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Maaseik, 9 februari 2008. 

 

 

 

 

                                                                          Beste wijnliefhebber, 

Terwijl Paul geniet van een zonnige vakantie in het verre Thailand (volgens de 

laatste berichten zouden we hem voorlopig niet terugzien…) heeft de rest van het 

bestuur op het thuisfront niet stilgezeten. 

De voorbereidingen voor onze Bourgognereis komen stilaan in een beslissend 

stadium : we bespraken op onze laatste bestuursvergadering vooral de menukeuzes en 

trachtten hierbij zowel kwaliteit, diversiteit als “dat lust ik niet” met elkaar te 

verzoenen. 

Onze eerstvolgende samenkomst zal, zoals u wellicht al weet uit ons 

jaarprogramma, gaan over de Italiaanse godendrank 

GRAPPA 

Spreker gaat ons de geheimen van een slechte en vooral goede Grappa uit 

de doeken doen en het belooft weer een boeiende en leerrijke avond te worden. 

(Als het kan… breng naast enkele wijnglazen zeker één of meerdere kleine 

borrelglaasjes mee)  

Wij stellen dan ook uw aanwezigheid op prijs op vrijdag 29 februari !! 2008 om 

20u  in het nu reeds vertrouwde lokaal De BEURS op de Markt te Maaseik (2de 

verdieping) 

Gelieve uw aanwezigheid te melden aan onze wijnmeester PAUL via de gekende 

kanalen :  tel  : 089-754695    fax : 089-753345  of  e-mail aan paul@vandinter.be  

en dit vóór dinsdag 26 februari e.k. 

Vriendelijke groeten en tot dan, 

Wijnmeester  Paul Van Dinter   089 75 46 95 

Penningmeester Marc Smeets  089 35 35 20 

Schrijfmeester  Peter Boonen  089 86 49 01  -  Langerenstraat 54 te 3680 Maaseik 

Verslagmeester Jos Thomassen  089 76 77 89 

Webmeester  John Golsteyn  089 56 57 58 

mailto:paul@vandinter.be


Alhoewel GRAPPA -zoals trouwens alle distillaten - geen voor de hand liggende 

keuze is om een avondvullende degustatie te houden, hebben we als bestuur toch 
gekozen om deze proeverij eens op onze agenda te zetten. 

De spreker van deze avond moest echter wegens ziekte forfait geven en zijn taak 
werd door Jos, onze Italië-specialist, naar ieders tevredenheid overgenomen.  We 

zaten met 19 rond de proeftafel en de algemene conclusie was dat grappa toch 
het bestuderen en degusteren waard is.  Jos had, naast de 6 geselecteerde 

grappa’s van het huis Pilzer, nog een aantal eigen grappa’s meegebracht en deze 
konden we na het officiële gedeelte ook nog eens proeven.  Als afsluiter stond dan 

nog een Italiaans gebruik op het programma : expresso met veel suiker en een 
scheut grappa... Om lyrisch van te worden. 

Als hapje had Jos gekozen voor een pittige Chili con carne. 

Over de onstaansgeschiedenis van grappa bestaan diverse verhalen.  Sommigen 
zeggen dat de oorsprong zo’n 6000 jaar geleden bij de Egyptenaren ligt.  Anderen 

vernoemen de Arabieren die via de Middellandse zee het distillatieproces in de 
zuiden van Europa zouden verspreid hebben. Feit is echter dat slechts sedert de 

15de eeuw een soort regelgeving tot stand kwam met betrekking tot productie en 
export. 

De smaak van de grappa wordt in de eerste plaats bepaald door de soort en 
kwaliteit van de druivenresten waaruit hij gedistilleerd wordt.  Verder bepaalt de 

houtsoort bij de vatlagering (meestal 2 tot 4 jaar) de kleur en de 
smaak.  Vatrijping ligt ter discussie doch algemeen wordt aangenomen dat een 

jonge grappa fris gedronken wordt, terwijl een oudere kamertemperatuur en 
ademruimte nodig heeft. 

