de basis aan de Bourgogne grenst, de westzijde het Ile de 
France en de oostzijde Lotharingen raakt.  Een omvangrijk gebied.  Als we door deze departe-
menten trekken, valt op hoe ruim bemeten en hoe leeg het land hier is.  De Champagne is bosrijk 
en zeer agrarisch.  Er zijn immense akkers met graan, maïs, zonnebloemen, suikerbieten, kool-
zaad en klaver.  
Maar daarmee is de Champagne niet beroemd geworden.  Daarmee heeft het gebied niet een 
naam verworven die wereldwijd bekend is.  Dat er over de Champagne wordt gesproken en ge-
schreven is louter te danken aan het verbouwen van enkele nobele druivensoorten, op een unie-
ke bodem, waardoor een wijn kan worden gewonnen die door menselijk toedoen van bijzondere 
klasse is en die als uniek kan worden beschouwd.  De Champagne ontleent zijn faam aan cham-
pagne, de mousserende wijn uit het wettelijk afgebakend wijnbouwgebied Champagne.  Dat is de 
Champagne viticole.  Een eilandje slechts in het reusachtige areaal van de vier genoemde depar-
tementen.  Bovendien zijn er ook nog wijngaarden te vinden in de departementen Aisne (02) en 
Seine et Marne (77).  Het gaat in totaal om ongeveer 34500 hectare, verspreid over 320 gemeen-
ten.  
 

Champagne, een afgebakend gebied 
 
Het gebied waarbinnen champagne mag worden geproduceerd is exact afgebakend en wettelijk 
vastgelegd. Er is een Appellation Champagne Contrôllée. Deze appellation d'origine contrôlée da-
teert van juni 1936.  

Vervolg zie pag. 4 

Alles wat je over champagne zou moeten weten…        deel 1 
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Alles over champagne... 

De Champagne behoorde bij de eerste gebieden waarvan de rechten op een wettelijk beschermde 
herkomstbenaming zijn gehonoreerd door het in 1935 opgerichte Comité national des appellations 
d'origine. De wettelijke afbakening van het wijnbouwgebied Champagne had reeds eerder plaats. In 
de periode 1907-1911 werden voor het eerst grenzen getrokken. In 1919 bereikte men een akkoord 
over een waarderingssysteem voor de kwaliteit van de verschillende gemeenten, het stelsel van de 
'échelle des crus' en de daaraan gekoppelde methode voor de prijsvaststelling van de druiven. In de 
periode 1919-1927 ten slotte was er een tweede, herziene en preciezere afbakening van het Cham-
pagne-gebied.  
De Champagne viticole slaat vooral op het gebied dat ter plekke bekend is als de falaises, de kalkrijke 
heuvelruggen in de arrondissementen van Reims en Epernay. Maar ook een aantal gemeenten in het 
zuidoostelijke deel van het departement Aube (rondom Bar-sur-Seine en Bar-sur-Aube) behoort er-
toe. De wijnbouw in de Aube is zelfs in het geheel niet onbelangrijk, want goed voor bijna een vijfde 
van de totale wijngaardoppervlakte in Champagne. En verder in het departement Marne, het gebied 
rondom de plaatsen Sézanne, Châlon-sur-Marne en Vitry-le-François. Ook het zuiden van het depar-
tement Aisne, de vallei van de rivier de marne bij Château-Thierry, hoort erbij.  
 
Rondom Reims en Epernay onderscheiden we drie districten, te weten de Montagne de Reims, de 
Vallée de la Marne en de Côte de Blancs.     

Vervolg van pag.3  

Wordt vervolgd  
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PAARDENSTAL IN DE NEUS! 

Op onze degustatie-avond van “riesling en grenache” was er een rode wijn met een bedenkelijk vies 

geurtje. Op aanraden van onze wijnmeester werd en een tijdje gewacht, en… jawel hoor : langzaam 

maar zeker verdwenen deze “onwelvoeglijke” geuren en namen de fruit– en florale toetsen het geurpa-

let over.  Hier dan de meer technische uitleg. 

