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Verschillende methoden voor 

het maken van mousserende wijnen 
 

Champagne:  Gewone Champagne: min 1 jaar “sur lattes” 

  Millésimé Champagne : min 3 jaar « sur lattes » 

 

mousseux / pétillants: De mate en intensiteit van de "mousse" van een Champagne (wijn) wordt 

uiteindelijk bepaald door de druk van het koolzuurgas in de gesloten fles. Ligt de druk van het 

koolzuurgas tussen de 1 en 2.5 bar (atmosfeer) dan spreekt men van pétillant en is de druk hoger 

dan 3 bar dan mag men spreken van mousserend zoals het bij een Champagne hoort te zijn. Hoe 

fijner de belletjes (mousse) des te fijner en delicater de Champagne is. Ook zal de mousse alle 

aroma's beter tot hun recht laten komen en is de wijn geuriger, pittiger en sprankelend fris. 

  

Crémant : idem als Champagne : schuimvorming min 9 maanden 

Crémant mag pas een jaar na de oogst in de handel komen. 

Crémant werd oorspronkelijk ingevoerd door de producten van Champagne. Men bedoelde er 

een Champagne mee met een mindere flesdruk. (Ongeveer 2,5 tot 4 bar). De term mag echter in 

Champagne niet meer gebruiker worden sinds 1993. Dit was het resultaat van een spel van geven 

en nemen tussen de Champagnes, die de term "crémant" opgaven ten voordele van de andere 

sprankelende wijnen, en de familie van sprankelende wijnen met hergisting op de fles. Zij 

mochten op hun beurt dan weer de term "méthode champenoise" niet meer gebruiken. 

De laatste tien jaar heeft de familie van crémants zich georganiseerd en is ze gegroeid. In den 

beginne waren er slechts drie crémant appellations, maar vandaag zijn ze reeds met acht: 

d'Alsace, de Bourgogne, de Loire, de Bordeaux, de Die, de Limoux, du Jura en du Luxembourg. 

 

Cava: 
Cava is het Spaanse antwoord op de Champagne. Het is mousserend kwaliteitswijn, gemaakt met 

tweede gisting op de fles. Cava moet uit een van de 11 omschreven wijnbouwgebieden 

afkomstig zijn. Het overgrote deel van deze gebieden ligt in Penedés (Catalonië), maar ook in 

Rioja, Tarragona, Utiel-Requena, Cariñena, Campo de Borja, Conca de Barberà en Costers del 

Segre. 
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Cuve close méthode of het Charmat-procedé 

 
De tweede gisting heeft niet op de fles maar in een gesloten vat of tank(cuve close)plaats. De 

wijn wordt geklaard door filtering onder tegendruk. Meteen na de filtering wordt hij onder druk 
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weer op de fles gebracht. Ten onrechte wordt deze methode soms als minderwaardig 

omschreven. Ze wordt zeer veel toegepast op de Duitse sekt en de Italiaanse Spumante. In 

Frankrijk is dit de vin mousseux methode.  

 

De Duitse methode 

Dit is een variant op de vorige methode. De tweede gisting gebeurt op de fles. Na de 

schuimvorming wordt de inhoud van de flessen in tanks gebracht onder tegendruk van stikstof. 

De wijn stabiliseert zich zo door de koude. Men voegt de liqueur d’expedition toe afhankelijk 

van de smaakvereisten. Tot slot volgt het filteren en het opnieuw bottelen. Hier geen remuage en 

dégorgement…dus goedkoper. Dit is geen A.O.C. 

 

Rurale methode. 

De eerste gisting van de stille wijn wordt vroegtijdig afgeremd door koude, oversteken of 

filteren. Het schuim ontstaat nu in de fles door de nagisting van de nog aanwezige restsuikers. 

Het depot kan op diverse wijzen verwijderd worden(dégorgement, filteren). De methode werd 

vroeger vaak toegepast in Gaillac, Clairette de Die en Blanquette deLimoux. 

 

De Asti methode 

In Italië past men een variant toe op de rurale methode. Men laat de most sterk koelen(een soort 

debourbage). De onzuiverheden bezinken, en daarna laat men de tweede gisting op gang komen 

in gesloten cuves. 

 

Pétillant (komt nog weinig voor) 

Spritzig in het Duits. Wijnen met een zeer laag volume aan koolzuurgas, te weinig om over 

mousserend te spreken. 

 

Perlant of perlé 

Wijn die gebotteld wordt voor de malo-lactische gisting. Geeft matige mousse. Bv Gaillac perlé 

 

Vin mousseux gaséfié 

Gasvorming door inspuiting van koolzuurgas in de wijn. Levert een nogal eenvoudige en grove 

mousse, zonder harmonie met de wijn. Uiteraard is dit geen A.O.C. 

Deze werkwijze zou men beter alleen maar toepassen voor limonade. 

 

SPUMANTE 

Italiaanse bubbels  
Spumante d'Asti, Prosecco, Brut: dit zijn de bekendste mousserende wijnen van Italië. De ene 

bubbel is de ander niet. Ze komen allemaal uit een ander herkomstgebied, zijn van een andere 

druif gemaakt en worden op een verschillende manier geproduceerd. Daardoor hebben ze ook 

allemaal een andere smaak en kennen ze hun eigen harmoniërende gerechten en favoriet 

genietmoment. De een is geschikter als aperitief, de ander meer als dessertwijn. In Italië drinken 

ze de spumante overigens het hele jaar door, iets waaraan wij Belgen een voorbeeld zouden 

kunnen nemen! Er zijn ook diverse wite en rode wijnen die licht bruisend zijn, zoals de rode 

Lambrusco. De kleine, fijne pareltjes in de wijn maken deze echter niet per definitie spumante. 

Het grootste verschil is wel de kurk die op de fles past. Bovendien heeft hij te maken met het 

imago niet te kunnen tippen aan de spumante. Deze kent de traditionele champagnekurk met het 

netje van ijzerdraad en de capsule van folie die de kurk en de flessenhals bedekt. De vino 

frizzante daarentegen wordt afgesloten met een kroonkurk of draaidop. Dat vereist dus heel 

ander openingsmateriaal.  
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Voor elk moment een andere bubbel  
Prosecco is afkomstig van de uitlopers van de Alpen ten noorden van 

Venezia, Spumante d'Asti en Brut komen beide uit Piemonte. Daar waar 

de relatief droge Prosecco met name als aperitief wordt gedronken, is de 

wat zoetige, muskaatachtige Spumante d'Asti het geschiktst bij desserts 

en gebak. De Brut daarentegen is te vergelijken met een Franse 

champagne en leent zich dus voor alle feestelijke gelegenheden waar 

bubbels zijn gewenst. De Spumante d'Asti en Prosecco worden binnen 

12 maanden na de oogst gedronken; de Brut daarentegen kent een 

andere en langere bereidingswijze. Dit verklaart ook meteen het 

prijsverschil.  

