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Serveertemperatuur wijn  

 

De serveertemperatuur is de temperatuur bij het 

uitschenken. Die kan gemeten worden met een 

thermometer die men in of rond de hals van de fles kan 

schuiven: te koop bij wijnhandelaars en in optiezaken. In 

een normaal verwarmde kamer van ongeveer 20-21°C zal de temperatuur van de 

uitgeschonken wijn op enkele minuten tijd met 1 à 2 graden stijgen. 

Chambreren betekent letterlijk op kamertemperatuur brengen maar de term dateert uit een tijd 

toen de temperatuur van de huizen (zonder centrale verwarming) een stuk lager lag: 17 tot 

18°C. 

Schuimwijn, witte en rosé wijn 

Schuimwijn wordt zeer koel geserveerd op en temperatuur van 6-10°C.  

Witte wijnen worden doorgaans vrij koel geschonken. Als u een echte wijnkelder hebt, stelt 

dat weinig of geen problemen: de wijn kan op keldertemperatuur geserveerd worden. De 

ideale temperatuur ligt voor de doorsnee witte wijn rond 10°C. Voor zoete wijnen mag dat 

nog iets frisser, rond 8°C. Witte bewaarwijnen worden best niet te sterk gekoeld: 12°C is 

ideaal. 

Rosé wijnen kan men op dezelfde temperatuur opdienen als witte wijnen, recht uit de kelder 

of in ijswater gekoeld tot 9 à 10°C. 

Schuimwijn, witte en rozé wijn kan best gekoeld worden door hem 20 tot 30 minuten onder te 

dompelen in een mengsel van de helft water en de helft ijs. Een aantal uurtjes in het 

groentevak van de koelkast is ook een afdoende manier om op temperatuur te brengen. Een 

snelle afkoeling in de diepvriezer is te riskant. 

Rode wijn 

Voor de rode wijnen geldt als algemene regel: hoe jonger en en fruitiger de wijn, hoe koeler 

hij geserveerd wordt: 

- primeurwijnen en landwijntjes kunnen geschonken worden bij 9 à 10°C. Jonge, tanninerijke 

wijnen gaan trouwens vlotter over de tong als ze koel geschonken worden; 

- jonge ruby of tawny portwijn serveert men best op een temperatuur tussen 10 en 12°C; 

- de betere jonge wijnen zoals crus uit de Beaujolais, Rhône, jonge chianti of madeira wordt 

best geserveerd op een temperatuur van 12 tot 14°C;  

- voor klassieke bewaarwijnen uit alle grote wijnstreken en vintage port houdt men het op een 

schenktemperatuur van 16-17°C. 

Wat er ook van zij, beter iets te koel serveren dan te warm. Vanaf 20-21°C wordt gaat de 

alcohol in de wijn domineren en het smaakevenwicht verstoren. 

Laat rode wijnen geleidelijk opwarmen, dus niet op of tegen een radiator. Haal ze bv. een dag 

op voorhand uit de kelder en breng ze in een koelere ruimte zoals een gang of een koele 

berging. Breng ze slechts korte tijd voor het schenken in de eetkamer. 
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Serveertemperaturen van rode wijn 

 Frisse, fruitige, lichte en soepele wijnen: 9-14°C  

 Volle, kruidige, vrij complexe wijnen: 16-18 °C  

 Krachtige, geconcentreerde, robuuste wijnen: 16-18 °C  

 Weelderige, zoete rode wijnen: 16-18 °C  

Serveertemperaturen van witte wijn 

 Fruitige, frisse, halfdroge en zoete witte wijnen: 7-9 °C  

 Champagne en mousserende wijnen: 8-10 °C  

 Frisse, lichte, fruitige, droge witte wijnen: 8-10 °C  

 Rose wijnen: 8-10 °C  

 Weelderige, zoete witte wijnen: 10-12 °C  

 Volle, aromatische, droge witte wijnen: 10-12 °C  

 Zeer volle, complexe, droge witte wijnen: 12 °C  

Hoelang moet ik koelen voor de juiste temperatuur ervan uitgaande van een normale 

huis/keuken frigo *** 

 4 uur koelen: 7 °C  

 3 uur koelen: 8-10 °C  

 2 uur koelen: 10-12 °C  

 1,5 uur koelen: 12 °C  

 1 uur koelen: 14-16 °C  

DECANTEREN EN KARAFFEREN/LUCHTEN 

Decanteren en karafferen worden vaak door elkaar gehaald, waarbij in de volksmond eigenlijk 

altijd het woord decanteren wordt gebruikt.  

