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Beste wijnliefhebber , 

 

Onze volgende gezellige en boeiende samenkomst staat geprogram-

meerd voor vrijdag 19 oktober 2018. 

 

Wij kiezen voor een technische proeverij (éénmaal per seizoen is niet te 

veel) en krijgen van onze wijnmeester Paul duiding en uitleg omtrent de 

term “Smaakstijlen”.  

De groep wordt opge-

deeld in kleinere proef-

panels om de gesprek-

ken omtrent de wijn 

levendig te houden. 

  

We gaan dit natuurlijk 

met het nodige 

“didactisch materiaal” 

ondersteunen en ho-

pen dat jullie op het 

einde van de avond 

toch weer iets nieuws hebben ontdekt, zeker  wat je eigen “smaakstijl” 

betreft. 

 

Inschrijven kan enkel via de link die in de mail aangegeven wordt en 

ook als je NIET kan komen vragen we toch ons dit te melden. 

 

Achterstallige lidgelden (€ 110) kunnen nog altijd 

overgemaakt worden  via onze bankcoördinaten 

hiernaast.  
 

 

 

 

 

Namens het bestuur, 

Relind, Paul, Marc, Jean, Guy en John 

Dagorde 
19 oktober 2018  - Smaakstijlen 

 

Vrijdag 19 oktober 2018 

 

Lokaal “de Beurs”  

Markt - Maaseik 

 

20u :  

Technische Proefavond 

met als onderwerp : 

SMAAKSTIJLEN 

 
Vriendelijk doch dringend ver-

zoek  je al-of-niet deelname te 

melden via de link op de bij-

gaande mail. 

 

 

Vergeet je proefglazen niet ! 
 

Maaslandse 
Wijnvrienden 

Nieuwsflash! 



Smaakstijlen 
De Beurs Maaseik 

Vrijdag 19 oktober 2018 

 

  

 

Heel bijzondere proeverij deze keer, waar eens niet de wijn maar het eten de hoofdrol kreeg. 

Paul heeft een lijvige syllabus over dit onderwerp geschreven en moest zich dus tijdens deze 

proefavond enigszins beperken.  

We kregen uitleg over begrippen als “strakke smaken”, “filmende smaken” en “smaakrijkdom”. 

Samengebracht in grafieken wijzen deze smaken in de richting van “strakke, zure wijnen” of 

filmvormende, vettige wijnen” en het hele assortiment daartussen.  

 

Gedetailleerde uitleg hierover is uiteraard in de syllabus te vinden. 

 



 

Op een bordje werden zes hapjes gepresenteerd: 

kippenwit – kaas – rucola – kippenbout – zalm - vismousse 

 

Daar tegenover had Paul zes wijnen geplaatst, 3 witte en 3 rode, met heel uiteenlopende karakters. 

Tijd om de theorie in de praktijk te testen. 

 

  



1. CHABLIS – GERARD TREMBLAY 

                                                       

 
Jaargang : 2017 

Type : wit droog 

Druiven : Chardonnay   

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel : geelgroen 

Geur :   

- Fruit (appel, citroen) 

- Mineraal (kalk, krijt) 

- Floraal 

Smaak : Veel zuren – weinig zoet – wat bitters (hoekig) 

Besluit : Typische Chablis              

Prijs: 18,70 € 

Geproefd met:  kippenwit  



 

 



2. COTES DE THAU – DOMAINE DE MARAVAL –CAP D’AGDE       
CHARDONNAY-ROUSSANNE 

                            

 
Jaargang: 2017 

Type : wit droog 

Druiven : Chardonnay-Roussanne 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : bleek met gele reflecties 

Geur : rijke neus 

- Fruit (citroen, peer) 

- Mineraal (stinkertje) 

- Chemisch (petroleum) 

Smaak : Zo-(Zu)-Bi – goede lengte 

Besluit : Levendige, fijne wijn 

Prijs: 9,90 € 

Geproefd met: kaas, zalm, vismousse 

  



3. SANTORINI – ASSYRTIKO BY GAJA – WILD FERMENT 

                       

 
Jaargang: 2017 

Type : Wit droog 

Druiven : Assyrtiko 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel :  

Geur :  

- Fruit (citrus) 

- Hout  

- Branderig (gerookt, vuursteen) 

- Mineraal 

Smaak : Weinig zoet, veel zuren, bitters. Lange afdronk 

Besluit : lekkere wijn 

Prijs: 21,00 € 

Geproefd met:  

- Kippenpoot (weinig zuren, geen strakke smaak, filmend) 

- Vismousse: zeer goede match met de wijn 



 

 



4. BOURGOGNE – LOUIS JADOT – COUVENT DES JACOBINS 

                      

 
Jaargang: 2015 

Type : rood 

Druiven : Pinot Noir 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : rood  

Geur :  

- Fruit (zure kers, kriek, zwarte bessen)  

- Kruidig  

Smaak : Mooie zuren (niet te), bittertje (niet te) – Geen lange afdronk 

Besluit : Wijn met zuren en bitters, weinig filming – nog jong 

Prijs: 13,95 € 

Geproefd met: 

- Kaas: wijn en gerecht doen weinig met elkaar 

- Zalm: maakt meer bitters in de wijn 

- Mousse: ook bitters, maar niet zo erg 

- Wel vederwild met saus dragend op zuren/bitters, bvb. Rode wijnsaus 



5. CALIFORNIA – FRANCIS FORD COPPOLA – CHATEAU RED – VOTRE SANTE 

                            

 
Jaargang: 2012 

Type : rood 

Druiven :  Syrah, Grenache, Mourvèdre (Rhone-stijl) 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : rood  

Geur : Lekker 

- Fruit (zwart fruit, rood fruit)  

- Kruidig  

- Plantaardig (aards) 

Smaak : Zo – Zu – Bi – Tannines, lange afdronk 

Besluit :  

Prijs: 21,20 € 

Geproefd met: 

- Rucola: geeft metaalgevoel, spinazie (bitters) 

- Kippenbout: vormt saus bij kippenbout, niet storend 



 

 
     



6.  TORO – GIL LUNA 

                              

 
Jaargang: 2005 
Type : rood 
Druiven : Tempranillo (95%) – Garnacha (5 %) 
Alcoholpercentage : 14 % 
Visueel : rood-roze – groot hart – grote viscositeit 
Geur : lekker 
- Fruit  
- Dierlijk  
- Mineraal (stinkertje) 
- Kruidig 
- Smaak : Zo-Zu-Bi. Tannines  
Besluit : Stevige lekkere wijn 
Prijs: 17,80 € 
Geproefd met: 
- Alle gerechten, geen enkel kan mee 
 
 



Duidelijk een zeer interessante materie. Aan de tafels discussieerde men nog een hele tijd voort 
onder de begeleiding van een altijd lekkere LATIDO DE SARA – WILD GARNACHA 
 
7. NAVARRA – LATIDO DE SARA – WILD GARNACHA 

               

 
Jaargang: 2017 
Type : rood 
Druiven : Garnacha 
Alcoholpercentage : 14 % 
Visueel : violet-paars 
Geur : zuivere geur 
- Fruit (framboos, aardbei) 
- Branderig (Karamel)  
- Floraal 
- Smaak : Zo-Zu-Bi. Mooi rond 
Besluit : lekker wijn 
Prijs: 6,30 € 
 
Een onderwerp dat iedereen interesseerde. Moet misschien nog eens voort gezet worden … 
Wij danken Paul voor de duidelijke uitleg en de mooie selectie wijnen, Relind voor de gerechtjes 
en Marc voor de foto’s. 