Spumante d'Asti 
In het noordwesten van Italië, waar het Alpenmassief van Mont Blanc 

en Gran Paradiso overgaat in de Povlakte, ligt de regione Piemonte, wat 

letterlijk 'de voet van de berg' betekent. Piemonte is beroemd om zijn 

vele grote en bijzondere wijnen. De meeste daarvan zijn rood, zoals 

Barolo en Barbaresco, maar ook een bijzondere witte wijn vindt hier 

zijn oorsprong: de Spumante d'Asti. Spumante is Italiaans voor 

mousserend, de toevoeging Asti staat voor de plaatsnaam waaromheen de wijngaarden liggen. 

Deze hebben de ideale bodemgesteldheid voor witte muskaatdruiven. Het zijn deze druiven die 

de basis vormen voor de Spumante d'Asti: een lichtgele, frisse, bruisende wijn met een rijk 

muskaataroma, een lichte zoetheid en een tikje alcohol. In Piemonte is het een aloude gewoonte 

om Spumante d'Asti aan het eind van het kerstdiner te drinken, samen met een stukje Panettone, 

de al even traditionele, tulbandvormige kerstcake. Maar ook bij allerlei ander gebak en heel veel 

verschillende nagerechten doet Spumante d'Asti het prima. In vergelijking met andere 

dessertwijnen is Spumante d'Asti voor veel mensen een verademing, door zijn parelende frisheid, 

lichtheid en lage dosis alcohol (6 à 7%). Het beste komt de wijn tot zijn recht bij een temperatuur 

van 6 à 8 graden.  

 

 

Brut  
De Brut is afkomstig uit de regione Piemonte en is gemaakt van Chardonnay en 

Pinot Grigio druiven. Het bereidingsproces is gelijk aan dat van een klassieke 

champagne, vandaar dat de Brut het predikaat Metodo Classico draagt. Dat wil 

zeggen dat er eerst een 'stille' witte wijn wordt gemaakt, die dus nog niet 

mousserend is. Deze belandt in flessen, waaraan later gistcellen en suiker worden 

toegevoegd, zodat er een gisting binnen in de fles plaatsvindt. Het koolzuur dat 

daarbij ontstaat kan niet ontsnappen en zo ontstaan de bubbels in de wijn. Door 

de zachtjes gistende flessen enkele jaren in koele kelders te laten liggen worden 

de bubbels heel fijn over de wijn verdeeld. Hierdoor komt de wijn bij het drinken 

zacht prikkelend over. De smaak is droog en intens. Veel mensen prefereren deze 

Italiaanse versie zelfs boven originele Champagne, omdat in Italië de druiven mooier rijpen dan 

in de streek waaruit de Champagne afkomstig is. Hierdoor doet de wijn voller en zachter aan.  

 

Ook een 

mogelijkheid… 

 

Muskaatdruiven 

 

Brut 
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Prosecco 
Prosecco is de ultieme Italiaanse terras- en aperitiefwijn. Je kunt in 

iedere bar, op elk uur wel iemand een glaasje zien drinken. Zacht 

bruisend, bloemig van geur, fris en een pietsie zoet van smaak. De 

perfecte verbeelding van la dolce vita. Prosecco komt voort uit het steile 

heuvellandschap rondom het plaatsje Conegliano, zo'n 50 kilometer pal 

ten noorden van Venezia. Al eeuwenlang werd hier stille witte wijn uit 

de Prosecco-druif gemaakt toen wijnproducent Antonio Carpenè op het 

idee kwam van een mousserende variant. Zijn Prosecco was een 

onmiddellijk succes in de elegante bars rondom de Piazza San Marco in 

Venezia en van daar uit volgde een snelle verspreiding over heel Italië. 

Schenk de Prosecco op een feestje, bijvoorbeeld op Capodanno, of 

gewoon bij het aperitief als begeleider van stuzzichini of salatini, een 

keur aan kleine hartige hapjes. (fingerfood dus met een goed 'Nederlands' 

woord). 

 

 

  

 

Prosecco 
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SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN VINIFICATIE 

MOUSSERENDE WIJN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witte of blauwe druiven 

PERSEN 

Bezinken (débourbage) 

Vergisting 

In cuve 

close 

Gedeeltelijke  

vergisting 

Volledige vergisting 

Samenstelling van de cuvée 

Bottelen 

zonder 

liqueur de 

tirage 

In cuve close met 

liqueur de tirage 

Bottelen met liqueur 

de tirage 

schuimvorming Schuimvorming 

min.1 maand 

Schuimvorming min. 

9 maanden op latten 

Het schudden op 

staanders of 

gyropalletten rusten 

“sur pointe” 

(remoueren) 
Filteren en 

bottelen 

Verwijderen 

depot (geen 

liqueur  

d’expedition) 

Filteren en 

bottelen+liqueur 

d’expedition 

Verwijderen 

depot(=degourgement) 

+ liqueur d’expedition 

Plaatsen van de kurk, metalen draad (muselet)aankleding van de fles, verpakken, distributie 

Asti-

methode 

Rurale 

methode 

Charmat-methode 

Of 

Cuve close 

Traditionele-methode 

Voorheen 

(méthode 

champenoise)  
Vb. Asti-

spumante 

Vb.Blanquette 

de Limoux, 

Gaillac 

mousseux, 

Clairette de Die 

Vb. aangeduid als 

vin mousseux 

met benoeming 

van het procédé 

Champagne, alle 

Crémants 

Belletjes worden gevormd bij de 

eerste gisting 

Belletjes worden gevormd bij de tweede gisting 

De Duitse methode bevindt zich tussen de traditionele methode en die van 

de cuve close 
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Champagne 

 
 

Voor feestelijke gelegenheden is dit een uitstekende wijn, 

vaak nagebootst maar nooit overtroffen. 

 

Een mooie uitdrukking over Champagne vanwege Napoleon 

I: 

“Je verdient hem als je een overwinning hebt behaald, je hebt 

hem nodig als je wordt verslagen.” 

 
 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIE  
 

 145 km ten n.o. van Parijs 

   

 

Noordelijk klimaat met hellingen die blootstaan aan de ijzige winterwind. Het 

strenge en winderige landschap lijkt helemaal niet voorbestemd om een dergelijk wonder 

voort te brengen. Toch ook voordelen: de druiven rijpen heel traag en daardoor 

verzamelen ze waardevolle smaak componenten, en ook met dit klimaat blijft hun zuurte 

graad hoog wat een must is voor parelwijnen. Daardoor zijn warmere streken minder 

geschikt. 
Ondergrond bestaat uit kalk bestaat uit Belemniet en micraster en de kalk fungeert als een spons 

(vanuit het Parijse bekken tot de kalkhellingen van  Engeland. 

  Totaal 35.000 Ha wijnaanplant. 



Wijnhandel Van Dinter 
Waar informatie hoog in het vaandel staat 

 

 
   

In de krijtachtige dalen wordt de wijn gemaakt sinds de Middeleeuwen. (Uitspraak;”Je 

verdient hem als je de overwinning behaalt, maar je hebt hem nodig als je wordt 

verslagen”) Onder Napoleon I  had de edele drank reeds de edelen en machtigen verleid. 

Niemand weet wie die zin geschreven heeft, maar dit drukt uit hoe de wereld t.a.v. de 

Champagne staat. 