Echter, decanteren is een handeling die uitgevoerd wordt om de wijn van de droesem te 

scheiden, niet om de wijn te laten oxideren (met zuurstof in aanraking laten komen)....een 

echte mooie oude wijn karafferen, maakt de wijn kapot, daar wil je de zuurstof zijn werk juist 

niet laten doen. Mede omdat door de lange periode op fles de hoeveelheid tannines (die de 

wijn ‘harder’ maken) al flink zijn gereduceerd of bijna volledig verdwenen. Een oude wijn 

decanteer je daarom ook in een zo gesloten mogelijke wijnkaraf waar zuurstof moeilijk(er) bij 

kan. Grote verschil tussen karafferen en decanteren:  

Karafferen: de wijn in een zo open mogelijke karaf schenken om deze te kunnen laten 

oxideren. 

Doel : Uren laten staan om te ademen en daarmee de tannines te verzachten en de wijn te 

'openen'. 
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Decanteren: De wijn scheiden van haar droesem/bezinksel 

Doel : Meteen drinken na te zijn gescheiden van het residu 

Decanteren – Het proces verder uitgediept 

Wijn wordt uit de fles in een karaf gegoten met als doel om de wijn te scheiden van een 

(kleine) hoeveelheid vloeistof met het sediment, zodat er een grote hoeveelheid "zuivere" wijn 

overblijft die vrij is van ‘droesem’. Het sediment blijft gedurende het proces achter in de fles, 

en de zuivere wijn wordt getransporteerd naar de karaf (decanter). 

Decanteren wordt gebruikt voor het serveren van wijnen die zijn beladen met sedimenten in 

de oorspronkelijke fles. Deze sedimenten kunnen het resultaat zijn van een zeer oude wijn of 

een wijn die niet is gefilterd of geklaard gedurende het vinificatieproces. In de meeste 

moderne wijnbereiding is de noodzaak om te decanteren voor dit doel aanzienlijk verminderd, 

omdat veel wijnen niet langer een aanzienlijke hoeveelheid sediment produceren als ze ouder 

worden.  

Wijn beluchting 

Een andere reden om wijn te decanteren (karafferen) is om de wijn te beluchten, of anders 

gezegd te laten "ademen". Karafferen heeft als doel om de effecten na te bootsen van het 

‘walsen’ van de wijn in een glas (ter stimulering van de beweging van de moleculen in de 

wijn), wat leidt tot de vrijlating van meer aromatische verbindingen. Bovendien wordt 

verondersteld dat de wijn ervan profiteert doordat enkele van de hardere aspecten van de wijn 

worden verzacht (zoals tannines of potentiële wijn fouten als mercaptanen). Veel wijn 

schrijvers bepleiten het decanteren als middel voor de beluchting van wijn, vooral wijnen die 

rijk zijn aan tannines zoals Barolo, Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Rhône wijnen en port. 

Daarbij wordt wel opgemerkt dat het decanteren schadelijk kan zijn voor meer delicate wijnen 

zoals Chianti en Pinot Noir. 

De effectiviteit van decanteren is echter een onderwerp van debat, waarbij sommige wijn 

deskundigen zoals Oenoloog Émile Peynaud beweren dat de langdurige blootstelling aan 

zuurstof eigenlijk meer aromatische verbindingen uiteen drijft en laat verdwijnen dan dat het 

stimuleert. Dit in tegenstelling tot de blootstelling op kleinere schaal door de wijn te walsen in 

het glas onder onmiddellijke vrijlating van aroma’s. Er wordt ook gezegd dat het proces van 

een paar uur decanteren niet het verzachten van tannines als effect heeft. Het verzachten van 

tannines vindt plaats tijdens het vinificatie proces en tijdens het verouderingsproces op eiken, 

als de tannines door een proces van polymerisatie gaan wat dagen of weken kan duren - 

decanteren verandert door de oxidatie vooral de waarneming van sulfieten en andere 

chemische samenstellingen, wat sommige drinkers het gevoel van zachtere tannines in de wijn 

kan geven. 

