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Na de boeiende avond over smaken vorig jaar, wilde iedereen graag een verlengstuk daaraan. 

Dus … werd SMAKEN 2 geprogrammeerd.  

Verrassend was wel het thema: ZOUT. Wat heeft dat met wijn te maken zal je dan zeggen 

- Er zijn weinig wijnen, waarin de zoute, zilte smaak echt beoogd wordt. Sherry en meer 
bepaald Manzanilla is hier een voorbeeld van 

- Sommige wijnen hebben een zilte geur/smaak om dat de wijnstokken, bij wijze van spreken, 
met hun voeten in de zee staan. Voorbeeld daarvan hebben we leren kennen in Rias Baixas 
(Galicië). In vele gevallen probeert men die ziltheid te onderdrukken. 

- Zout in gerechten heeft een enorme invloed op de smaak van wijn en vice versa 

En dat laatste wilden we op deze avond ontdekken. Wat doet zout met de smaken van gerechten in 
de ruime zin … en aansluitend wat doet zout met wijn. 

Volgende ingrediënten kwamen op tafel: 

 

En niet zomaar zout: Maldon zeezout wordt één van de beste zeezouten ter wereld beschouwd. 

Sergio Herman heeft zijn naam verbonden aan Maldon, een ambachtelijke zoutfabriek in Engeland. 
De Zeeuwse chef gaat als ambassadeur zowel professionals als hobbykoks bekend maken met 
deze exclusieve smaakmaker. Hij liet het dit product al ruim voor dat het in Nederland verkrijgbaar 
was, door kennissen importeren uit Engeland. Maldon staat bekend om de unieke structuur en 
krachtige smaak.  

 

- Koffiebonen 

- Appels 

- Gezouten ham 

- Zoete aardappel  gekookt 

- Chips 

- Mango 

- Oude brokkelkaas 

- Limoenen 

- Kappertjes 

… en zout natuurlijk 

Door het bijzondere proces vormt het zout zich in 
piramidevormige kristallen, die gemakkelijk tussen 
de vingers te verkruimelen zijn.: Over opgediende 
gerechten, op salades, op gegrilde vleesschotels 
….  

Maldon bestaat uit zuivere zeezoutvlokken zonder 
enige toevoeging. 
 



Als voorsmaakje werd een Cava uit het Spaanse Utiel-Requena geserveerd 

                                         

 

 

  

 

Eerst werd gezoute chips geproefd. Daarna 
de chips in combinatie met de cava. 
Resultaat: de zuren in de cava onderdrukken 

het zout. Waardoor de chips minder zout gaat 

smaken 

Zoete aardappel met zout lijkt zoeter 



 
 

 
 

     

                      

    

                          

 

Koffiebonen zijn bitter. 

Koffieboon in zoute ham gewikkeld: de 

zouten van de ham halen de bitters van 

de koffiebonen weg. 

TIP: zoute hapjes bij een tanninerijke 

wijn. De bitters worden door het zout 

afgevlakt. 

Zout op de mango haalt de resterende zuren 

weg en versterkt de zoete smaak 

Zout op de appel verstevigt de  smaak en haalt 

de zuren weg 

Zout op de limoenschijfjes maakt ze minder 

zuur 



 

 

 

 

Zout op de kappertjes maakt ze minder zuur en 

versterkt de aromaten 

Zout op de oude brokkelkaas geeft een 

versmelting van smaken 



En dan de wijn nog natuurlijk … 

 

1. MANZANILLA DE SANLUCAR DE BARRAMEDA – HIDALGO – LA GITANA 

                                                        

 
Jaargang : - 

Type : sherry (manzanilla) 

Druiven : 100 % Palomino 

Alcoholpercentage : 15 % 

Visueel : lichtgeel 

Geur :  

- oxidatief 

- zilt 

Smaak : zilt, geen afdronk 

Besluit : Een frisse wijn 

Prijs: 13,70 € 



2. RIAS BAIXAS – CATAVENTO ALBARIÑO 

                               

 
Jaargang : 2017 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Albariño 

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel : Strogeel 

Geur : krachtig 

- Fruit: ananas, lychee, peer, wit fruit 

- Floraal: bloemen 

- Mineraal: zout 

- Etherisch: honing 

- Kruidig: muskaat 

Smaak : zo-zu-bi, korte afdronk 

Besluit : Een standaard, lichtvoetige albariño 

Prijs: 9,90 €  



3. ALTO ADIGE GEWÜRZTRAMINER – PETER SOLVA GEWÜRTZTRAMINER 

                    

 
Jaargang : 2018 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Gewürztraminer 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : iets donkerder geel 

Geur : aromatisch 

- Fruit 

- Etherisch: honing 

- Floraal 

Smaak : Restsuiker, minder zuur, lange afdronk, vettig 

Besluit : Mooie wijn bij foie gras, schimmelkaas, curry, Aziatisch  

Prijs: 22,50 €  



 