Belangrijke rivieren in deze streek zijn de Marne, de Aisne, de Seine en de Yonne. Onder de 

belangrijkste steden rekenen we voornamelijk Reims, Epernay, Chalôns-sur-Marne, Troyes en 

Langres. Wat de bodemgesteldheid van de champagnestreek betreft, hebben we te doen met een 

overwegend typisch krijtgebied. Het land bestaat uit hoogvlakten, doorsneden door smalle dalen. 

Het champagnegebied wordt ingedeeld in de 'droge' en de 'vochtige' Champagne. 

De droge champagne strekt zich uit van de Seine in het zuiden tot aan de Aisne en de Oise in het 

noorden. De krijtachtige ondergrond is er droog en poreus. De regen verdwijnt in ondergrondse 

reservoirs. Op dieper gelegen punten ontspringen hier en daar bronnen, 'sommes' geheten, of 

hebben zich moerassen gevormd. Deze champagne wordt aan de oostzijde begrensd door heuvels 

die zelden de 200m overstijgen. Deze hebben in de Tweede Wereldoorlog, maar vooral in de 

Eerste Wereldoorlog een grote rol gespeeld. Hier voorbij begint de 'vochtige' champagne. De 

vochtige of vruchtbare Champagne bestaat uit frisse, groene weiden en bossen en sprankelende 

waterpartijen. In de grijze oudheid bevonden zich hier enorme eikenwouden. In de loop der 

eeuwen werd het grootste deel van de bossen gekapt om plaats te maken voor dorpen en steden. 

Het wijngebied champagne is zeker een bezoek waard. De bewoners van deze streek 

demonstreren op overtuigende wijze hun gastvrijheid, vele kelders staan open voor bezoek en 

ieder jaar worden er honderdduizenden mensen rondgeleid. Om de vele toeristen de weg te tonen 

naar alle mooie plekken en de talrijke kleinere wijnbouwers loopt doorheen de Champagne de 

'Route Touristique du Champagne', deze route is in zijn totaliteit 690 km. lang. Door zijn 

rijkdom aan mineralen, vitamines en organische deeltjes is champagne een bruisende drank met 

http://www.champagnesite.be/champagne_droge.asp
http://www.champagnesite.be/champagne_vochtgige.asp
http://www.tarlant.com/en/imph.php?im=tarlant-photo-21-300
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gezonde bestanddelen. Gedocumenteerd is dat al in de 9e eeuw Hincmar, aartsbisschop van 

Reims, aangeraden werd met mate wijn uit de omgeving van Epernay te consumeren. In 1856 

omschreef Dokter Veron champagne als " un precieux auxilaire de digestion ". Recente studie 

hebben een positief resultaat bij gematigde consumptie opgeleverd. 

N.B. een overmatige alcohol consumptie is schadelijk voor de gezondheid.  

 
Interessante data 

  1522: oudst bekende Champagnehuis Philiponat  

  1743: start Champagnehuis Moët  

  1772: start Champagnehuis Clicquot  

  1776: start Champagnehuis Roederer  

 

  1804: eerste roze Champagne van Mme Clicquot  

 

 

 

 

-1930: instorten van de markten  

ing van het geografisch (appellation) Champagne gebied door INAO  

-1980: oplopende productie tot een verdrievoudiging  

-2003: ontstaan van een stabiele markt met meer dan 200.000.000 flessen 

Champagne per jaar  
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DRUIVENSOORTEN 

 
Pinot Noir…. Geeft body en een lange 

levensduur(jeugdig is tamelijk streng).  

De beste komt uit de Montagne de Reims regio. Geeft 

aan de Champagne een volheid en kracht met aroma’s 

van rood fruit en amandel. 

Pinot Noir wordt vooral aangeplant voor de "Grands 

Crus" (51 %). Deze wijnstoksoort is gevoelig voor 

hagel en wordt daardoor gemakkelijker rot. Deze 

druivensoort zorgt voor het karakter van de 

champagne. De blauwe druiven moeten onmiddellijk 

geperst worden om te voorkomen dat de schillen een spoor van kleur zouden afgeven aan de 

wijn. Blauwe druiven worden als witte gevinifieerd. De kleurgevende schillen gisten dus niet 

mee, zodat zelfs champagnes van louter pinot noir wit zijn. Meestal wordt champagne bereid uit 

blauwe en witte druiven. Hoewel champagne bijna altijd bestaat uit een mengsel van 

verschillende jaargangen, komen er van zeer goede jaren ook champagnes in de handel, 

uitsluitend van wijnen van dat jaar, hetwelk dan ook op het etiket wordt vermeld. Men spreekt 

dan van een champagne millésimé (en deze is altijd Brut). Champagne is vrijwel altijd wit; er 

bestaat echter ook champagne rosé, die bereid wordt uit een mengsel van witte en rode wijn. 

 

 

 

 

Pinot Meunier...Heel fruitig, levert een mooi aroma 

aan. 

Bezet ongeveer 45 % van de beplante 

oppervlakte.Komt veel voor in de Vallée de la marne, 

de Aisne en de Aube. Kan goed tegen koude en 

vocht.men zegt soms dat hij wat finesse mist maar hij 

geeft aan de cuvée vooral veel frisheid en fruitigheid. 

Pinot Meunier mag niet worden geplant in de "Grands 

Crus", dit in tegenstelling van de Chardonnay en de 

Pinot Noir. Pinot Meunier is een blauwe druivensoort 

met wit sap. Doordat de plant niet te vroeg uitloopt, is hij minder kwetsbaar voor hagel of andere 

ongunstige weersomstandigheden. Deze druivensoort zorgt voor het fruitig karakter van de 

champagne en heeft een grotere opbrengst dan de Pinot Noir. 
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Chardonnay.......Elegantie en ras.  

 

Chardonnay is de beroemdste druivensoort ter wereld. 

Eeuwenlang was het de enige druif voor de productie 

van witte Bourgogne wijnen. Het is ook een van de 

hoofdbestanddelen van Champagne. In dat gebied 

wordt de wijn, die uitsluitend van de Chardonnay 

wordt gemaakt, "Blanc de Blanc" genoemd. De 

druiven zijn goudglanzend van kleur. Chardonnay 

levert de beste witte wijnen op, stevig en toch delicaat, 

traditioneel met een droog karakter. Afhankelijk van hun oorsprong, kunnen sommige van deze 

wijnen meerdere jaren worden bewaard. Chardonnay groeit in vrijwel ieder wijnland ter wereld. 

De naam is ontleend aan een dorpje in de streek Macon (Bourgondië)! Komt het meest voor in 

de krijtgronden van de Côte de Blancs. Wanneer Champagne enkel gemaakt is uit Chardonnay 

zal hij vlug een lichtgele kleurnuance met groene schijn. Om enkele smaakcomponenten te 

noemen (nogal relatieve begrippen):Franse brioche, gegrilde amandel, nootjes, witte 

bloemen,geroosterd brood  

 

 

OOGST EN OPBRENGST 

 
 10.000Kg druiven per hectare in 2001 

  Type perseenheid is 4000kg geven 2550 liter most”TÊTE DE CUVEE”= 

       2050 liter “CUVEE” 

       500liter “TAILLE” 

Samengevat om een fles Champagne te maken van eerste pers is 1,56 kg druiven nodig.  