 

Sommige rode wijnen hebben karakteristieke geuren, die 

doen denken aan een paardenstal, urine van paarden, of 

vochtig leder.  Deze geuren (die door sommigen verkeerde-

lijk toegeschreven wordt aan de terroir) beïnvloeden de aro-

matische typiciteit van de wijn.  In de slechtste gevallen 

wordt het aroma volledig veranderd en is de wijn ondrink-

baar.  De moleculen die verantwoordelijk zijn voor deze geu-

ren (de vluchtige fenolen) ontstaan in de wijn door gisten 

van het type Brettanomyces.  Kenners spreken van een fout 

in de wijn, uitgedrukt door de term "gefenoleerd".  

De Brettanomyces zijn sterk verspreide gisten.  Ze zijn altijd 

aanwezig in de wijn en in de kelders, aangezien ze deel uit 

maken van de aanwezige flora op de schil van de druif.  

Deze gisten worden meestal opgemerkt in de rode wijnen 

tijdens de rijping, maar ook soms tijdens de vinificatie.  

 

Wijn bevat vele elementen die de ontwikkeling van de gewraakte gisten bevorderen, maar enkele om-

standigheden maken het hen nog gemakkelijker: een hoog pH-gehalte, een laag gehalte aan vrij zwa-

velzuur, de aanwezigheid van restsuiker, hoge temperaturen in de kelder...  

De Brettanomyces zijn in staat zich te verbinden met de sporen van restsuiker die vaak aanwezig zijn 

in de wijn, en vormen zo belangrijke hoeveelheden onwelriekende vluchtige fenolen.  

Volgens specialisten is ethyfenol in de wijn waarneembaar vanaf een concentratie boven 450 micro-

gram per liter.  Een droge wijn die bijvoorbeeld meer dan 400 mg restsuiker per liter bevat, zorgt er-

voor dat de Brettanomyces bijna 600 microgram ethyfenol per liter kan aanmaken!  

Om de risico's te beperken dient een strikte hygiëne te worden gevoerd. De kelders moeten perfect rein 

zijn.  De houten recipiënten (vaten en kuipen) moeten met warm water worden behandeld en veelvul-

dig worden gespoeld.  Hetzelfde geldt voor alle materiaal (pompen, buizen,...), die belangrijke prolife-

ratiehaarden vormen voor de gisten.  Een strenge reiniging is noodzakelijk om hun aanwezigheid af te 

remmen.  

Witte wijnen die meestal meer aciditeit hebben, kennen over het algemeen minder problemen.  De ro-

de wijnen op hout gelagerd van hun kant moeten regelmatig overgeheveld worden om de neergeslagen 

gisten te verwijderen.  Vervolgens zal een reiniging of sulfitage van de vaten de ontwikkeling van de 

Brettanomyces afremmen.  

Merken we op dat dergelijke storingen frequent samengaan met belangrijke toename van vluchtige zu-

ren.  In elk geval zorgt de aanwezigheid van de vluchtige fenolen voor een verandering van de organo-

leptische kenmerken van de wijn.  Bij een lage concentratie kan de geur soms aangenaam lijken.  Deze 

aroma's zijn zelfs kenmerkend voor bepaalde wijnen: we denken dan vooral aan deze van Bordeaux en 

van het Zuid-Westen, aan Spaanse wijnen of ook uit de Nieuwe Wereld.  

Zeer snel zullen de aroma's van leder, kruidnagel of gerookt veranderen in geurtjes van verbrand rub-

ber, turf of paardenstal, dat sommige experten benoemen als paardenzweet.  

De wijnbouwers moeten dus bijzonder waakzaam zijn, en zorgen voor een onberispelijke hygiëne in 

hun kelders, maar ook instaan voor regelmatige controles op de aanwezigheid en de verspreiding van 

