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Geuren  

 

 

Men leert ons lezen, schrijven, rekenen… waarom leert men ons nooit ruiken? 

Om deze avond van de maaslandse wijnvrienden een invulling te geven op Geuren en kleuren 

moeten we begrijpen wat een aroma is. Het is de olfactorische waarneming van een 

voedingsproduct in de mond. Het wordt veroorzaakt door talloze geurende moleculen die het 

reukepitheel bereiken. Dat ligt in het bovenste deel van de neusholten en wanneer we aan een 

voedingsmiddel ruiken( rechtstreekse reukzin) of er op kauwen (retronasale reukzin) zorgen de 

geurende moleculen er voor dat we meegezogen worden in een wijde wereld van indrukken die 

moeilijk vertaalbaar zijn… en toch kunnen we allemaal ruiken. De mens is uitgerust met een 

opmerkelijk mechanisme, maar hij heeft dit fantastisch potentieel niet ontwikkeld (helaas !). 

Zijn gevoeligheid 

We kunnen stellen dat er geen gevoeligere detector is dan de menselijke neus. Het reukepitheel, 

dat in het bovenste deel van de neusholten ligt, bestaat uit honderden soorten receptoren die via 

tienduizenden zenuwvezels met de hersenen verbonden zijn: geen enkel wetenschappelijk 

detectietoestel heeft dit verbazingwekkende vermogen. Op voedingsgebied is de rol van de 

reukzin helaas dikwijls beperkt tot die van bolwerk tegen vergiftiging. Net als het niet kunnen 

proeven, kijken of voelen, is het niet kunnen reuken een zintuiglijk gebrek dat ons erg treft. 



 

 

Alhoewel het geen ziekte is, in het een ernstig tekort waardoor we niet meer kunnen genieten van 

de geneugten van het leven. 

 

Zijn werking 

Het reukepitheel, dat een oppervlakte heeft van 3 à 4 cm², is een laag weefsel bedekt met 

slijmvlies. Daarin zitten receptoren. Iedere cel heeft een twintigtal trilhaartjes die aan het 

oppervlak voorzien zijn van ongeveer duizend eiwitachtige receptoren per vierkante micron. 

Een geurmolecule is een chemisch signaal dat in het bovenste deel van de neusholte aankomt, 

opgelost wordt in het slijmvlies en een verbinding aangaat met de eiwitten van de receptoren. Er 

volgt een reeks kettingreacties die onmiddellijk de chemische boodschap omzetten in een 

elektrische boodschap. Die wordt als beeld geprojecteerd op de bulbus olfactorius. Deze 

spoelvormige reukstructuur kan men vergelijken met het netvlies van het oog en het 

geprojecteerde geurbeeld op de bulbus olfactorius is te vergelijken met het beeld van een 

voorwerp op het netvlies. Dan volgt er in de diepere zones van de hersenen een hele werking van 

het beeld dat herleid wordt tot zijn omtrekken in de peervormige hersenschors, ingeschreven in 

het geheugen en vergeleken met andere beelden in de temporale kwab, herkend en daarna 

gekoppeld aan een ervaring van genot in de verre laterale hypothalamus. 

Zijn scherpte 

Men stelt vast dat de waarneming van een geur individueel erg verschillend is. Iemand kan 

honderd maal gevoeliger zijn voor de geur van aardbeien, maar honderd maal minder gevoelig 

voor die van kaas. We zijn allemaal verschillend en uniek. Dat maakt de communicatie over 

aroma’s zeer rijk, maar ook zeer moeilijk omdat iedereen een eigen beeld heeft dat enkel kan 

gedeeld worden via woord. 

 



 

 

Hoe kan je de reukzin opvoeden? 

Men komt er slechts geleidelijk toe om aroma’s nauwkeurig te identificeren en te benoemen. We 

moeten onze mogelijkheden aanscherpen om een onderscheid te maken tussen geuren, door reeds 

van jongs af aan te oefenen. De scholing van de reukzin gebeurt niet door de gemeenschap, maar 

wordt overgelaten aan het initiatief van particulieren. Proevers en parfumeurs gebruiken een 

vocabularium dat gebaseerd is op vergelijkingen: rozengeur of die van viooltjes, appel, peer, 

hazelnoot of noot enz. Die associaties met eenvoudige en gekende producten definiëren een 

gemeenschappelijke, objectieve woordenschat die voor iedereen als referentie geldt. Dankzij deze 

verzameling van aroma’s kunnen duizenden liefhebbers zich oefenen en hun geurgeheugen 

ontwikkelen. Ze kunnen zich vertrouwd maken met geuren zoals men zich vertrouwd maakt met 

een vreemde taal. 