De stelregel is: 160kg druiven leveren 102 liter most 

                         102 liter most levert 100 liter champagne 

 

PROEFINFO 
 

Enkele extra degustatie regels voor mousserende wijnen: 

 
 Het oog  *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 

 

De Neus  *Niet zo belangrijk:een fluit glas laat niet zoveel aroma’s   toe. 

Geuren die we kunnen ervaren zijn o.a.citroen, limoen, appel, peer, acasia, 

meidoorn, hazelnoot, amandel, violet……. 

 

De smaak  *De mousserende wijn mag niet exploderen in de mond maar moet 

een voldoende romig, schuimend effect realiseren in de mond. 

  *Een combinatie van frisse zuren, een juiste zachtheid of goede 

zoetbalans, een smakelijke en lange retronasale ervaring zijn essentieel. 

 

De lengte  *De aromatische lengte is van kapitaal belang; een liefhebber zal 

vooral aan dit aspect veel belang hechten. 
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SCHENKREGELS 

 
 

Wordt het best koel geschonken (6 à 8°C). Een goed resultaat wordt bereikt door het koelen in 

een ijsemmer, gevuld met water en ijsblokjes. 

 

Een fluit glas houdt de CO²-belletjes goed in de wijn, een coupe niet! 

 

²Fluit        Coupe 
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DE REGIO’S 
 

Montagne de Reims 
 Bebost plateau (300m hoog) ten zuiden van Reims tussen de Marne en de Vesle, 

afgezoomd door brede met wijngaarden begroeide hellingen.Dit is het koudste gedeelte omdat 

de oriëntering  Noord is.Bijzonder geschikt voor de Pinot noir.Het gebied omvat negen Grand 

Cru dorpen. 

 

Vallei van de Marne 

 Wijngaarden gelegen op beide oevers van de Marne strekken zich uit ten Westen van 

Chateau Thierry tot ten Oosten van Epernay.De grond bevat hier minder krijt en meer 

klei.Gebied bekend om zijn  Pinot Noir en Pinot Meunier. 

 

Côte de Blancs 

 Begint ten zuiden van Epernay.N.Z hellingen met een hoogte van 250 m.De 

wijngaarden liggen op de flanken ten oosten en ten westen van de heuvel.Door zijn krijtachtige 

bodem en relatief zacht klimaat is het uiterst geschikt voor de Chardonnay. 

 

De Aube 
 Deze zuidelijke streek van de Champagne strekt zich meer dan 100 km uit ten zuiden van 

Epernay(het dichtst bij Chablis).Met het landklimaat rijpen de druiven hier optimaal.De 

ondergrond voornamelijk klei en mergel.Voornamelijk aanplant van Pinot Noir. 

 

Côte de Sézanne 
 Nieuwste en minst bekendste streek omdat de stokken pas in 1960 werden 

aangeplant.Zuidelijke ligging, met goede rijping van de druiven en voornamelijk Chardonnay 

 

http://www.tarlant.com/en/imph.php?im=Terre4-300
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VINIFICATIE 
 

eerste gisting in temperatuurgecontroleerde roestvrij 

stalen tanks van om en bij de 3 weken. 

De wijnen worden apart per druivensoort en per cru 

gevinifiëerd. 

Aan het einde van de winter wordt de assemblage van de 

verschillende wijnen uitgevoerd.  Bij de Champagne de 

Venoge Cordon Bleu wordt 20-28% reservewijn 

toegevoegd. 

Aan de stille wijn wordt dan de liqeur de tirage 

toegevoegd ze worden afgesloten met de krooncapsule en 

gaan gedurende een tijd(de Venoge minstens drie jaar)in de 

kelders “sur latte”bewaard worden. 

Daarna volgt de remuage of het draaien van de flessen om 

het depot naar de flessenopening te voeren. 

Indien dit klaar is wordt de flessenhals bevroren en onder de drukverandering wordt het 

bezinksel uit de fles geperst. 

Na dit onderdeel moet de fles terug aangevuld worden met “liqueur d’expedition” die bestaat 

uit wijnen en suiker. 

Daarna volgt het kurken met het ijzeren korfje” muselet”genaamd en het etiket  

Dan gaat de fles Champagne ten minste nog drie maanden in bewaring gehouden worden 

vooraleer in de distributie te komen.  

 

 

OP HET ETIKET 

 
 

Op Champagne etiketten staan vaak zinvolle zaken die het de Champagne kenner 

makkelijk maken om de Champagne te herkennen. Zelfs de kwaliteit is vaak van het etiket 

af te lezen. Een aantal items zijn bijna standaard voor alle types en merken van 

Champagne: 
Het woord CHAMPAGNE staat prominent op het etiket. Is dit het geval dan kan je er van uit 

gaan dat het hier om een Champagne uit de champagne streek gaat. Staat er Champenoise, 

methode traditionel of iets dergelijks dan gaat het om iets anders. Het champagne huis dat de 

Champagne heeft geproduceerd (in het voorbeeld Moët & Chandon). 

Het type champagne (Extra-Brut/Brut Integral/brut Zero met 0% likeur, Brut met 1% likeur, 

Extra-sec met 1-3 % likeur, Demi-Sec/Dry met 3-5% likeur, Doux met 8-15% likeur) 
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De plaats/land waar de champagne is geproduceerd (Reims, Ay, Epernay, Hautvillers etc) 

Het percentage alcohol (vaak 12%) 

De grootte van de fles (0,187 liter, 0.375 liter., 0.75 liter, 1.5 liter, 3 liter, 4.5 liter, 6 liter, 9 liter, 

12 liter, 15 liter) 

Naam van de champagne (bijvoorbeeld: Cuvée speciale, Brut Imperiale, Vintage 1990). Staat er 

niets dan heeft men vaak met een "gewone" champagne. 

Het jaar van wijnoogst (vaak alleen bij goede jaren zoals 1990, 1988, 1972, 1966) 

Registratie code NM-XXX-XXX (geeft aan of de leverancier een negociant manipulant is) De 

gebruikte codes staan in onderstaande tabel 

Brut, vroeger ook wel eens 'sec' genaamd, is een absoluut droge champagne. Er wordt toch altijd 

wat zoetigheid toegevoegd om hem een zekere lieflijkheid te geven. Dit percentage verschilt van 

het ene champagnehuis tot het andere, maar is toch steeds minder dan 2%. Soms, in heel goede 

jaren, is dit kleine beetje zoet ook niet nodig.  

Extra-brut, vroeger dronk men de champagne veel zoeter dan nu. Dit komt deels doordat het 

productieprocédé veel verbeterd werd in de loop der tijden, zodat de smaak ook veel verfijnder 

werd. De mensen hebben ook steeds meer de neiging om steeds minder zoet te gebruiken en 

terug te gaan naar de oorspronkelijke smaak. Daarom wordt ook wel eens extra-brut op de markt 

gebracht. Hier wordt bijna geen zoetstof toegevoegd. Enkele jaren geleden was dit 

onverkoopbaar.  

Demi-sec,is een halfzoete champagne. Bij deze champagne wordt 4% zoetigheid toegevoegd. 

Doux, is een uitgesproken zoete champagne. Hier wordt meer dan 6% zoetigheid toegevoegd. 

Hierdoor kunnen kleine foutjes weggewerkt worden. Deze champagne wordt nauwelijks meer 

gemaakt.  