Sommige wijn deskundigen, zoals schrijfster Jancis Robinson, geloven dat voor alle wijnen, 

behalve de meest kwetsbare wijnen, geldt dat er niet veel aanzienlijke schade aan de wijn 

ontstaat door het decanteren. 

Wat is karafferen? Simpel gezegd is de betekenis: het overbrengen van de inhoud van een fles 

wijn in een karaf (decanter) alvorens deze te serveren. Het klinkt misschien dom    
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(het overgieten van het ene object naar het andere), maar het werkt.  

Wijnliefhebbers vinden het heerlijk om uren te zitten discussiëren en debatteren over de voors 

en tegens van deze procedure, maar ik vertrouw--gebaseerd op mijn ervaring van het openen 

en karafferen van vele flessen --dat zorgvuldig karafferen de meeste wijn verbetert. 

 

Concreet 

Karafferen 

Wat velen niet weten, is dat er een essentieel verschil bestaat tussen decanteren en karafferen. 

Wil je de aroma’s van een wijn accentueren, dan moet je de wijn gaan karafferen. Hierbij 

schenk je de wijn in een karaf, en dat mag snel gebeuren, want de wijn moet in contact komen 

met zuurstof, het moet met andere woorden belucht worden.  

Karafferen pas je toe bij fruitige rode wijnen of witte wijnen met een mineraal of aromatisch 

karakter.  

 

Decanteren  

is een scheidingsmethode die onder andere in de scheikunde wordt toegepast. 

Een mengsel van twee stoffen die een verschillende dichtheid hebben en niet in elkaar 

oplossen, zal na verloop van tijd twee fasen vormen. Tijdens het staan zal de stof met de 

grootste dichtheid (vaak de vaste stof) zich onder in het vat verzamelen, de stof met de 

kleinere dichtheid (meestal dus de vloeistof) zal zich meer bovenin verzamelen. Door 
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voorzichtig een van de twee fasen weg te gieten, bijvoorbeeld door het openen van een 

kraantje of het kantelen van een bekerglas, kunnen de twee stoffen van elkaar gescheiden 

worden. 

    

 

Decanteren van bezinksel in wijn 

‘Decanteren’ is eigenlijk niets anders dan een fles wijn overschenken in een karaf.  

Maar waarom en hoe je dat doet, is iets minder eenvoudig.  

Je decanteert een fles wijn om drie redenen:  

1) om de wijn te laten ‘ademen’. Door wijn aan de lucht bloot te stellen, komen de geuren en 

smaken vrij. Veel wijn heeft hier baat bij, vooral jonge rode wijn. De tannine in de rode wijn 

wordt namelijk zachter en dus zal hij minder hard smaken. Een rode Zinfandel is bijvoorbeeld 

zo’n tanninerijke wijn.  

2) om de droesem (het bezinksel van tannine en andere deeltjes in de wijn die door de jaren 

heen samenklonteren en naar de bodem van de fles zakken) te verwijderen. Dit ontstaat pas na 

een jaar of acht tot tien. Het bezinksel kan bitter smaken en zonder ‘drab’ drinkt de wijn een 

stuk aangenamer. De wijn blijft mooi helder. 

 3) ook niet onbelangrijk: het is een ritueel waardoor je in een feestelijke stemming komt. 
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BEDENKING !!!! 

LA CLEF DU VIN 

OPMERKING Dit is een tekst van de leverancier.  

Ik distantieer mij in alle toonaarden van dit fenomeen  

Een slechte wijn verbetert niet. Dit is geen toverkunst. 

Een slechte wijn, of wijn zonder potentieel zal vlug verouderen door contact met de “Clef du 

Vin” (in het algemeen volstaat een contact van 2 seconden). 

De “Clef du vin” meet de bewaringscapaciteit en het verouderingspotentieel van uw wijn.  

Het wijzigt waarnemingen (kleur, aroma en smaak) gradueel op een gecontroleerde wijze. 

De “Clef du Vin” is zodanig afgesteld dat bij een contact van 1 seconde in een glas van 10 cl ( 

of een fles wijn van 75 cl, met aangepast model)het bewaringspotentieel voor 1 jaar wordt 

aangetoond.Doeltreffend voor alle wijnsoorten (rode, rosé, witte, droge, zachte, likeurachtige 

en parelend). 