Factoren die de aroma’s in wijn beïnvloeden 

De druivensoort (de plant van de druif) 

De bodem (de geologische structuur van het gebied waarin de wijnstok zijn wortels heeft) 

Het microklimaat (klimaat en ligging) 

De wijngaard (bepaald door de bodem en het microklimaat) 

Het oogstjaar (de weersgesteldheid van het jaar) 

De wijnbouwkundige praktijken (snoeiwijze, meststoffen…) 

De vinificatietechnieken 

De omstandigheden van opslag en lagering 

 

Voorlopers van aroma’s 

De geboorte van een druif begint in juni, wanneer een bloem ontstaat in de knop. Ze geeft 

aroma’s vrij die insecten moeten aantrekken voor de bevruchting. De voornaamste rol van de 

vrucht is de zaadkorrels te beschermen tot het einde van hun ontwikkeling. 

Door het weer en de zon zullen sommige moleculen van de druif zich ontwikkelen tot geurende 

moleculen, meestal esters (van ethylalcohol, benzeen of terpeen). Naarmate ze gevormd worden 

slaat de plant deze kleinere moleculen op door ze aan te haken aan grotere moleculen die behoren 

tot de familie van de koolhydraten d.w.z. de suikers. Dit zijn de zgn. gebonden vormen (of 

glucosyleën) die zelf geen geur vrij geven, maar die door verschillende omzettingen aroma’s in 

vrije vorm kunnen afgeven. Deze reukloze moleculen die aromatische moleculen kunnen doen 

ontstaan, noemt men voorlopers van aroma’s. 

 

 



 

 

Het vrijmaken van aroma’s 

De omzetting van de voorlopers van aroma’s in vrije aroma’s is vooral te danken aan de werking 

van de glucosidasen, enzymen die de voorlopers hydroliseren en de vluchtige olfactorisch actieve 

moleculen vrijmaken. 

Deze enzymen bestaan in de cellen van de druif, maar in andere compartimenten dan deze waarin 

de voorlopers van de aroma’s aanwezig zijn. Tijdens het persen barsten de cellen open en worden 

de glucosidasen vrijgemaakt en komt de productie van aroma’s op gang. Die kan eventueel 

worden afgeremd door een te hoog suikergehalte van de most. Onder invloed van micro-

organismen zullen de primaire aroma’s van de wijn zich nog sterker ontwikkelen tijdens de 

alcoholische gisting. 

Met deze uiteenzetting stellen we u een indeling van de aroma’s voor in functie van de 

druivensoorten (primaire aroma’s), van de vinificatie (secundaire aroma’s), van de lagering en 

rijping (tertaire aroma’s). Deze classificatie moet niet beschouwd worden als academisch, want 

aroma’s kunnen een verschillende oorsprong hebben. Zo kan het aroma van rozen zowel 

veroorzaakt worden door moleculen van de primaire fase (-citronello) als van andere uit de 

secundaire fase zoals bvb. Phenyl ethylalcohol, een stof die ontstaat tijdens de alcoholische 

gisting. Samen zorgen ze voor wat uiteindelijk door de proever wordt geregistreerd als ‘roos’. 

Primaire of variëteitsaroma’s 

de aroma’s van de druivensoorten 

Primaire aroma’s 

Dit zijn aroma’s die typisch zijn voor de druif waaruit ze voortkomen. Het beste voorbeeld 

daarvan zijn wijnen op basis van muskaatdruif (muscadella, muscat à Petit grains), waarvan de 

aroma’s zo kenmerkend zijn dat men de indruk krijgt in een versgeplukte druif te bijten. Tijdens 

de rijping van de druif zullen de primaire aroma’s, die afkomstig zijn van de voorlopers, worden 

vrijgemaakt door enzymatische reacties. Toch zullen deze aroma’s niet volledig vrijkomen en kan 

het aromatisch potentieel van de druif zich nog verder ontwikkelen tijdens de vinificatie. 