Millésimé , wanneer bepaalde jaren erg mooi uitvallen, houdt men van deze wijn een bepaald 

gedeelte apart om ze onvermengd met andere jaartallen in de handel te brengen. De Millésimé is 

de enige champagne met vermelding van het jaartal op de fles. Dit zijn altijd zeer fijne 

champagnes, uitsluitend in kwaliteit brut, duur, maar ook het beste wat een champagnehuis te 

bieden heeft. 

Rosé , is een modieus verschijnsel. Champagne rosé wordt gemaakt door als basiswijn een 

mengsel van witte en rode wijn te nemen, beide uit het champagnegebied uiteraard. Champagne 

rosé is beslist niet fijner dan een mooie blanke champagne, maar het staat natuurlijk wel mooi in 

het glas, de zacht blozende wijn waarin pareltjes dansen. Volgens sommige wijnbouwers is dit 

echter geen echte champagne meer en weigeren deze dan ook hem te produceren. 

Blanc de blancs, is een champagne die uitsluitend van wijn van witte druiven gemaakt wordt. 

Ook dit is een luxe-champagne, met enkele snobistische trekjes. Wel heel licht en subtiel, maar 

hij mist de body die de blauwe druiven brengen. Een groot champagnekenner als Madame 

Bollinger, tot haar dood directrice van het huis Bollinger, heeft altijd geweigerd een Blanc de 

Blancs te maken, zij vond deze in strijd met het wezen van champagne. 

Tradition, réserve,..., zijn termen die men aan iedere wijn kan geven, en die gebruikt worden 

om de verschillende champagnes van één huis te onderscheiden.  

 

Extra Brut : dosering van 0-6 gram suiker per liter 

Brut: dosering van 0-15 gram suiker per liter. In uitzonderlijk goede wijnjaren heeft de druif al 

voldoende suiker en hoeft er geen extra suiker toegevoegd te worden. 

Extra-Sec: dosering van 12-20 gram suiker per liter (zeer uitzonderlijk) 

Sec: dosering van 17-35 gram suiker per liter 

Demi-Sec: dosering van 35-506 gram suiker per liter 

Doux: dosering van +50 gram suiker per liter (Rusland weet dit type van Champagne te 

appreciëren) 
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De kleine lettertjes onderaan het etiket te vinden geven de volgende informatie: 

CM  cooperative de manipulation  Wijn komt van coöperatief 

MA  marque d’acheteur   Tweede wijn van een producent 

NM  négociant manipulant   Handelshuis 

RM      récoltant manipulant Champagne in de handel gebracht door middel van 

tussenkomst wijnboer of coöperatief 

SR       société des récoltants              Vereniging van wijnboeren 

 

De flessenmaten:  

 
Mignonnette (Engels: split). Zeer klein flesje van wisselende vorm en inhoud. Meestal 200 ml 

(Champagne), soms 187.5 ml (wijn). 

Fillette 0.375 l = 1/2 fles. Wordt meestal gebruikt in de horeca. 0.35 l voor Val de Loire wijn. 

Petite bouteille (Flesje). 0.5 l. Wordt gebruikt in de horeca. 0.5 l flessen worden ook gebruikt 

voor de Hongaarse dessertwijn Tokaj. 

Clavelin 0.62 l, uitsluitend voor de gele Jura wijnen. 

Bouteille (fles). 0.75 l. Standaard wijnfles. Engelse maat: 27 fluid ounce. 

Magnum 1.5 l = 2 flessen. 

Tappit-hen 2.25 l = 3 flessen (Bordeaux, Port). 

Marie-jeanne 2.25 l = 3 flessen. Hoofdzakelijk voor Bordeaux. Soms: 3 l = 4 flessen. 

Double Magnum 3 l = 4 flessen (Bordeaux, Port). 

Jeroboam Doorgaans 3 l = 4 flessen (Champagne). Soms: 5 l = 6.67 flessen (Champagne, 

Bourgogne, Port). Een andere bron meent dat tot 1978 de Jeroboam stond voor 3 l = 4 flessen 

(Bourgogne, Champagne), 4 l = 4 flessen (Port), 4.5 l = 6 flessen (Bordeaux); en sinds 1979 voor 

alle wijnen: 5 l = 6.67 flessen. 

Rehoboam 4.5 l = 6 flessen (Champagne, Bourgogne). 

Mathusalem (Engels: Methuselah). 6 l = 8 flessen (Bourgogne, Champagne). 

Impériale 6 l = 8 flessen (Bordeaux). 

Salmanazar 9 l = 12 flessen (Champagne). 

Balthazar 12 l = 16 flessen (Champagne). 

Nabuchodonosor (Engels: Nebuchadnezzar). 15 l = 20 flessen (Champagne). 

Melchior 18 l = 24 flessen.  

Souverain 26 l = 34 flessen (Champagne).  
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GESCHIEDENIS 
 

DE LEKKERSTE BUBBELS 

 

Champagne dankt zijn succes voor een deel aan het beeld dat de drank oproept, namelijk dat van 

geluk, van huwelijken en geboorten, van de overwinnaar die met de fles schudt en de 

toeschouwers een Champagnebad geeft. Elk schip dat die naam waardig is, wordt ermee 

gedoopt. Tijdens de overgang van oud naar nieuw knallen overal ter wereld duizenden 

Champagnekurken. Een promotie op het werk wordt gevierd met bubbels, net als een 

topontmoeting. En wat zou een chic banket zijn zonder Champagne? Echte dan, afkomstig uit de 

Champagnestreek, en geen schuimwijn. Champagne wordt altijd geassocieerd met feestelijke 

gelegenheden, en die zijn er genoeg,  nietwaar ?  

De fransen hebben talrijke van hun Koningen gekroond in Reims. De kathedraal, 

een uitzonderlijk gebouw uit de 13 de – 14 de eeuw, behoort samen met de Saint 

Remi basiliek tot het wereldpatrimonium. Beide godshuizen alleen al verdienen 

de reis naar het departement Marne. Het Palais de Tau wat tegen de kathedraal 

staat herbergt nog de originele sculpturen van de kathedraal, net als een 

indrukwekkende verzameling sacrale voorwerpen. Alleen al om deze drie 

monumenten te bezoeken heb je in feite een halve dag nodig, reken daarbij nog 

een bezoek aan een Champagnekelder en je dag is mooi gevuld. 

Reims is gemakkelijk te bereiken via de autosnelweg. Geografen beweren dat de Vesle er 

stroomt, maar het debiet ervan is verwaarloosbaar vergeleken met de champagnestromen in 

beroemde Champagnehuizen.  

Meer naar het zuiden toe, nadat je het regionaal park van de Montagne de Reims doorkruist hebt, 

bereik je Epernay. Daar is de champagne nog meer aanwezig, en is het toevallig of niet dat het 

Comité Interprofessionel du Vin de Champagne( CIVC) daar zijn zetel heeft. In de Avenue de 

Champagne vind je de huizen Moêt et Chandon, Perrier Jouet, De Venoge, Pol Roger, Vranken 

e.a.  

Op wijngebied kan de Champagne opgedeeld worden in drie streken: 

 

http://www.tarlant.com/en/imph.php?im=Terre3-300
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De Montagne de Reims lijkt op een liggend vraagteken en omvat beide bovengenoemde steden. 

