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Beste wijngezellen en sympathisanten, 

 

Het is al enkele jaren geleden dat we de bubbels onder het ver-

grootglas gehouden hebben.  Inmiddels zijn er een hele boel nieu-

wigheden op de markt verschenen.  Cava bijvoorbeeld is de laatste 

tijd een hype of modeverschijnsel, misschien een gevolg van zijn 

schappelijke prijs? 

 

Met de naderende feestdagen in zicht groeide daarom de idee om 

eens af te wijken van platgetreden paden (Champagnes) en de we-

reldbrouwsels, die op dezelfde bereidingswijze steunen - de 

“méthode traditionnelle” - aan een grondige test te onderwerpen.  

Zowel binnen Frankrijk (crémants) 

als daarbuiten vinden we voldoen-

de kandidaten in verschillende 

prijsklassen om aan deze vergelij-

kende test mee te doen. 

 

Geef ons even een seintje of je al 

of niet aanwezig zal zijn op deze 

avond. 

LET OP!!! 
Deze avond heb je minimum 

3 champagne-fluitjes nodig. 

Geen wijnglazen aub. 

Paul zorgt voor enige reservegla-

zen. 

 

Aan– of afmelden kan via  paul@vandinter.be  per mail. 

 

Afspraak op  21/11 om 20u in de Beurs te Maaseik. 
 

Het bestuur 

Dagorde Méthode traditionnelle… in de fles 

Om 20u start de degustatie-

avond met een toch wel boei-

ende vergelijkende proeverij  

op het programma.  

 

Paul zorgt weer voor  de 

voortreffelijke Crémants, Ca-

va’s en andere “bubbels” van 

over de hele wereld. 

 

Het belooft weer een boeien-

de en vooral gezellige avond 

te worden met misschien het 

antwoord op de prangende 

vraag:  

Kunnen ze de vergelijking 

met echte champagne door-

staan en zo niet, wat maakt 

Champagne dan zo uniek? 

mailto:paul@vandinter.be


Als we “sprankelende wijnen gaan proeven en bespreken, hebben we in tegenstelling tot de 
gewone wijnen toch enkele afspraken te maken: 

Wat zie je : 
- hoe fijner de CO2 belletjes, hoe beter de kwaliteit 
de belletjes moeten gelijkmatig en constant naar boven lopen 

er moet een mooie kroon aan de spiegel gevormd worden 
Wat ruik je : 

- is niet zo belangrijk : een “fluitjesglas” laat niet zoveel aroma’s los. 
geuren zijn o.a.: citroen - limoen - appel - peer - acasia - meidoorn - hazelnoot - amandel - 
violet - yoghurt - gist ... 

Wat smaak je : 
- de mousserende wijn mag niet exploderen in de mond maar moet een voldoende romig, 

schuimig effect geven in de mond. 
een combinatie van frisse zuren, een juiste zachtheid of goede zoetbalans, een smakelijke en 
lange retronasale ervaring zijn essentieel. 

Hoe lang : 
- de aromatische lengte is van kapitaal belang. Een liefhebber zal vooral aan dit aspect zeer veel 

belang hechten. 
Schenkregels : 
- wordt koel geschonken aan 6° tot 8°. 

Goede resultaten worden verkregen door koeling in een ijsemmer gevuld met water en ijs. 
een “fluitglas” houdt in tegenstelling tot de “coupe” beter de belletjes vast. 

laat u niet misleiden door een gekraste bodem in het glas.   
 
Met de komende feestdagen in het verschiet en aangezien het al enkele jaren geleden was dat 

we de bubbels nog eens op de pijnbank legden, leek het ons het uitgelezen moment om te 
kijken wat er zoal op de markt van de “champagnes” beweegt en of je voor een kleine prijs 

kwaliteit mag verwachten... 
We zouden echter geen enkele echte champagne proeven alhoewel het Paul nu en dan zwaar op 

de maag lag - hij zet ons graag eens op het verkeerde been door er een echte champagne 
tussen te smokkelen!  
Wel moesten het allemaal schuimwijnen zijn die op de klassieke methode gevinifieerd werden. 

De keuze viel uiteindelijk op een reeks wijnen van diverse oorsprong en regio’s en, wat vooral 
eigenaardig was, van diverse bekende en onbekende druivenrassen. 

 
Wat kregen we in het proefglas ? 
 

 
 

1. Ten zuiden van Bordeaux : Vin Mousseux Brut “Champs Elyssées”  
 
Een “fletse” schuimwijn, het bespreken bijna niet waard - om snel te 

vergeten... Prijskaartje € 2,50 !  
De prijs zegt al genoeg, waar het is altijd leerrijk om ook mindere 

wijnen te beoordelen. Zo krijgen we een beeld van de markt. Deze 
schuimwijn was meer bedoeld als mondspoeling en 
indrinkwijn.  Geen aromatische smaaksterkte te bespeuren. 

 
 

 
 
 



2. Uit het Noordoosten van Frankrijk deze Cave de 
Wissembourg “Chambler mousserende wijn. Prijs € 4,5. 

Spiegel bij het inschenken is in orde, doch dikke bubbels 
die zeer snel verdwijnen.  Flets van dronk. Zeker niet aan 
te raden en dat kan ook gezien de prijs weinig kwalitatief 

zijn. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

3. We verplaatsen ons naar Zuid-Afrika, waar we deze 
“Vonkelwijn” op de kop konden tikken voor € 10.- 
De spiegel is - bij schone glazen - in orde. Ook de 

hoeveelheid en grootte van de bubbels komt al in de 
buurt. Deze schuimwijn werd gemaakt van 3 

druivensoorten: chenin blanc, weissriesling en 
semilion.  In de neus een iets zoetere geur maar 
duidelijk bitters in de afdronk. 

