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Inleiding
Wijn wordt graag gedronken, maar het echt proeven van de wijn wordt vaak
overgeslagen. Bij het nemen van een slok proeven we al snel of het een volle wijn
is, een frisse en fruitige witte wijn of een zware rode krachtpatser. Als we beter
naar de wijn gaan kijken en echt gaan proeven, dan kunnen we ineens veel meer
waarnemen. Zo zijn er tientallen aroma’s die in een wijn te ruiken en te proeven
zijn en heeft ieder glas zijn eigen karakter en unieke smaak.
Dit boekje, ‘Proeven als een pro’, is voor elke wijnliefhebber. Of je nu net begint met
het ontdekken van wijn of iemand bent die precies weet waar hij van houdt. Want zelfs
de meest fanatieke wijnliefhebber is nooit uitgeproefd.

Veel proefplezier!
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Voorbereidingen
Het proeven van wijn moet leuk zijn, of je nu proeft tijdens een gezellige borrel
met vrienden of de serieuzere weg inslaat. Je zou het misschien niet zo snel zeggen,
maar waar je proeft is zeker belangrijk. Wil je echt als een pro te werk gaan, dan kun
je het beste met de volgende punten rekening houden.

•

Heftige geuren in de omgeving zoals van bloemen, parfum, schoonmaakmiddelen,
sigarettenrook of een indringende etenslucht, kunnen het proeven best moeilijk
maken.

•

Wil je ook de kleur van de wijn goed kunnen beoordelen? Dan is een lichte ruimte wel
zo fijn. Natuurlijk daglicht is het beste, maar dat gaat lastig wanneer er gezellig in de
avond wijn geproefd wordt. In dat geval is een lamp ook goed, dan kun je gelijk zien of
er geen depot in het glas terecht is gekomen.

•

Alles wat je eet en drinkt voordat je gaat proeven is van invloed op de smaak. Het
wordt dan ook afgeraden om vlak van te voren te roken, koffie te drinken of tanden
te poetsen.

•

Gebruik een middelgroot wijnglas dat taps toeloopt en gebruik hetzelfde type glas
wanneer je meerdere wijnen gaat proeven. Zo kun je alle wijnen goed vergelijken.
Schenk het glas niet te vol! Zorg voor voldoende ruimte in het glas om de wijn te
kunnen walsen zonder dat deze over de rand heen klotst.

•

De temperatuur van de wijn is belangrijk. De wijn mag niet te koud zijn en ook niet
te warm. Witte wijnen kunnen daarom het best een half uur voor het proeven uit
de koelkast gehaald worden. Rode wijnen kunnen het best geserveerd worden
rond de 16 °C.

Serveertemperatuur wijnen
Mousserende wijnen
Frisse fruitige witte wijnen
Volle witte wijnen
Rosé

7 °C – 10 °C
9 °C – 11 °C
11 °C – 14 °C
9 °C – 11 °C

Lichte en fruitige rode wijnen

14 °C – 16 °C

Krachtige rode wijnen

16 °C – 18 °C

Zoete wijnen (dessertwijn)

8 °C – 10 °C
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Proeven als een pro
Om te proeven als een pro is het niet alleen belangrijk om het juiste proefglas te
hebben, het is ook belangrijk dat je glas goed schoon is en niet vreemd ruikt. Een
natte of oude theedoek kan bijvoorbeeld al een onfrisse geur afgeven. Verderop
vind je een aromawijzer en een proefformulier die je kunnen helpen bij het proeven.
Stap 1. Kijken
De kleur van de wijn kan al een heleboel vertellen. Om de kleur goed te kunnen “lezen”
is het handig om een witte achtergrond te gebruiken. Denk aan een wit tafellaken of een
wit A4’tje. Kantel het glas naar voren om de kleur beter te kunnen beoordelen, maar niet
zo ver zodat de wijn over de rand gaat.
De kleur van de wijn kan iets vertellen over de leeftijd en soms ook over de smaak. Zo is
een bleke wijn, die bijna transparant is, meestal droog en fris van smaak. Een goudgele
wijn is vaak wat voller en de kleur kan duiden op houtrijping. Paarsrood staat vaak
voor een jonge rode wijn. Wanneer een rode wijn ouder is, zal de kleur meer richting
bruinrood gaan.
Een goede wijn is over het algemeen helder, al bestaan er wijnen die bewust niet worden
gefilterd en daarom troebel zijn. Dit komt bijvoorbeeld voor bij natuurwijnen. Bij het
uitschenken van de wijn kan er depot in het glas zijn gekomen. Bezinksel komt vaak voor
bij oude wijnen, maar dus ook bij ongefilterde wijnen. Dit is zeker geen fout in de wijn,
maar het zijn vaste wijndeeltjes die zich na verloop van tijd hebben gevormd.
Soms ‘traant’ de wijn in het glas. Wanneer de wijn op die manier in het glas hangt
kan dat verschillende oorzaken hebben. Het kan betekenen dat de wijn een hoog
alcoholgehalte heeft, veel restsuiker heeft of dat het proefglas vies is.
Kleuren
Witte wijn