Enkele fruitige aroma’s: citroen, pompelmoes, sinaasappel en muskaat in witte wijnen; 

Framboos, rode aalbes, zwarte bes, blauwe bosbes, braambes en kers in rode wijnen.In 

Bourgognewijnen op basis van pinot noir komt het aroma van framboos duidelijk tot uiting met 

een uitzonderlijk weelderig en geurig karakter, vooral in de Côtes de Nuits. 



 

 

Enkele florale aroma’s: haagdoorn, acacia, lindebloesem, roos, viooltje. Lindenbloesem en 

acacia zijn aroma’s die men regelmatig terugvindt in vouvray en sauternes, de roos in 

gewürztraminer. 

Enkele vegetale aroma’s: groene paprika, den, tijm, peper. Het meest typisch aroma is dat van 

groene paprika dat men zeer intens terugvindt in de familie van de cabernetdruif (cabernet franc 

maar ook cabernet-sauvignon) 

Secundaire aroma’s 

Dit zijn aroma’s die voortkomen uit de gisting. Een groot aantal aroma’s is afkomstig van de 

omzetting van druivenmoleculen door micro-organismen. Zo ontstaan bvb. De omerkelijke 

aroma’s van de sauvignondruif (knoppen van zwarte bessen en buxus). De alcoholische gisting 

speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van aroma’s. De omzetting van suiker in alcohol 

gaat gepaard met een reeks enzymatische reacties die het aanvankelijk aromatische aandeel 

wijzigen en aanzienlijk doen toenemen. Toch bedraagt het gehalte aan aroma’s slechts 1 % van 

de gevormde hoeveelheid alcohol. Aroma’s zijn een samenstelling van verschillende honderden 

scheikundige stoffen, waarvan slechts in een zeer geringe dosis aanwezig zijn. Esters zijn een 

belangrijke kwaliteitsfactor omdat ze voor fruitige en florale toetsen zorgen; de meest lichte, zeer 

fijne geuren worden waargenomen in primeurwijnen: zo bvb. De fruitige bananengeur 

(isoamylacetaat), ananas (ethylbutyraat) of de geur van appel (3-methyl-ethylbutyraat). De 

zwaardere esters kunnen, al naargelang hun concentratie, een meer intense, vineuze toets geven. 

Men vindt ook ketonen zoals butaandion od diacetyl dat verantwoordelijk is voor de aroma’s van 

boter-hazelnoot die tijdens de malolactische gisting worden gevormd in witte wijnen (vooral 

chardonnaywijnen). 

Enkele secundaire aroma’s: ananas, banaan, lychee, meloen, appel, peer, kweepeer, aardbei, 

abrikoos, perzik, noten (sotolon dat veroorzaakt wordt door de gisting in aanwezigheid van lucht 

als bvb. In Château- Châlon), honing (bij wijnen op basis van sémillondruiven of pinot gris), gist, 

knoppen van zwarte bes, kaneel (in Hongaarse Tokaywijnen), kruidnagel (in gewürztraminer), 

saffraan, verse boter. 

Tertaire aroma’s (of lagerings-en rijpingsaroma’s) 

Na de alcholische en de malolactische gisting rust de wijn in vaten. Die rust is zeer relatief wat 

betreft de aromatische veranderingen. “Aroma’s worden meer verfijnd, worden veranderd, 

evolueren naar meer complexiteit. De wijn verliest zijn fruitig karakter en krijgt meer bouquet” 

(Cordonnier en Bayonnove). In grote lijnen komt het er op neer dat de esters gewijzigd worden 

en er meer complexe moleculen worden gevormd. Deze complexiteit is in oude wijnen een ware 

verrukking. 



 

 

Ook de looizuren spelen op het aromatische vlak een belangrijke rol. Hier zijn polyfenolen die 

zich kunnen ontbinden in verschillende stoffen die in sommige gevallen verantwoordelijk zijn 

voor geurindrukken van rook en gerookt, kruidnagel en vanille. 

Bij het ouder worden krijgen witte wijnen aroma’s van gedroogd fruit, abrikoos, rozijnen, terwijl 

rode wijnen het in hoofdzaakaroma’s zijn als pruimen of vijgen. Bij oude pomerols treft men 

dikwijls de bedwelmende geur van truffel aan. 