 
 

 
 

 
Toch even een randbemerking over de “zuivere glazen”: zoals Paul al opmerkte is een zuiver 
glas van zeer groot belang om spiegel, kroon en bubbels te beoordelen. Niettegenstaande 

iedereen zijn eigen glazen bij had en we ervan uit mogen gaan dat deze bij het afwassen goed 
en juist behandeld worden, bleek toch dat de meerderheid na het inschenken geen of te korte 

“kroon” op het glas had (kroon = ring tegen de binnenkant van het glas gevormd door de 
opstijgende belletjes) 
Dubbel ontvetten, zeker geen vaatwasser gebruiken en meermaals spoelen in warm en koud 

water en dan afdrogen met een zuivere keukenhanddoek (geen spoelmiddel in het waswater!) 
blijken de enige oplossing om een vetvrij glas te bekomen.  Je kan dit testen de eerste maal dat 

je een fles bubbels zal openen... 
 
 

 
De volgende drie mousserende wijnen lagen wat de prijs betreft heel kort bij elkaar : om en bij 

de € 13.- . Hier konden we dus een mooie vergelijking maken wat de kwaliteit betrof. 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

4. De volgende wijn was een Crémant de Bourgogne  
“Bailly Lapierre” gemaakt van de chardonnay druif. 
Bij het inschenken een behoorlijke spiegel en kroon.   

De bubbels vallen echter snel terug.  In de neus een 
“stinkertje” , gistgeuren en iets zurig. Pompelmoesgeur 

met een zoutsmaakje in de afdronk.  Lekker romig en 
Vooral al een  heel stuk beter dan zijn voorgangers. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

5. Uit Argentinië “Bodegas Escorihuela 1884 Extra Brut” 
een nieuwkomer op de Belgische markt en een 
schuimwijn die het kwalitatief zeker kan opnemen tegen 

de betere cava’s en echte champagnes. 
 

Mooie spiegel en kroon, fijne kleine bubbels die lang 
aanhouden.  Gemaakt van 70% chardonnay en 30% pinot 

noir... Leunt dus aan bij het echte “Champagne” 
gebeuren. 
Ook hier weer de gistgeuren en een minder aanwezig 

bittertje.  In de afdronk mooi zurig (brut) en verfrissend.  Een aanrader... 
 

 
 

 

6. Cava: Marques de Monistrol, Premium Cuvée Brut 
gemaakt van chardonnay, macabeo, Xarel-Lo en 

Parellada. Met eveneens een prijszetting van ongeveer 
€ 13.- 
De bubbels zijn zeer lang aanwezig en zoals zijn 

voorganger springen de gistgeuren er uit.  Iets bruter 
dan de Argentijn en geen afwijking in het mondgevoel 

en de afdronk.  
 
 

 
 

 
 
 



7. Uit Italië deze Marchesi de Frescobaldi Brut 
millesimato 2006, gemaakt van chardonnay en 

pinot noir en gemaakt volgens de methode 
traditionnelle. 
 

24 maanden gelagerd “sur lattes” :  Met een 
prijskaartje van € 24.- de duurste uit de reeks en 

deze zou zeker volgens zijn prijszetting moeten 
kunnen wedijveren met de echte champagnes. 
 

Kroon en spiegel zijn in orde.  De fijne bubbeltjes 
trekken echter snel weg. Romig in de smaak en een 

stinkertje vervliegt snel door de hevigheid van de 
bubbels. 
 

 
 

 
 
 

8. Een laatste “buitenbeentje” - Dezzani Brachetto 
d’ Acqui docg Piemonte, gemaakt volgens de 

methode “charmat” (cuve close) komt eveneens uit 
Italië..  Het is de meest geprezen aromatische wijn 
uit Vespa-land. 

Schuimwijn met een aardbei/bosvruchten-aroma. 
Kroon en spiegel zijn ook weer best in orde. Zeer 

veel fijne fruitige en florale (rozen) geuren in de 
neus en in de smaak, hoe kan het ook anders, zoet. 

Dit maakt van deze schuimwijn een ideale 
begeleider voor fruitige desserts, zeker in 
combinatie met aardbei en wat echt in het oog 

springt is het lage alcohol percentage (6,5%), daar 
waar bijvoorbeeld prosecco een potentieel heeft van 

ongeveer 12%. 
 
Als besluit voor deze avond mogen we stellen dat 

kwaliteit een prijs heeft (zoals altijd) en dat er voor 
al de wijnen die we tegenover de echte champagnes 

zouden zetten, ook de prijs van belang is.  Wereldwijd worden er schitterende producten 
gemaakt die zeker met champagne kunnen wedijveren op niveau van kwaliteit en zeker op 
gebied van prijs. 

 
Marketing is natuurlijk een ander verhaal: champagne heeft nu éénmaal de wereldwijde 

reputatie en bekendheid.  Of andere producenten dit ooit zullen kunnen bijbenen is een andere 
vraag.  Maar we zijn op de goede weg... 
 