de Brettanomycegisten.  
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Het zal niemand verbazen als men stelt dat wijn en kaas een goed huwelijk is, maar laten we het brood 
niet vergeten. Een combinatie van deze drie ingrediënten, leidt meestal tot een eenvoudig en onver-
hoopt succes.  
Brood is de onvervalste bemiddelaar die sommige sterke smaken, zoals zout, zoet, pikant (tabasco) en 
zuur, neutraliseert. Minder eenvoudig is de keuze wat wijn en kaas betreft en we ons de vraag stellen: 
'welke wijn kunnen we het best bij welke kaas serveren of andersom; Welke kazen serveer ik bij wel-
ke wijn?'. Kazen smaken sterk of zacht, romig of zout, jong of belegen of hebben een blauw-, wit- of 
roodschimmel. Daarenboven heb je veel smaakverschillen tussen geiten-, schapen- of koemelkse ka-
zen.  
Men gaat ervan uit dat rode wijn en kaas altijd goed met elkaar combineren. Deze denkpiste is enkel 
logisch als men kaas na een maaltijd eet en men witte wijn voor rode wijn serveert. Maar het is toch 
iets complexer dan dat. Sommige kazen passen helemaal niet bij rode wijn omdat ze qua structuur en 
smaak elkaar niet aanvullen. Dat heeft te maken met de zuurgraad en het zoutgehalte in de kaas en de 
zuurgraad en tannine in wijn.  
Zuren en tannine reageren verschillend in de mond. Zuren worden in principe op de tong waargeno-
men en geven een samentrekkend, strak, verfrissend en opwekkend gevoel. Het bijzondere bij tannine 
is dat zij een looiende eigenschap heeft. Rode wijn heeft een strak mondgevoel en een gemiddeld 
smaakgehalte. De meeste kazen hebben een hoog smaakgehalte zodat menige wijn daar in de proble-
men komt. Romige kazen zijn daarenboven filmend, wat de combinatie met strakke wijnen verder be-
moeilijkt. Wel zijn strakke kazen zoals harde koemelkkazen geschikte begeleiders van rode wijnen. 
Wanneer de kazen echter meer belegen zijn, wordt het smaakgehalte al snel te hoog en verlies je de 
essentie, zoals het aroma van rode wijn.  
Kortom, de combinatie van rode wijn en kaas is helemaal niet vanzelfsprekend.  
Hoe zit het dan met witte wijnen? Volgens mij een toegankelijkere combinatie, denk maar aan Sauter-
nes met bleu-kazen. Zeer de moeite waard is ook om frisse wijnen met een hoog zuurgehalte (zoals 
Sancerre of andere droge witte Loire-wijnen) te combineren met zachte geitenkazen, die zelf van na-
ture ook een markant zuur hebben of een Gewurztraminer combineren met gewassen kaas zoals Mun-
ster of Herve kaas, een pittige roodbacteriekaas.  
Wat dan met liquoreuze wijnen zoals Porto?  De combinatie van Porto en kaas is iets minder vanzelf-
sprekend dan men denkt. Vaak is het smaakgehalte van Porto te hoog voor de kaas. Volgens onze bron 
passen de klassieke Hollandse kaastype's nog het best bij Port.  
Daarom zijn witte wijnen gastronomisch beter inzetbaar en dat komt omdat ze een groter smaakpro-
fiel hebben.  

KAAS en WIJN 

Kaas Voorbeeld Smaak Wijn 

Jonge harde (matig 

belegen)  

Gouda, Edam, Cantal, Gruyère, Em-

mental, Salers, Cheddar 
Gemiddeld smaakgehalte, strak Veel rode wijnen, Tawny port 

Oude harde (extra bele-

gen) 

Oude Goudse, Parmeggiano, Pecorino, 

Tête de Moine 
Hoog smaakgehalte, zeer strak Jonge vintage Port 

Halfharde roodschim-

mel  
Port Salut, Pont l'Eveque, Vacherin 

Smaakgehalte redelijk hoog, 

mondgevoel filmend 

Jonge fruitige, rode wijnen zonder 

tannines, zoals Beaujolais, Crozes 

Hermitages 

Zachte roodschimmel Reblochon, Munster, Epoisse 
Hoog, smaakgehalte, rijpe to-

nen, filmend 

Krachtige aromatische witte wijnen 

(Gewurztraminer), Oude cream 

Sherry (zoete oloroso) 

Harde blauwschimmel 
Roquefort, Gorgonzola, Stilton, Fri-

bosa 

zeer hoog smaakgehalte, rijpe 

tonen 

Botrytisachtige wijnen zoals Venda-

ge Tardive, Sauternes 

Zachte witschimmel Camembert, Brie, Brillat Savarin Hoog smaakgehalte, filmend Chardonnay 

Geitenkaas (zacht en 

halfhard) 

Tomme de Chèvre, Caprotto, Crottin 

de Chavignol 

Hoog smaakgehalte, frisse zu-

ren 

Witte wijn met een hoog zuur zoals 

Sancerre Sauvignon 
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SPREUK 
VAN  
DEZE 
WINTER 

Motto:  

 

Elke dag dronken zijn is ook 
een geregeld leven leiden.  