Het woord berg is eigenlijk wel wat overdreven, want het is nauwelijks 300 m hoog. Ten zuiden 

van Epernay en tot Vertus strekt zich de Côte de Blancs uit, een streek die zo genoemd is omdat 

hier de Chardonnay-druif koning is. De Vallée de la Marne bevindt zich ten westen van Reims. 

Het is niet makkelijk om een bepaalde route uit te stippelen door deze streek met 30500 ha 

wijngaarden. 

De wijnbouw is oud in de Champagnestreek, hoewel net ook zoals in de Elzas bier er lange tijd 

populairder was. De wijn uit de streek was toen al duur en werd dus alleen gedronken door wie 

het zich kon veroorloven. Eerst was het een stille wijn die concurreerde met de Bourgogne. Maar 

doordat er veel koningen gekroond zijn geworden in Reims bleef hij op de eerste plaats staan in 

de consumptie als het kwalitatief en met pracht en praal moest geassocieerd worden. Champagne 

vond het tijd voor wat tegenwind en kwam op de proppen met een ontdekking die meestal nogal 

genereus aan Dom Pérignon toegeschreven wordt. Het ging om een fenomeen dat zowel 

natuurlijk als eigenaardig was: de wijn uit de Champagnestreek begon in de lente een tweede 

keer te gisten, waardoor de flessen kapot sprongen. Dikkere flessen en betere kurken die 

bovendien met een touwtje aan de fles vastgebonden werden, maakten het mogelijk om de 

bubbels in de fles te houden. De”duivelse wijn”was bedwongen. Aan dezelfde vooruitstrevende 

monnik danken we ook het idee om verschillende druivensoorten te mengen en zelfs druiven uit 

verschillende sectoren te assembleren, waardoor heel individuele cru’s ontstonden. “Les 

Anciens” oenologen avant la lettre, bezaten een uitzonderlijke zin voor observatie en durfden 

innovaties aan die nu niet meer mogelijk zijn omdat de huidige wetgeving zo strikt is. Een van 

hen  was Dom Pérignon, een van de bekendste wijnbouwers ooit. Hij kreeg zijn laatste rustplaats 

in de abdij van Hautvillers. Die is eigendom van Möet et Chandon en kan helaas niet bezocht 

worden. 

In de Champagne worden ook stille witte, rode en rosé wijnen gemaakt, die we natuurlijk niet 

mogen vergeten. Er zijn twee appellaties; “Coteaux Champenois” en “Rosé de riceys”, een heel 

bijzondere rosé die van Pinot Noir gemaakt wordt 

 

GERENOMMEERDE BUBBELS 

. 

De wijnbouwers doen er ook alles aan om te vermijden dat de naam Champagne ook elders zou 

mogen gebruikt worden. Zoals algemeen bekend mag alleen een schuimwijn uit Champagne ook 

Champagne genoemd worden. Sluwe zakenlui die de naam gebruikten voor sigaren of parfums 

(Yves Saint Laurent) kregen wel veel mediabelangstelling, maar verloren steevast het proces dat 

hen werd aangedaan door het CIVC. Champagne is doorgaans een assemblage van drie 

druivensoorten: pinot Noir uit de Bourgogne, Pinot Meunier en Chardonnay.De druiven groeien 

in verschillende gemeenten, die geklasseerd worden volgens een heel eigen systeem, uitgedrukt 

in percentages. De beste wijngaarden krijgen 100%. De prijzen van die druiven worden dan als 

richtlijn gebruikt voor de aankoop van andere druiven. De prijzen worden bepaald volgens een 

interprofessioneel contract tussen wijnbouwers en merken.  

 

TRENDS EN TRENDSETTERS 

 

Champagne, die al grosso modo 300 jaar bereid wordt volgens de methode van tweede gisting op 

fles, heeft oppervlakkig gezien veel weg van Bordeaux. Het publieke leven, de commercie of de 

imagebuilding worden er eveneens hoofdzakelijk bepaald door enkele tientallen huizen en hun 

sliert van wereldbekende merknamen. Maar achter deze elite zijn ook talrijke coöperaties en zo’n 

15.000 wijnbouwers aan het werk, die vaak al generaties lang druiven leveren aan de grote 

jongens. Groot kan niet zonder klein en vice versa. Bovendien blijft Champagnevinificatie 
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ondanks alle inzet van hightech een duur, arbeidsintensief en bijna ambachtelijk proces. 

Monnikengeduld en blend talent zijn hier de belangrijkste grondstoffen.  

 

De cijfers getuigen van de immense populariteit van champagne in de hele wereld. De 

gemiddelde productie bedraagt 275 miljoen flessen per jaar waarvan er meer dan 100 miljoen 

uitgevoerd worden naar 160 verschillende landen. De rest wordt in Frankrijk zelf gedronken of 

opgeslagen. Groot-Brittannië is met 24 miljoen flessen de belangrijkste buitenlandse afnemer, 

gevolgd door Duitsland en de Verenigde Staten, met respectievelijk 19 en 17 miljoen flessen. Op 

de vierde plaats staat België met 10 miljoen flessen (in 1999. Mag je dus zeggen één fles per 

Belg per jaar er gedronken wordt en zo na Frankrijk de grootste Champagnedrinkers zijn. 

 

Als afsluiting toch nog een mooi citaat: 

Champagne moet je verdienen en moet je met smaak drinken. Je moet er aandacht aan besteden, 

die je nog het beste deelt met een(!) Geliefde. Zelfs het slechtste humeur verdwijnt als sneeuw 

voor de zon na een slok van deze godendrank. Proost! 

 

Wetenswaardigheidjes 
 

In 2001 zijn er wereldwijd 292 miljoen flessen Champagne verkocht.  

Grootste verbruikers zijn UK, Duitsland, USA, Belgie, Zwitserland, Italie en Japan met 

respectievelijk 20, 20, 16, 8, 8, 8 en 2.6 miljoen flessen.  

In een Champagne fles zitten ongeveer 47 miljoen bubbeltjes.  

Er zijn 265 champagne huizen.  

In de Champagne streek liggen 980 millioen flessen onder de grond.  

De ChampagneArdenne is 320 kilometer bij 70 kilometer groot (zeg maar anderhalve keer 

België).  

De druk in een fles Champagne is ongeveer 6 bar.  

De kelders van de grote huizen zijn soms wel 10 tot 20 km lang.  

Een rumueur (kereltje met rappe handjes) draait wel 10.000 flesen per dag een achtste slag.  

Ruim 55% van de Champagne markt is in handen van LVMH (Louis Vuitton Moët Hennesy) 

De grootste fles champagne ter wereld (2 meter hoog) staat bij Beamont des Crayers in 

Mardeuil.  