4. SIERRAS DE MALAGA – BODEGAS VICTORIA ORDONEZ - MONTICARA 

                     

 
Jaargang : 2015 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Moscatel 

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel : Geel 

Geur : verandert voortdurend 

- Fruit: cocos, appel 

- Hout 

- Etherisch 

- Chemisch: in begin petroleum, stinkertje (moscatel op leeftijd)  

- Kruidig: vanille 

- Sherryachtig, geoxideerd 

Smaak : fris, lange afdronk 

Besluit : Een frisse wijn 

Prijs: 33,00 €  



5. REFOSCO DAL PENDUNCOLO ROSSO – LA RONCAIO 

                          

 
Jaargang : 2013 

Type : rood 

Druiven : 100 % Refosco 

Alcoholpercentage : 14,5 % 

Visueel : diep rood, groot hart, grote viscositeit 

Geur : krachtig 

- Fruit: zwart fruit, vlierbes, zwarte kers, kriek, zwarte pruimen 

- Aards 

- Plantaardig: tabak 

- Minerale toets  

- Kruidig: kruidnagel 

Smaak : zoet, weinig bitters, vol, geen lange afdronk 

Besluit : een krachtige wijn, rond met weinig tannines – goed bij rood vlees 

Prijs: 30,50 €  



6. TERRE SICILIANE – SIKIRI – SYRAH ORGANIC TERRE 

             

 
Jaargang : 2014 

Type : rood 

Druiven : 100 % Syrah 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : stinkertje aan het begin 

Geur : krachtig 

- Fruit: zwaar fruit 

- Branderig: koffiebonen 

- Plantaardig: zuurkool 

- Kruidig: drop 

Smaak : tannines 

Besluit : Een niet typische syrah 

Prijs: 34,80 € 



En dan dit nog. Paul had gezorgd voor een goeie reserve Maldon zeezout, om iedereen nog eens 
ervan te laten nagenieten bij een mooi gerecht. 
De oproep om potjes, doosjes of zakjes mee te brengen, werd goed gevolgd. 

 

En wie in die gerechten “de meester” wil volgen: In zijn restaurant Pure C, kookte Sergio Herman 
met Maldon-zout een vijf gangen diner. Hier volgt de commentaar van een gast: 

- We beginnen met twee amuses waar ik bij de gedachte alleen al spontaan weer trek in krijg. Een 'pane 
carasau'; een hele dunne focaccia met crème van olijf, crème van zoete ui,  een ingelegd tomaatje en 
Maldon-zout. Een verfijnd gerechtje met veel smaak, de smaakpapillen zijn wakker. Daarna amuse twee 
'coquille met zalm'; een gemarineerde coquille met zeekraal crème, Citrus vinaigrette en zilveren Maldon 
flakes. De coquille smolt op mijn tong, zo zacht. Een heerlijke frisse combinatie.  

- Als voorgerecht kregen we gemarineerde zeebaars met quinoa salade, Thai Basil granite, zure room, 
jalapenocreme en gouden Maldon flakes. De combinatie was heerlijk; een mooie, dunne zeebaars met een 
bolletje basilicum ijs, het pittige van de peper, perfect in balans.  

- Daarna kwam het tussengerecht; langoustine gebakken en gemarineerd met aardappel bereidingen, 
paddenstoelen en 'hand van Boeddha'. De langoustine was heel zacht en smaakte perfect. Mooi 
gecombineerd met de paddenstoelen en de verrassing voor mij: de hand van Boeddha. Dit is een Japanse 
citrusvrucht wat voor een frisse touch zorgde.  

- Als hoofdgerecht kregen we hertenkalf met vergeten groente (pastinaak), hazelnoten en eigen jus. Mooi 
vlees, perfect gegaard.  

- Tot slot kregen we chocolade mousse en ijs van amandelmelk. Misschien geen verrassing dat hier Maldon 
zout bij zat, maar het verraste wel degelijk door de goede combinatie met chocola. Door het zout kwam de 
smaak van chocolade nog sterker naar voren, verrassend en erg lekker! Tot slot kregen we pralines. 
Grappig was de tequila-bonbon waarbij je eerst een hapje zout nam, dan tequila uit een pipetje en tot slot 
de bonbon. 

 

Wij danken Paul voor de interessante uiteenzetting en bijhorende syllabus en uiteraard ook voor de 
wijnen (en het zout) 
Relinde zorgde voor de inkoop en de bereiding van de ingrediënten en de mooie presentatie, 
waarvoor eveneens dank. 
We zien jullie hopelijk terug op de twee laatste activiteiten van dit wijnjaar: 

Ons Kapitteldiner op vrijdag 24 april 2020 

Onze Zomeractiviteit op zaterdag 13 juni 2020 

Deze data zijn definitief, dus graag vrijhouden in jullie agenda. Details volgen. 

Namens het bestuur, Jean 