Het begint serieus te stinken voor wijncritici….      Hervé Lalau 
Waar pakken de dames en heren van de wijnmarketing dezer dagen zoal mee uit. Feit is dat tot van-
daag de kwaliteit van de oogst 2013 moeilijk in te schatten valt, zelfs in Bordeaux. De schade die de 
hagel teweegbracht of de groeivertraging werden nauwelijks aan expertise onderworpen. En daar-
naast zijn de wijnfestivals reeds afgelopen. 
Maar kijk, toch iets nieuws onder de zon! Helaas zou dit wel eens de ondergang van ons vooraan-

staand beroep kunnen betekenen. Zo lanceerde Louis Mousset een rosé met een geuretiket. 
Een wat?  Concreet komt het erop neer dat de klant door dit etiket de belangrijkste 

wijnaroma’s kan ruiken (in dit geval, aardbeien en snoepjes). Carrefour heeft de wijn 
reeds in het schap staan. 

Zo zie je maar dat we binnen de kortste keren werkloos kunnen zijn, althans als 
de uitvinding van onze vriend Louis veralgemeend wordt. 

Want wie heeft er nood aan wijncommentaren als je zelf aan het etiket kunt 
snuffelen? Oké, er is ook nog de textuur en de smaak, maar beide zijn relatief 
bijkomstig voor de doorsnee consument. 
Maar misschien schuilt er wel een fout in het hele systeem. Wanneer ze allemaal 

deze etiketten gaat gebruiken, gaan we dan geen kakofonie van geuren krijgen? 
Gaan de wijnrekken in Carrefour geen soort soeks van allerlei parfums worden? En 

schuilt daar geen gevaar in? Hoe zit dat met astmapatiënten en personen die allergisch zijn? Gaat het 
over samengestelde geuren? 
En hoe kunnen we zeker zijn dat de geuren van dit etiket representatief zijn voor alle wijnaroma’s van 
die bepaalde wijn? En veranderen de geuren van zodra de wijn wat ouder wordt? 
Akkoord, hier overdrijf ik. De verbruiker kan dat trouwens geen barst schelen. 
De meeste wijnen die hij of zij in de supermarkt koopt worden vrijwel altijd onmiddellijk gedronken, 
zonder veel nadenken. En gemiddeld kan hij of zij niet meer dan drie aroma’s onderscheiden, dus waar 
maken we ons druk over? 
In de supermarkt wordt er tijdens wijnfestivals overigens vaak gefocust op één bepaald ding, waar 
ladingen zelfverklaarde wijnkenners op afkomen. 
Tegelijk zien we vaak een exemplaar van de Guide Hachette  rondslingeren, ietwat nonchalant achter-
gelaten door de afdelingsverantwoordelijke.  Een geruststellende gedachte, nietwaar. 
Maar wie is eigenlijk die geniale uitvinder van dit geuretiket? Kunnen we deze innoverende wijnmaker 
feliciteren? Helaas niet, want Louis Mousset bestaat niet (of niet meer). Het is slechts een merk, een 
lijn van Cellier des Dauphins. 
Dat geuren belangrijk zijn qua marketing weten we al lang, 
reeds van in de jaren vijftig. In de Verenigde Staten worden 
sedertdien in grote winkelketens waar industrieel brood 
wordt verkocht steevast geuren verspreid van versgebakken 
brood. Maar goed, het geuretiket is vooralsnog niet helemaal 
standaard. Of ruik je het al? 

Snuffelen aan wijn... 
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Wijnetikette? 
In de TV reeks Zuidflank” -  
(VTM) komen geregeld wijn-
proeverijen in beeld. 
Hoe weinig professioneel 
deze reeks gemaakt is blijkt 
regelmatig uit de beelden. 
Als je ziet hoe acteurs het 
glas met een “gorillagreep” 
vastnemen, lopen mij als 
wijnliefhebber de koude 
rillingen over de rug... 