Oude Bourgognes uit de Côtes de Beaune krijgen een edel karakter door de sterke aroma’s van 

mild, muskus en civetbont. Net als de lage noten van een orgel, spelen deze diepe aromatische 

toetsen een onontbeerlijke rol in een groot harmonisch geheel. In bepaalde mediterrane 

wijngebieden gebruikt men de term “rancio” om het specifieke karakter aan te geven van 

sommige, vooral zoete, wijnen die lang gelagerd werden. 

De aroma’s die in de loop der tijd worden veroorzaakt door de oxydatie van de verschillende 

bestanddelen in de wijn, ontstaan ofwel tijdens de rijping in de fles, ofwel door directe oxydatie 

voor bijzondere wijnproducties. Dat is bvb. het geval voor wijnen uit Jerez of de uit de Jura (vin 

jaune) waarbij een grote hoeveelheid ethanal in de wijn wordt gevormd. Door de oxydatie van het 

lignine in het hout zorgt de rijping in eiken houten vaten voor toetsen van hout en vanille. De 

verhitting die nodig is om vaten te maken, is verantwoordelijk voor specifieke aroma’s die men 

terugvindt in geroosterde producten: karamel, koffie, chocolade en gerookte zaken. De keuze van 

het hout om wijn te laten rijpen moet zorgvuldig worden overwogen, worden beheerst en heeft 

zoveel invloed dat het enkel kan worden gebruikt voor wijnen die reed een stevige structuur 

hebben. 

Enkele tertaire aroma’s: pruim, paddestoel, truffel, cederhout, zoethout, vanille, leder, muskus, 

geroosterd brood, geroosterde amandel, geroosterde hazelnoot, karamel, koffie, donkere 

chocolade, gerookte zaken. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Geurgroepen uitvergroot naar hun specifieke eigenschappen 

 

Fruitige Aroma's  

 Aalbes of rode bes 
Rode bes is specifiek een aroma bij jonge wijnen. Die duidelijke fruitgeur kan vers rood fruit 

zijn en geel fruit, maar ook geconfijt fruit en/of confituur. Fruitige aroma's komen voor bij 

jonge, zowel rode als witte wijnen. Vele wijnen van de druif  “pinot noir” hebben een heerlijk 

aroma van aalbessen en de geur ervaren we ook bij veel jonge roséwijnen. Uitzonderlijk kan 

aalbes voorkomen bij witte wijnen uit warmere gebieden die gegist zijn in stalen tanks onder 

lage temperatuur. 

 Banaan 
Banaan kan heel sterk naar voren komen bij jonge witte wijnen, zuiderse rosé en heel jonge 

rode wijn die gemaakt worden via de koolzuurinwerking(zeg eigenlijk macération 

carbonique). Deze methode, waarbij koolzuurgas inwerkt op de druif, komt in oorsprong uit 

de Beaujolais en wordt vandaag in veel streken, al dan niet gedeeltelijk, toegepast bij wijn die 

gemaakt wordt om snel te drinken. 

 Citroen 
Citroen is een citrusaroma uit de fruitreeks. Zijn aanwezigheid is gemakkelijk op te sporen in 

witte wijnen zoals witte sauvignon en chardonnay. Mandarijn, sinaasappel, pompelmoes, 

citroen en limoen behoren tot dezelfde familie, maar vertonen onderling aanzienlijk 

aromaverschillen. 

 Framboos 
Dit aroma maakt deel uit van de fruitreeks van de primaire aroma's , meer concreet van de 

rode vruchten. Dit aroma vinden we meestal in wijnen die bewerkt zijn met garnacha 

(grenache), bijvoorbeeld cabernet sauvignon en merlot. 

 Perzik 
Perzik is een veel voorkomend aroma uit de fruitreeks. Zijn aanwezigheid is gemakkelijk op te 

sporen in chardonnay en riesling. Het is een aroma dat evolueert met het ouder worden van 

tokayerwijnen en dat voor een aangenaam parfum zorgt. Perzik is typisch voor witte wijnen 

met body en rijping, en geeft ook een intens aroma in sommige jonge rode wijnen. 



 

 

 Pruim 
Pruim is een plantaardig aroma van de fruitreeks, het patrimonium van de rode wijnen, van de 

droge tot de natuurlijke zoete. Komt meestal voor in garnacha en in de merlot en pinot noir 

wijnen, en verschijnt ook in enkele rosé wijnen. 