 
Voordelen  

1. U koopt enkel wijn die mooi kan verouderen of waarvan U weet dat die binnen het jaar 

moet gedronken worden. 

Bvb: Bij de handelaar of op een beurs proeft U eerst de wijn en dompelt u vervolgens het 

apparaatje enkele seconden in de wijn.  

Als de wijn aantrekkelijk blijft of zelfs verbetert, kunt u deze wijn in volle vertrouwen kopen 

voor bewaring. 

Indien de wijn snel “keert” (platte smaak, ongestructureerd, onaangenaam, metaalsmaak, 

madeira-achtig) moet die binnen het jaar gedronken worden. 
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2. Weten hoelang uw wijn te bewaren  

Doe de test bij aankoop van een kistje wijn ( of op een kistje uit uw kelder). 

Indien de wijn voldoet na 4 seconden kunt u hem nog 4 jaar bewaren ( of drink hem uit na 4 

seconden “Clef du Vin”) 

3. Een jonge wijn vandaag drinken. 

Drink nu een wijn waar u anders 5 of 10 jaar moet op wachten. De “Clef du Vin” versnelt de 

aromatische ontwikkeling van de wijngeuren en verzacht de structuur. 

- Rode wijnen zien hun tannines zachter worden en hun volheid uitdrukken. 

- De zuurtegraad van witte wijnen zal verzacht worden en de fruitigheid  

geaccentueerd. 

Verwacht u aan een explosie van smaken in de mond bij witte zachte wijnen. 

 

 
WETENSCHAPPELIJK  

De” Clef du Vin” bestaat uit een legering van verschillende metalen. 

Hij is ontstaan uit een wetenschappelijke benadering verbonden aan de observatie van de 

tradities en gebruiken die gangbaar zijn in de wijnwereld. 

De uitvinder van de Clef du Vin had een hulpmiddel nodig bij de ontwikkeling van wijn om te 

weten op welk moment er moest ingegrepen worden bij de vinificatie. 

Momenteel gebruikt hij de “Clef du Vin” als volgt: 

Wanneer de wijn in de tanks of in de kuip ingesloten is (wijn is gesloten, heeft zwavelgeur ), 

gebruikt hij een glaasje van 10 cl en dompelt er de “Clef du Vin” gedurende 2 seconden in. 

Blijft de gesloten toestand bestaan, dan moet er gehandeld worden (aftappen,..) Anders kan 

men nog wachten. 

Tijdens zijn ontwikkeling ondergaat de wijn een fase van totale omvorming ( de gisting in 

kuip of vat) naar een fase van totale oxydatie ( dode wijn, te oude wijn). 

Tussen deze 2 extreme fases evolueert de wijn langs zijn curve van oxydatie-reductie met 

periodes van evenwicht waar de wijn maximaal te apprecieren valt ( volgens ieders smaak 

natuurlijk). 

Wat gebeurt in de fles tijdens dit verouderingsproces? 
 

De wijn zal traag of snel evolueren naar de oxydatie. Dit fenomeen wordt versterkt bij het 

openen van de fles.  

Deze evolutie zal de kwaliteit volledig wijzigen, ten goede of ten kwade. 

Het contact met de “Clef du Vin” zal u toelaten de evolutie te versnellen, wetend dat een 

contact van één seconde gelijk is aan een bijkomend bewaarjaar. 
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De “Clef du Vin” heeft deze oxydatievermindering niet uitgevonden. Het is een fenomeen dat 

reeds 2000 jaar bekend is. 

Wij hebben alleen de omvang bedwongen en in goede banen geleid, controleerbaar en 

regelbaar. 

Ten einde het verouderingspotentiëel van een wijn duidelijk te maken, verandert de “Clef du 

Vin” gradueel het oxydatiereductieevenwicht van de wijn tot aan zijn vernietiging ( van de 

smaak). 

Elke contactseconde in een glas van 10 cl ( of een fles van 75 cl – met het “Bottle” model ) 

projecteert de wijn één jaar verder op zijn oxydatie-verminderings-curve ( levensduur).  

 

Eén seconde voor één jaar, twee seconden voor 2 jaar.. 