groengeel

citroengeel

goudgeel

Rosé wijn

roze		

zalmroze

oranje

Rode wijn

paarsrood

robijnrood

granaatrood

amberkleurig
bruinrood

Stap 2. Ruiken
Na het bekijken van de wijn hoef je nog niet gelijk te gaan walsen voordat je aan de wijn
ruikt. Juist bij het ruiken wanneer er nog niet is gewalst, kunnen er eventuele fouten
in de wijn geroken worden. Zodra er wordt gewalst zullen alle aroma’s met de foute
aroma’s versmelten. Pak het glas dus rustig op, kantel de kelk en snuif diep. Als de wijn
zuiver ruikt, dan kan er gewalst worden. Ruikt de wijn muf, kartonachtig, prikt het in de
neus of komt er een zware stallucht vanaf, dan kan dit duiden op een fout in de wijn.
Sommige wijnen zijn gebaat bij wat lucht. Om zeker te weten of er echt een fout in zit,
kun je het glas even laten staan en het later nog eens ruiken.
Stap 3. Walsen en ruiken
Wals nu het glas. Door deze beweging komen de aroma’s vrij. Ruik net zo lang totdat je
de geuren in de wijn te pakken hebt. Sommige wijnen openen zich langzaam. Je zult dan
toch een paar keer moeten walsen en ruiken om de wijn goed in je op te kunnen nemen.
Gebruik de aromawijzer verderop in dit boekje om te beschrijven wat je ruikt.
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Proeven als een pro
Stap 4. Proeven
Dan is het tijd om daadwerkelijk te proeven. Neem een flinke slok en laat de wijn door
je mond rollen. Spuug het niet gelijk uit en slik het niet gelijk door. Zuig bij het walsen in
je mond ook wat lucht naar binnen. Het slurpende geluid is wat minder charmant, maar
het zorgt er wel voor dat je de wijn beter kunt proeven.
Let bij het proeven op de intensiteit van de wijn. Is het een lichte of een zware wijn?
Is het zoet, zuur, vol, strak, stevig of stroef? Tannine maakt de wijn bijvoorbeeld stroef.
En proef je de aroma’s die je ook kon ruiken of komen er andere smaken voorbij?
Maak bij het herkennen van de smaak ook gebruik van de aromawijzer.
Stap 5. Afdronk
Na het uitspugen of doorslikken is het goed om stil te staan bij de afdronk. Blijft de wijn
nog lang in de mond hangen of is de smaak snel verdwenen? Wijnen met een lange
afdronk zijn over het algemeen complexer en interessanter.
Stap 6. Conclusie
Na al dat kijken, ruiken, walsen, weer ruiken en proeven is het tijd voor de conclusie.
Ten eerste is het natuurlijk belangrijk om voor jezelf te bepalen of je de wijn lekker vond.
Bij het professioneel proeven van een wijn wordt naar alle facetten gekeken. Zo wordt
er gekeken naar de balans van de wijn, de complexiteit, de integratie van alle aroma’s,
de intensiteit en de integratie van alle verschillende elementen.

Proeven bij de Wijnbeurs
Bij de Wijnbeurs worden de wijnen altijd blind geselecteerd, zonder dat het proefpanel
het etiket op de fles heeft gezien. Het gaat puur om de kwaliteit van de wijn die in
het glas zit. Het proefpanel bestaat uit vinologen en internationaal gediplomeerde
wijnprofessionals. Bij het selecteren van de wijnen moeten minimaal vier van deze
wijnproevers aanwezig zijn.
Uit series wijnen van hetzelfde druivenras of hetzelfde wijngebied wordt alleen de beste
wijn geselecteerd. De proevers weten dus wat voor een soort wijn ze te proeven krijgen,
maar niet welke wijn uit welke fles komt. Ze beoordelen de gevulde glazen die ze voor
zich krijgen in blinde vergelijking met elkaar op kleur, geur en smaak. De wijn met de
meeste punten wint. Om te worden geselecteerd moet een wijn minimaal 16 van de
maximale 20 punten behalen.

•

Kleur: maximaal 3 punten
Er wordt gekeken naar de intensiteit, helderheid, diepgang en kleurschakering.

•

Geur: maximaal 7 punten
Is de geur zuiver, vlak, enkelvoudig, intens of complex?