Net zoals whisky was grappa in oorsprong een drank voor arme mensen die door 
het drinken de dagelijkse miserie konden vergeten. Grappa werd in in het noorden 

van Italië gemaakt, doch de toename van de vraag heeft geleid tot een echte 
“grappa-boom” waarbij het aantal merken en producenten over gans Italië niet 

meer te overzien zijn (en dan spreken we nog niet over de vele klandestiene 
stokerijen voor eigen/familiaal gebruik) 

Productiemethode : de resten van de geperste druiven worden in houten vaten 

ondergronds opgeslagen gedurende de periode september/oktober. Vanaf oktober 
tot mei kan men de resten laten gisten en hieruit alcohal distilleren.  De 

overblijfselen van de druiven kunnen na droging op hun beurt worden gebruikt als 

brandstof voor de distilleerkolven en de as vormt nadien nog een ideale meststof 
voor de wijnstokken.  Het distillaat heet GRAPPA (van grappolo of druiventros).  Er 

zijn veel druiven nodig om uiteindelijk weinig alcohol in de fles te 
krijgen.  Traditioneel werd de grappa gemaakt van een mengeling van 

druivenresten, nu echter worden de rassen gescheiden gehouden en zo 
gedistilleerd wat dan weer een grotere diversiteit van grappasoorten tot gevolg 

heeft. Sedert 1996 werd wettelijk vastgelegd dat grappa in Italië moet 
aangemaakt zijn (men heeft zelfs geografische productregio’s vastgelegd) en 



minstens 40% alcohol moet bevatten.  Worden andere ingredënten (andere 

soorten fruit) gebruikt, dan spreken we van acquavit. 

Grappa moet traag en aandachtig en met gezond verstand geproefd worden.  De 

geur, gevolgd door de smaak spelen de belangrijkste rol.  Het “Istituto Nazionale” 
adviseert om de drank te serveren in een tulpvormig glas aan een temperatuur 

van 9° à 13° voor jonge grappa’s en ietsje onder kamertemperatuur (17°) voor de 
meer belegen exemplaren.  Behalve als digestief, of in combinatie met koffie en 

chocolade, heeft dit geestrijke nat nog andere verdiensten.  Bij het begin van een 
verkoudheid doodt het immer bacteriën in mond en keel. 

Grappa moet perfect helder zijn, normaal kleurloos, vooropgesteld dat hij niet op 
hout gerijpt heeft. 

De belangrijkste functie bij het proeven is weggelegd voor de neus : zowel tijdens 

het evalueren van de geur als na het doorslikken want dan krijgen we een 
terugkeer van de geuren in de neus. 

Bij de reukanalyse wordt de intensiteit, de zuiverheid en de volmaaktheid van de 
geur beoordeeld. Een goede grappa is een concert van aroma’s. 

De smaak beoordelen is uiteraard moeilijker dan bij wijn : we moeten een 

evenwicht evalueren want de drank mag zeker niet overmatig alcoholisch zijn, het 
aroma en de finesse zijn belangrijk en uiteindelijk beoordelen we de persitentie. 

Grappa wordt uit “grappa” glazen gedronken, alhoewel dit voor elke producent een 
ander model kan zijn.  Meestal dus een tulpglas op voet met aan de onderzijde 

van de tulp een uitstulping. 

Op het etiket kunnen we de volgende informatie aflezen : 

MONOVITIGNO : van één druivensoort. 

STRAVECCHIA, RISERVA en INVECCHIATA : de grappa heeft 12 maanden gerijpt, 

waarvan tenminste zes maanden in onbehandelde houten vaten. 

ALLA RUTA : grappa waar wijnranken aan toegevoegd worden. 

ALLA MENTA : grappa met pepermuntsmaak.   

 

 

 

 

 



 

Wij proefden en beoordeelden 6 grappa’s van het huis PILZER., allen van één 

enkele druivensoort : 

Grappa van Traminer (Gewurtztraminer) - voor de meesten in geur de topper 

Grappa van Schiava - het schoolvoorbeeld van grappa 

Grappa van Pinot Nero (Pinot Noir) 

Grappa van Chardonay 

Grappa van Invecchiatta 

Grappa van Nosiola 

 

Als indrinkwijn kozen we voor een Italiaanse schuimwijn van het huis Cellini 

Breng eens een bezoek aan de website  

 