Het grootste houten vat staat bij Mercier in Epernay (200.000 flessen)  

Het grootste kristallen glas staat bij Taitinger in Reims (ter grootte van een behoorlijke badkuip)  

 

Uitspraken over Champagne: 

Madame de Pompadour  

“Het is de enige wijn die een vrouw mooi doet blijven nadat zij hem heeft gedronken”  

Madame de Parabere  

“Hij geeft een schittering aan de ogen zonder een blos op de wangen” 
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Van de meer dan 13.000 champagne merken zijn dit enkele meer bekende 

namen: 
 

Bollinger – Mijn favoriet-  Huis gesticht in 1829 en behoord nog steeds tot de Bollinger 

familie. Hun eigen wijngaarden voorzien in ongeveer 70% van hun productienoden. De eeste van 

hun wijngaarden zijn gelegen in een grand cru terroir, 30% behoord tot premier cru terroirs. 

Madame Lily Bolinger , die aan het hoofd stond van 1941 tot 1977, was een van de meer 

beroemde en beruchte champagne weduwen. Hun unieke champagnestijl is het gevolg va het feit 

dat sommige van hun wijnen rijpen in eiken vaten en men het rijpingsproces langer laat 

doorlopen dan gemiddeld gebruikelijk is. Zeer bekend is hun RD (Récemment Dégorgé) 

champagne die gedurende tien jaar “sur pointes” rijpt.  

Delbeck – gesticht in 1832. Het enige huis dat zich frans hofleverancier mag noemen. 

Champagnes worden gemaakt van de Pinot Noir grand cru wijngaarden uit Bouzy en de 

Montagne de Reims en van Cardonay druiven uit de Côte des Blancs terroirsvan Cramant en 

Avize. De stijl van hun champagnes is rijkelijk met intense fruitsmaak en een uitgesproken Pinot 

Poir assemblage.  

De Venoge – zie verder in het programma 

Gosset – Oudste champagnehuis op de markt. Hun stijl in gekenmerkt als zacht en doorgerijpt. 

Krug – Gesticht in 1843 door Jean-Joseph Krug en het kwaliteitsmerk bij uitstek. Zij bezitten 

enkele van de allerbeste terroirs,met name de monocru in Le Mesnil, maar kopen ook de 

productie van andere wijngaarden aan. Alle wijnen worden eerst gefermenteerd in kleine eiken 

vaten. Krug besteed zeer veel aandact aan het maken van een zeer goede wijn, voordat er 

belletjes aan toegevoegd worden. Hun stijl is zeer kenmerkend en herkenbaar.  

Laurent Perrier- het grootse onafhankelijke grande marque familiebedrijf. Gesticht in 1812 en 

gelegen in Tours-sur-Marne. Hun rosé is een van enige waarbij men de schillen van de Pinot 

Noir in contact brengt met de wijn waardoor deze laatste een zeer vol karakter krijgt.  

Louis Roederer – Gekenmerkt door kwaliteit is Roederer een van de producenten die bijna 

alleen gebruik maakt van eigen wijngaarden. Hun beroemde Cristal Champagne werd 

uitdrukkelijk ontworpen voor het hof van de tsaar.   

Moët et Chandon – gesticht in 1743 en gelegen in Epernay en het grootste champagnehuis ter 

wereld. Maakt deel uit van de LVMH groep. Zij spelen het klaar om ondanks hun massa 

productie toch een kwalitatief hoog product af te leveren. Hun Brut Imperial heeft voornamelijk 

Pinot kenmerken. 

Pol Roger – nog altijd een klein familiebedrijven uit 1849. Deze Champagne was erg in trek bij 

Winston Churchill. Hun White Foil non vintage is erg bekend voor zijn lichte kleur en mooie 

mousse.  

Salon – kwam erg in belanstelling in de twintiger jaren als leverancier van Maxim's in Parijs. Dit 

chamapgnehuis produceerd alleen Blancs de Blancs. Het productieproces is zeer traditioneel, de 

wijn rijpt acht jaar in eiken vaten.  

Veuve Clicquot – de beroemde Veuve Clicquot, nog een champagne weduwe, was 

verantwoordelijk om het huis op te tillen tot de status van grande marque. Gesticht in 1772 met 

kantoor in Reims, is het nu deel van LVMH. Het huis bezit 285 hectaren wijngaarden en dekt 

daarmee ongeveer een derde van haar productie behoeften.   
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Een fles Champagne openen 
 

Alvorens een Champagne fles te openen dient het verpakkingsmateriaal te worden verwijderd 

(niet te veel, alleen de kurk en muselet moet vrij komen) en het muselet zelf open te draaien (5 

slagen). In de horeca wil men de folie nog wel eens om de kurk laten zitten. Ik ben hier op tegen 

omdat je het dopje onder het ijzerwerk dan niet kan zien. Daarnaast kan je dan niet goed 

anticiperen op het kurk-effect bij het openen. 

Als je de fles met de hand gaat openen houdt je de fles best onder een hoek van 45 graden van je 

af gericht, waarbij je natuurlijk niet richt op je tafeldame, het schilderij van Monet of de lokale 

kristallen verlichting. De truc is om de kurk zodanig uit de fles te krijgen dat een licht sissend 

geluid hoorbaar is. De handigste methode is om de kruk zachtjes iets te draaien en daarna tegen 

te houden. Plop is absoluut fout. De Kurk wegschieten is leuk maar ook fout, dan gaat immers de 

kostbare koolzuur verloren bij het wegschieten. Mocht de fles te veel geschud zijn tijdens 

transport of iets dergelijks dan kan je er niet om heen dat de champagne spontaan uit de fles 

komt. Daarvoor heb je natuurlijk de glazen bij de hand. Hierdoor gaat zo min mogelijk goddelijk 

vocht verloren. Alternatieve, maar zeker geen mindere methode is het openen van Champagne 

met een Sabel. Hierbij wordt de fles voorbereid en wordt met een Sabel de kop van de hals 

(inclusief) kurk af geslagen. Dit fenomeen noemt men sabreren. 
 

 

 

Sabreren 

 

Is zonder meer een kunst te noemen. Niet alle champagneachtige flesjes lenen zich voor deze 

kunst. De purist zal zeggen dat alleen echte champagne gesabreerd mag worden in lijn met de 

Chevaliers van Napoleon. Het stijlvol openen van een Champagne met een Sabel doet eer aan de 

makers van Champagne; Groots, theatraal, en getuige van goede smaak en vaardigheid.  

Het moge duidelijk zijn dat het Sabreren van een Champagne niet een activiteit is die zomaar 

door iedereen overal gedaan kan worden. De methode en de maatregelen die men moet nemen 

alvorens men een fles mag Sabreren moeten eerst goed door een gecertificeerd Chevalier 

geïnstrueerd worden. 

 
De Techniek van sabreren:  

Een fles die gesabreerd moet op koele temperatuur zijn. In een fles die goed op temperatuur is 

bevindt zich, afhankelijk van de grootte van de fles, ongeveer 6 Bar druk (Lees: 3 keer zo veel 

als in een auto band). Als de fles te warm is wordt de druk hoger en kan de fles exploderen bij 

het Sabreren. Als de fles te koud is kan de fles scherven en splinteren bij het Sabreren. 

Verwijder het folie rondom het muselet en kurk. Verwijder voorzichtig de Muselet 

(letterlijk:Muilkorf) met de Plaque du Muselet. Let op dat in dit proces de kurk er niet 

http://www.champagnesite.be/sabreren.asp
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zelfstandig vandoor gaat. Op de zwakste plek van de fles (in de hals) wordt er gesabreerd. 