Kruidige aroma's 

 Peper 
Peper behoort tot de specerijen en kruidenreeks. 

We ruiken peper veelvuldig in de krachtige pinot noir wijnen uit Pommard en Côte de Nuits in 

Bourgogne, maar ook rijpe syrah wijnen hebben geuren van gemalen zwarte peper. Rijpe 

cabernet sauvignon, tempranillo en nebbiolo druiven die groeien op een harde bodem van 

leisteen hebben een subtiel peperaroma. Bij oude, belegen wijn uit Châteauneuf-du-Pape 

komen dikwijls pittige pepertoetsen naar voren. En een minder gekende druif uit de 

Loirevallei, de pineau d'aunis geeft een krachtige witte pepergeur aan jonge wijn. 

Plantaardige aroma's 

 Groene Peper 
Dit aroma kan evenwel ondergebracht worden in de kruidige aromareeks. 

Groene peper is een typisch variëteitaroma van cabernet sauvignon.  

Het wordt ook beschouwd als een defect of gebrek dat in enkele wijnen met onvoldoende 

rijping voorkomt. 

Branderige aroma's 

 Karamel 
Karamel is een aroma dat voorkomt bij wijnen die op hout gerijpt zijn, oudere wijnen en 

wijnen die versterkt zijn met alcohol. Karamel behoort tot de secundaire aroma's en van de 

gebrande, rokerige types. 

Sommige madera's en zoete sherry's ruiken karamel en sommige witte wijnen die gerijpt zijn 

in nieuwe eiken vaten, ruiken heerlijk naar botersnoepjes. 

De aromatische intensiteit van karamel hangt af van de sterkte van het branden van de vaten. 

Balsemachtige aroma's  

 Den 

Den is een tertiair aroma dat behoort tot de familie van de houtaroma's en de balsems. 

Den komt meestal voor in Spaanse, Franse en Italiaanse mediterrane wijnen en is een subtiel 

aroma dat voortkomt uit de rijping in houten vaten. 

Het denaroma zit in de druiven garnacha en cariñena. 

 



 

 

 Kaneel 
Kaneel behoort samen met vanille tot de familie uit de kruiden en balsemreeks. 

Het is een typisch rijpingsaroma van de variëteit pinot noir en is ook aanwezig in sommige 

witte wijnen, zoete wijnen en rode crianza wijnen. 

 Leder 
Deze dierlijke geur komt voor bij wijnen die vel tannines bevatten en lang rijpten. Sommige 

druiven, merlot, mourvèdre, syrah en cabernet sauvignon, geven met ouder worden een 

subtiele ledertoets af. Een extreem voorbeeld is de geur van een vochtig bezweet paardenzadel 

die we soms herkennen in alcoholrijke shirazwijnen uit Australië.  

Er zijn veel ledernuances, van oud leder tot de geur die je waarneemt bij het binnenkomen van 

een handtassenwinkel. 

 Vanille 
Vanille is één van de populairste aroma's. Het zit in veel wijnen van verschillende variëteiten, 

maar valt vooral op in chardonnaywijnen. 

Het is een aromatisch, kruidig en balsemkenmerk. Vanille wordt beschouwd als een zoete 

specerij en de aanwezigheid ervan in wijnen is vooral een gevolg van de vanilline die 

voorkomt uit een fenolaldehyde. 

 Zoethout 
Het aroma van zoethout komt veelvuldig voor in de rode variëteiten die wijnen met body 

opleveren, zoals garnacha of cariñena. 

Florale aroma's 

 Champignon 
De champignon is een bijzonder aromatisch kenmerk dat behoort tot de groep van de tertiaire 

aroma's en tot de plantaardige reeks. 

Hij bevindt zich meestal in enkele rode reserva wijnen en ook in wijnen die lang op fles 

verouderd zijn. 

houterige aroma's 

 Hazelnoot 
Hazelnoot behoort tot de groep van de tertiaire aroma's en van de dierlijke reeks. 

Komt meestal voor in enkele droge witte wijnen, in portowijnen en in de zeer droge sherry's 

en is een klassieke variatie op het aroma van de chardonnaywijnen. Komt ook wel eens voor 

in wijnen die gerijpt zijn in gemiddelde gebrande eiken vaten. 