Het effect van de “Clef du Vin” is onomkeerbaar.De onderdompelingen (contacten met de 

wijn) zijn cumulatief. ( Een seconde plus een seconde is gelijk aan een onderdompeling van 2 

seconden) 

De “Clef du Vin” is een catalysator die de oxydatie. in gang zet of versnelt. 

De”Clef du Vin” doet de wijn niet “verouderen”. 

Er zijn veel andere fenomenen die werkzaam zijn bij het natuurlijk verouderen van wijn en 

die niet door de “Clef du Vin” beroerd worden. (Er zijn meer dan 100 componenten bekend in 

de wijn) 

De “Clef du Vin” ageert eveneens op de aromatische componenten: de esters,ketonen 

aldehyden en ook op de tannines. 

De aromatische componenten zijn beschermd, opgeslorpt door de gezwavelde componenten ( 

Zwavelatomen “S”, zijn zeer gevoelig aan oxydatie). 

De “Clef du Vin” reageert sterker op de alifatische ketting en verandert hierdoor de 

eenvoudige verbinding tussen koolstof-, zwavel- en waterstof. 

Drie jaren van onderzoek waren nodig om de juiste legering voor de “Clef du Vin “ te 

ontwikkelen. 

Vervolgens waren zeven jaren nodig om de afbakening van 1 seconde per jaar te valideren. 

In het begin hadden de ontwikkelaars van de Clef du Vin een lot flessen gekocht. Vervolgens 

kwamen ze elk jaar samen met enkele professionnele sommeliers voor een blindproeverij” 

(duos, duo-trio,..) Het doel was om elk jaar de reëele resultaten te vergelijken met de 

voorspellingen van de “Clef du Vin”. Deze bleken tot meer dan 95 % juist te zijn!!!. 

De octrooien werden neergelegd vanaf 2000. 

De “Clef du Vin” verslijt niet. Alles gebeurt op moleculaire basis. Er is geen vermenging van 

metalen in de wijn.  

De “ Clef du Vin” herschikt gewoon bepaalde moleculen in de wijn. Niets gaat verloren, niets 

wordt gemaakt, alles wordt herschikt... 

De samenstelling van de legering van de wijnsleutel wordt beschermd door 4 internationale 

octrooien. 
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GEBRUIKSAANWIJZING 

Er bestaat een sleutel voor standaardglazen, een langere sleutel voor grote of diepe glazen en 

en sleutel voor een volledige wijnfles.  

 

De “Clef du Vin” wordt gebruikt door opeenvolgende onderdompelingen in een glas wijn. 

Eén contactseconde in een glas van 10 cl wijzigt de organoleptische kwaliteiten (smaak en 

aroma) en duidt het bewaringspotentiëel van één jaar aan.  

Schenk U een glas in van ong. 10cl , proef en onthoud de sensaties. 

Dompel de pastille van de “Clef du Vin” gedurende één seconde in het glas en proef opnieuw. 

Herhaal deze operatie tot aan de smaakvernietiging van de wijn. 

Voor het “Bottle” model gebruikt u een fles van 75 cl. 

Welke wijn kopen? Hoe uw wijn uitkiezen? 

 

Indien de wijn na verscheidenen contacten ( of een contact van meerdere seconden) zijn 

kwaliteiten behoudt of zelfs verbetert, kunt u deze in volle vertrouwen kopen, deze wijn zal 

goed verouderen.Indien de wijn zijn kwaliteiten verliest na één of twee seconden moet u deze 

wijn binnen het jaar uitdrinken. 

Hoe genieten van een jonge wijn? 

 

De “ Clef du Vin” laat u toe een jonge wijn, zelfs te jonge wijn, te proeven en te waarderen op 

zijn juiste waarde, zonder te wachten. 

De “Clef du Vin” versnelt de aromatische ontwikkeling van de geuren en verzacht de 

structuur. Men spreekt dan dat de wijn zich “opent” 

- rode wijnen zien hun tannines verzachten en in volheid openbloeien 

- de zuurtegraad van witte wijnen wordt verzacht en het fruitige wordt benadrukt. 

- De zoete wijnen ontketenen een explosie van smaken in de mond. 

De “Clef du Vin” laat u nu toe van een bewaarwijn te genieten waar u vroeger jaren moest op 

wachten ! 

 