•

Smaak: maximaal 10 punten
Er wordt onder meer gekeken naar de complexiteit, diepgang, finesse, het
mondgevoel en de lengte van de afdronk.
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Aromawijzer

FRAMBOOS
AARDBEI
KERS
ZWARTE BES

APPEL
PEER
ABRIKOOS
MELOEN

BIJENWAS
LIJM
PUTLUCHT

MANGO
BANAAN
LYCHEE
ANANAS

BRAAM
PRUIM
VIJG
ROZIJN
JAM

CITROEN

ROOD

STOFFIG
KALK

EXOTISCH

WIT

KARAMEL
HONING
DROP

WARM
BLOEMEN

OVERIGEN

VUURSTEEN
RUBBER
BENZINE

ROOS
VIOOLTJE
VLIERBLOESEM
KAMILLE

SNOEP

STENIG
FRUIT

BOSGROND
PADDESTOEL
KARTON
NATTE WOL

KOFFIE
CACAO
KOKOS

MINERAAL

ORGANISCH

GETOAST

AARDS

BLOEMEN

&

&

CHEMISCH

KRUIDEN

HOUT

VEGETAAL

&

&

TOAST

NOTEN

GEROOKT

SIGAREN
TABAK
CEDER

SPECERIJEN

KRUIDEN

RAUW

GEKOOKT

DIERLIJK

GIST

LAURIER
EUCALYPTUS
MUNT
ANIJS

PAPRIKA
SELDERIJ
GRAS
VENKEL

ASPERGE
ANDIJVIE
KOOL
THEE

NOTEN

HOUT

KRUIDNAGEL
KANEEL
ZOETHOUT
PEPER

ZUIVEL
DIERLIJK
AMANDEL
HAZELNOOT
WALNOOT

VANILLE
NAT HOUT
VERS BROOD
TOAST

LEER
VLEES
STAL
ZWEET
KATTENPIS

BOTER
YOGHURT
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Proefformulier

Naam wijn:

UITERLIJK

GEURINTENSITEIT EN AROMA’S

SMAAKINTENSITEIT EN AROMA’S

kleur / helderheid / overige waarnemingen

licht geurend / gemiddeld aromatisch / aromatisch

licht intens / gemiddeld intens / intens

OORDEEL

NIET LEKKER

1 2 3 4 5

HEEL LEKKER
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Wijntermen
Balans: het evenwicht in de wijn tussen de verschillende bestanddelen.
Barrique: eikenhouten vat van 225 liter.
Bezinksel: (ook depot of droesem genoemd) vaste deeltjes in de wijn die naar
beneden zijn gezakt.
Blend: een wijn waarin meerdere druivenrassen (en/of jaargangen) zijn gebruikt.
Brut: smaakaanduiding, vaak bij mousserende wijnen, voor droog.
Cépage: het Franse woord voor druivenras, ook gebruikt om aan te geven dat
de wijn van één druivenras gemaakt is.
Cuve: kuip of vat waar de wijn in wordt vergist of opgeslagen. Soms ook gebruikt
voor een speciale selectie van wijn.
Kurk: naast de bekende afsluiter van een fles wijn is het ook de naam voor de
besmetting met het stofje TCA (trichlooranisol). De wijn ruikt en smaakt dan muf.
Lie: Franse term voor het bezinksel van gistcellen waar wijnmakers hun wijn op
laten rijpen waardoor de wijn meer smaak krijgt. De wijn rijpt dan ‘sur lie’.
Most: sap van geperste druiven dat nog niet is vergist.
Nieuwe Wereld: hiermee worden de niet-Europese wijnlanden bedoeld. Denk aan
Argentinië, Chili, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika.
Oude Wereld: de Europese wijnlanden.
Restzoet: (ook restsuiker genoemd) de suiker die in de wijn is overgebleven nadat
de gisting is gestopt.
Terroir: de wisselwerking tussen klimaat, bodem, druivenras en ligging van
de wijngaard.
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Kortingscode
Ook zin om er eens goed voor te gaan zitten en te proeven als een pro?
Bestel dan snel je wijn bij de Wijnbeurs. Met onderstaande kortingscode krijg
je 10 euro korting op je volgende bestelling.

Kortingscode: W B PR 1 0
* bij een minimale besteding van €40

Wijnpakketten
Liever verschillende wijnen per doos bestellen? Neem dan eens een kijkje bij onze
wijnpakketten. Deze pakketten bevatten verschillende wijnen van één druivenras of
land, maar kunnen ook zijn samengesteld op basis van een smaakprofiel of wijnhuis.
Lidmaatschappen
Word lid van de Wijnbeurs en profiteer van extra voordelen. Met ons Wijnbeurs Plus
lidmaatschap krijg je al je bestellingen gratis thuisbezorgd en krijg je voorrang bij
de verdeling van schaarse partijen.
Het Wijnbeurs Premium lidmaatschap is er voor de echte wijnliefhebber die houdt
van bijzondere wijnen, maar ook van veel voordeel. Ook voor premiumleden is de
levering gratis. Tevens ontvangen premiumleden twee keer per jaar een verrassing
t.w.v. € 10,- per keer, zes keer per jaar ons magazine de Wijnkoers met hoge
premiumledenkorting en zijn er exclusieve deals.
Heb je opmerkingen of vragen voor ons? Laat het dan weten via: contact@wijnbeurs.nl
Bedankt!

Team de Wijnbeurs
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