Zoete aroma's 

 Chocolade 

Chocolade bevindt zich in oude rode wijnen en reserva wijnen. Het komt vooral ook voor in 

porto en in oude oude rode wijnen die op hun best zijn. 

Het is een aroma van de rokerige reeks, zoals cacao of koffie 

  



 

 

 Honing 
Honinggeur is een edel aroma dat veel voorkomt bij zoete wijnen op basis van semillon, 

sauvignon blanc, riesling en chenin blanc.  

Acacia, oranjebloesem en linde zijn geuren die we terugvinden bij oude sauternes en 

voorname belegen Trockenbeerenauslese uit Duitsland. 

Honing komt ook voor in de edele zoete Tokaj uit Hongarije en de muskaatwijnen die we 

terugvinden langs de Middellandse Zee.  

Foute aroma’s  

Net als wij, kunnen wijnen kleine problemen hebben, te maken met ongevallen of ziektes, 

veranderingen die te wijten zijn aan een gebrekkige kennis bij de behandeling van druiven en wijn 

enz. Gelukkig komen ze minder dikwijls voor dan vroeger, maar het is toch belangrijk om ze te 

kunnen ontdekken. 

Azijnzuur ontwikkelt uiteraard een geur van azijn, doet de wijn verzuren en geeft hem de 

geduchte ‘azijnstreek’. De zwavelachtige geur van rotte eieren is te danken aan zwavelwaterstof. 

Deze ‘putjeslucht’ komt voor bij wijnen die te sterk beschermd werden tegen oxydatie. De zeer 

negatieve stopgeur of –smaak kunnen te wijten zijn aan een aantasting van de kurk, waarvan de 

kwaliteit soms lager is dan die van de wijn! 



 

 

Moleculen die aan de basis liggen van geuren 

Geuren en aroma’s van voedingstoffen en dranken worden gevormd door een complexe 

mengeling van moleculen. Dat geldt dus ook voor wijn. Wetenschappers hebben een groot aantal 

moleculen die verantwoordelijk zijn voor de aroma’s kunnen afzonderen en identificeren. 

Een voorbeeld: de geur van peren 

Bij een wijnproef kan men in een jonge wijn de aromatische toets van peren vinden. Door middel 

van de gaschromatografie treffen onderzoekers, tussen andere moleculen, hexylacetaat aan. Deze 

stof is verantwoordelijk voor het aroma van peren. De overeenkomst tussen de omschrijving van 

de geur van peren  die in de wijn werd waargenomen en het hexylacetaat van de vrucht is dus 

duidelijk.  

De waarnemingsdrempel van moleculen 

Tussen de aromatische moleculen die in wijn aanwezig zijn, zijn er sommige die veel sterker 

geuren dan anderen. Om olfactorisch te worden waargenomen moet de molecule in het 

voedingsproduct aanwezig zijn in een bepaalde hoeveelheid. Die bepaalt de perceptiedrempel van 

de bewuste molecule. Deze drempel verschilt van persoon tot persoon. 

De geurintensiteit 

De perceptiedrempel mag dan wel belangrijk zijn, de geurintensiteit is nog veel meer relevant. 

Die is afhankelijk van de scheikundige natuur van de molecule en vooral van haar concentratie in 

de wijn. Dit laatste gegeven bepaalt de geurende kracht en verschilt sterk van molecule tot 

molecule. Zo is de geur van groene paprika (in chinonwijnen), veroorzaakt door 2-methoxyl-3-

isobutyl-pyrazine, 10 maal (1 miljoen keer) sterker dan dat van korianderzaadjes, veroorzaakt 

door linalol ( in muskaat- en Elzaswijnen). 