Verwijder het folie tussen het tweede etiket en de kurkhals zodat het zwaard geen obstructies 

heeft bij het Sabreren. 

Neem de sabel in uw rechterhand (als u rechts bent) en de fles in uw linkerhand (of visa versa als 

u links bent). Houdt, met gestrekte arm, de fles voor u met de hals onder een hoek van ongeveer 

30 graden schuins omhoog naar voren gericht. Let goed op dat er niemand in de "vuurlinie" staat 

of zou kunnen komen. 

Leg, terwijl u de fles in de juiste positie houdt (zie boven), het sabel in de hals van de fles en laat 

deze een aantal maal over de hals glijden om te controleren of er geen obstructies voor U of op 

de fles zijn. Waarschuw omstanders van uw voornemen om te Sabreren. 

Sabreer de fles met een gecontroleerde en vloeiende beweging. Liever te zacht (en nogmaals 

proberen) als met te veel kracht Sabreren. Indien men met teveel kracht sabreerd loopt men de 

kans de hele hals aan diggelen te slaan waarbij de inhoud van de fles echt niet meer geschikt is 

voor consumptie. De kurk zal bij een juiste Sabrage van de fles schieten en 5-7 meter van de 

sabreur op de grond komen. (ook kan men heel goed binnenshuis Sabreren worden, zij het dat er 

dan wat additionele maatregelen genomen moeten worden). 

Een goede sabrage kenmerkt zich door een aantal zaken: 

Er wordt nauwelijks (het liefst geen) Champagne gemorst. De fles bevat een kaarsrechte snede. 

 

Inschenken van Champagne of parelwijnen 

 

Als je gaat inschenken leg je eerst de doek in je handen in het verlengde van je hand. Dan, door 

de doek heen je duim in de ziel van de fles doen en uit de pols schenken. Altijd etiket naar boven 

houden. Nooit de doek om de fles houden als je aan het inschenken bent. Dan kan men immers 

het etiket niet meer zien. Ook niet de hals van de fles afdrogen met de doek. Je kan je afvragen, 

waar is die doek dan wel voor: Welnu, die is om druppels op te vangen die aan de fles blijven 

plakken als je hem uit de koeler haalt. Druppel vangers die om de hals geschoven worden, zilver 

of niet, zijn derhalve niet nodig bij champagne. 

Je moet gewoon netjes inschenken. Lekkende flessen niet boven decolleté van de dames houden. 

Koud water schijnt daar niet fijn te zijn, naar ik me heb laten vertellen. Als eerste vraag je wie de 

champagne wil proeven. Deze persoon serveer je een glas welke je voor een kwart vult. Het 

inschenken van een glas doe je overigens door de fles en doek aan de achterzijde, met de duim in 

de holte vast te houden, het glas schuin te houden en de champagne er zachtjes tegen de zijkant 

van het glas in te laten lopen. Dit teneinde de bubbels niet te laten vervliegen tijdens het 

inschenken. Daarnaast voorkom je dat je er een zooitje van maakt omdat het glas over loopt als 

je te wild doet. De fles mag het glas eigenlijk nooit raken, echter ken ik weinig mensen die dit 

kunnen. Als de Champagne goedgekeurd is serveer je eerst de andere gasten, dan je eigen glas en 

laatste het glas van de "proever". Een normaal glas wordt voor 3/4 gevuld (en dus niet tot net 

onder de rand). Serveren altijd over de rechter schouder van jouw gasten. Nooit over de tafel 

heen inschenken.  
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Het juiste glas  

 

 

Echte Champagne wordt 

gedronken uit een echt 

Champagne glas. Indien je het 

zou moeten doen met plastic 

bekertjes kan je beter een 

methode Champenoise of zelfs 

Cider gaan drinken. In de jaren 

60 vond men dat een 

Champagne glas een coupe (a 

la ijscoupe) moest zijn. 

Ondertussen is men erachter 

dat door het gebruik van een 

dergelijke coupe de bubblies in 

no-time vervliegen hetgeen 

toch weer zonde is. Het beste 

glas om Champagne uit te 

drinken is de Flute, een tulpvormig glas met dunne wand. Leuk detail is dat sommige 

glasfabrikanten soms op de bodem van het champagne glas een druppeltje glas aanbrengen. De 

Champagne zal dan vanuit dat druppeltje continu omhoog borrelen. Er gaat ook niets boven een 

kristallen glas. De structuur van het glas is wat ruwer waardoor de bubblies beter tot hun recht 

komen. 

De flutes zijn er in verschillende maten. Je hebt ze met nauwe hals waardoor de bubblies na het 

inschenken maximaal in het glas blijven. Nadeel van deze glazen is weer dat bij het inschenken 

veel bubblies verloren gaan. Daarnaast is de opening vaak zo nauw dat men nauwelijks van het 

aroma en het bouquet kan genieten. Er zijn ook flutes die groter zijn. Bij deze flutes is de 

opening zodanig dat goed van het aroma en het bouquet genoten kan worden terwijl bij het 

inschenken niet al te veel bubblies verloren gaan. 

Georg Riedel heeft er zelfs een studie van gemaakt en is met het perfecte glas gekomen; de 

Prestige Cuvée. Bij dit glas is de opening ruim genoeg terwijl het glas licht gerond is. Dergelijke 

glazen kosten ook wel wat. Natuurlijk zijn de Kristal experts ook leuk bezig geweest met 

Champagne glazen. De bekendste zijn toch wel de Waterford en Royal Leerdam glazen. De 

nadruk ligt bij deze glazen echter wat meer op het design. Hier is niks mis mee. De dikte van het 

glas dient dun te zijn zodat de temperatuur van de Champagne niet wordt aangepast door de 

temperatuur van het glas. Dunne glazen nemen binnen enkele seconden de temperatuur aan van 

de Champagne.  

 

Dan nog even dit: 

 

Champagne glazen mogen niet in de afwas machine of in ruim sop gewassen worden. Hier 

blijven altijd resten achter op het glas waardoor de Champagne de volgende keer acuut neer 

slaat. U zult zich vast wel de recepties herinneren waar u met een dode champagne heeft gestaan. 

Dit heeft hoogstwaarschijnlijk niet aan de champagne als wel aan het de wijze waarop het glas is 

schoongemaakt gelegen. Heeft u (of uw gastheer) toch gebruik gemaakt van de afwas bewerk de 

glazen dan voor. Dit kan heel eenvoudig door een snufje zout in het glas te doen en een beetje 

lauw water. Dan goed een minuutje goed schudden met de hand op de opening en daarna de 
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inhoud weggooien. Aansluitend met een zachte droge theedoek de glazen afdrogen en oppoetsen. 

Probeer contact tussen de vingers en de binnenzijde van het glas te vermijden. Het vet van de 

vingers heeft hetzelfde effect als afwas. 

Mocht het ooit voorkomen dat je de fles Champagne vergeten bent uit de vriezer te halen (en zeg 

niet dat dit nooit gebeurd...) dan is de kans groot dat de Champagne bevroren is. Het beste kan je 

dan een nieuwe fles pakken en deze in de koelkast langzaam laten "opwarmen". Als je de fles te 

snel opwarmt dan is de kans groot dat de kurk er af schiet.  

 

          

Paul Van Dinter 
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