 

 

 

En nu de praktijk !!!!! 
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CHILI SANTA EMA, AMPLUS CHARDONNAY 

 
Amplus betekent in het Latijns: belangrijk, uitzonderlijk. Deze omschrijving ligt perfect in de lijn 

van wat het huis Santa Ema met deze wijn wil bereiken. Santa Ema heeft één van de fijnste 

reputaties in Chili. Pedro Pavone kwam in Chili in 1917 aan, de zoon van Italiaanse wijnmakers 

van Piedmonte. 20 Jaar lang verkocht M. Pavone zijn druiven aan reeds lang gevestigde 

Chileense wijnmakerijen tot hij besliste om samen met zijn zoon Felix de nieuwe prestigieuze 

wijnmakerij van Santa Ema te vestigen. Deze Amplus Chardonnay heeft een strogele kleur. In de 

neus prachtige, intense en complexe aroma’s van rijpe banaan en sappige perzik met een toets 

van honing. Dit alles gevolgd door hints van amandel, brioche en nootmuskaat. In de mond een 

intense smaak van noten, citrusvruchten en tropische vruchten zoals banaan en ananas. Een ronde 

textuur gevolgd door een mooie elegante afdronk. Gerechten: deze wijn doet het heel goed bij wit 

vlees, gevogelte, vis in roomsaus en salades. Een zeer gewaardeerde wijn met karakter 

 

FRANKRIJK DOMAINE ROBERT KLINGENFUS, 
GEWURZTRAMINER 

 
 

De familie Klingenfus is van herkomst Zwitsers. In 1884 verhuisde Guilaume Klingenfus naar 

Molsheim. Hij was kuiper van beroep. Hierdoor had hij veel contact met diverse wijnmakers en 

kreeg zo de mogelijkheid zijn eerste wijnvelden aan te kopen. In 1886 werd Charles Klingenfus 

geboren. Ook hij werd een bekwaam kuiper. In zijn vrije uren maakte hij wijn en eau de vie van 

zeer goede kwaliteit die hij dan verkocht in vaten van 50 of 250 liter. Het is pas onder impuls van 

zijn zoon Antoine Klingenfus, geboren in 1927, dat de wijn sinds 1946 werd gebotteld met eigen 



 

 

etiket. Robert Klingenfus, zoon van Antoine zette de traditie voort. Zijn wijnen worden gemaakt 

met respect voor de natuur en gezonde en duurzame vorm van landbouw. Het domein bevindt 

zich in het noorden van de Franse Elzas en is gelegen in het plaatsje Molsheim waar ook de 

beroemde Bugatti fabrieken en museum zijn gevestigd. Deze wijn heeft een heldere briljant 

glanzende kleur, licht goud met groene tinten. Opvallend is ook de hoge viscositeit. In eerste 

instantie ontdekken we een intense krachtige neus, typisch Gewürztraminer. Daarna gekonfijt 

exotisch fruit, gekruid brood, honing en rozen. De smaak is zeer zacht en puur. Daar waar de 

meeste Gewürtraminers zoet en plakkerig zijn is deze wijn fris met slecht een kleine zoettoets. 

Hij is dan ook zeer aangenaam bij exotische schotels met curry of saffraan. Ook als aperitief, bij 

foie gras, bij munsterkaas of bij een fruitdessert zeker een aanrader. Als bewaarpotentieel kunnen 

we zeggen dat deze wijn toch best voor zijn zesde jaar gedronken kan worden. 

Serveertemperatuur: 10°C 

 

ITALIË TOSCANE ICARIO VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 
SANGIOVESE 

 

Icario is het wijngoed van Giancarlo Cecchetti. Rijk geworden met de verkoop van een 

koeriersbedrijf besloot hij na zijn pensioen te investeren in het Toscaanse Montepulciano. Geld 

speelt geen rol en Giancarlo laat niets na om bij de beste producenten van het gebied te horen. Hij 

is nog niet bij de (dure) top in dit fantastische gebied maar zijn wijn heeft naar onze mening een 

uitstekende prijs - kwaliteit verhouding. Fraaie, geurige en verfijnde wijn: in het aroma elegante 

houttonen (vanille), rijp rood fruit en kruiden. In de mond zachte, ronde tannine met frisheid en 

aromatisch lang van afdronk. Deze oogst, gekenmerkt door een lange rijping, smaakt nu al 

optimaal maar kan ook nog verder ontwikkelen. Deze Vino Nobile doet zijn naam (edele wijn) 

alle eer aan en combineert finesse met een lang aanhoudende afdronk. Vergeleken met de 

beroemde evenknie Brunello di Montalcino is de Vino Nobile minder hout gedomineerd, met 

meer druifexpressie. Op dronk vanaf 3 tot 8 jaar na de oogst. Vino Nobile is een mooie 

begeleider van gebraden rood vlees, gevogelte en wild. De wijn enige tijd voor het serveren 

ontkurken en evt. decanteren. Serveer temperatuur: 18/20° C. 

 

 



 

 

FRANKRIJK DOMAINE ROMAIN DUVERNAY, SAINT-
JOSEPH 2010 

SYRAH 

 
Reeds meer dan een eeuw geleden (1904) werd het familiebedrijf Duvernay opgericht in een 

klein dorpje in het oosten van Frankrijk. De wijnen die ze maakten werden vooral lokaal 

verkocht. In 1998 besloten Roland en zijn zoon Romain Duvernay , beide oenoloog, hun 

activiteiten te verleggen naar het hart van de Rhône vallei. De meest uitgestrekte appellatie van 

de noordelijke Rhône is Saint-Joseph (± 1.000 hectare verspreid over 26 gemeentes), dat 

voornamelijk aan de rechteroever tussen Vienne en Valance ligt ingeklemd. De beste 

wijngaarden zijn gelegen rondom Tournon-sur-Rhône, het pittoreske stadje aan de overzijde van 

het populaire, doch minder charmante Tain l’Hermitage. Deze wijn heeft een volle rode kleur. 

Een subtiel aroma van zwarte bes, cassis en framboos, met nuances van leder en zoethout op 

latere leeftijd. Er zijn ook hints van kruiden en vanille waarneembaar. In de mond is hij verfijnd 

met een soepele en harmonieuze afdronk. Hij heeft een uitstekende levensduur en zal zich pas 

echt ontplooien tussen zijn 4de en de 5de jaar. Gerechten: gaat goed met allerlei vleesgerechten 

gaande van steak tot gebraden fazant en lamsbout. Serveertemperatuur: 16-18°C 

 
 

SPANJE HACIENDA MARQUÉS DE LA CONCORDIA, 
RIOJA RESERVA TEMPRANILLO 

 
Rioja is gelegen in het noorden van Spanje, het was de eerste wijnregio in Spanje die een 

Denominación de origen calificada (DOC) toegewezen kreeg. Dit heeft men te danken aan de 

duurzame productie van één van de betere wijnen van Spanje. Rioja’s worden ingedeeld op basis 

van de vereiste rijping zowel in eiken vaten als in flessen. Marques de la Concordia brengt het 



 

 

beste van zowel de nieuwe als de oude wereld, de “Nieuwe Wereld” stijl en de “Oude Wereld” 

terroir. Met alleen de beste druiven, hebben ze een Rioja Reserva gemaakt van zeer hoge 

kwaliteit die zal verbeteren door een verdere rijping in de fles. Deze Rioja Reserva rijpte 24 

maanden in nieuwe Franse en Amerikaanse eiken vaten, daarna rijpte hij nog 1 jaar op de fles 

alvorens hij op de markt werd gebracht. Hij toont complexe aroma's van rijp fruit, ceder en 

specerijen, die zich ontwikkelen tot een gladde, fluweelzachte smaak met krachtige donker fruit 

smaken, hints van koffie en een bijna chocolade-achtige rijkdom. De afdronk is lang en elegant. 

De kleur is diep robijnrood. Heerlijk als begeleider van volle smaak gerechten zoals geroosterde 

lamsschouder met een balsamico saus. Serveertemperatuur: 16 - 18°C 

 

 

CHILI SANTA EMA, CABERNET SAUVIGNON 
RESERVE 

 
Santa Ema heeft één van de fijnste reputaties in Chili. Pedro Pavone kwam in Chili in 1917 aan, 

de zoon van Italiaanse wijnmakers van Piedmont. 20 jaar lang verkocht M. Pavone zijn druiven 

aan reeds lang gevestigde Chileense wijnmakerijen tot hij besliste om samen met zijn zoon Felix 

de nieuwe prestigieuze wijnmakerij van Santa Ema te vestigen. Een wijn met een diep robijnrode 

kleur. Uitgesproken en elegante aroma’s, een mix van kersen, cassis, pruimen en geroosterde 

koffie. In de mond geeft deze wijn een ronde en gestructureerde smaak. Mooi fruit en zachte 

tannine, met een expressieve afdronk. Wijn/spijscombinatie: stevige roodvlees- en wildgerechten 

met een coulis van cassisfruit. Serveertemperatuur: 18 °C. 

 

 

 

Paul Van Dinter 


