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druivenrassen    



• oorspronkelijk uit Cahors in Zuidwest Frankrijk (“Cot”).

• Naar Argentinië geëxporteerd in de 19e eeuw. 
• Dit ras doet het uitzonderlijk goed in de regio. 

• dé druivensoort waar Argentinië mee bekend is geworden. 

• uitzonderlijke groei te danken aan de zuiverheid, kracht en 
potentie om een hoge kwaliteitswijn te leveren.

• Zijn primaire aroma lijkt op rijpe pruimen en heeft soms iets weg
van mint.

• Het heeft een vlezige textuur en is rond van smaak. 

Malbec gaat goed samen met biefstuk, stoofpot, pasta bolognese, 
wild en harde kazen.



• Vruchtdragende wingerd

• 10.000 verschillende soorten

• ong. 1% geschikt voor kwaliteitswijn

• varianten spontaan ontstaan of door 
genetische mutatie

• synoniemen

• verschillen: kleur, schil,  vroeg- of 
laatrijpend, ziektebestendig, 
vorstbestendig

• na de gevolgen van druifluis (phyloxera
vastatrix) geënt op Amerikaanse
onderstokken

Vitis vinifera



Wijndruiven  



Belangrijkste druivenrassen

wit

• Chardonnay
• Sauvignon blanc
• Riesling
• Chenin blanc
• Pinot blanc
• Gewurztraminer

rood

• Cabernet sauvignon
• Merlot
• Syrah / Shiraz
• Pinot noir
• Sangiovese
• Tempranillo
• Malbec (Cot)
• Gamay (noir à jus blanc)
• Grenache noir / Garnacha tinta



• Cabernet 

sauvignon

• Merlot

• Airén

• Tempranillo

• Chardonnay

• Syrah/shiraz

• Grenache

• Sauvignon

blanc

• Trebbiano

• Pinot noir

Top 10 druivenrassen wereldwijd

[Bron: WineFolly]
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Chardonnay

Witte variëteit: droog, mousserend

Kenmerken: 

• van groene appel tot meloen tot tropisch fruit

• vroegrijpend, medium zuurgraad, relatief hoge alc. %, bouwt bij veel 
zonuren - vlak voor oogst - veel suikers op en zuren af. 

• Houtgerijpt: rondeur, romige smaak, boterig (malo), karameltoon

Wijnregio’s

Grote reputatie: Bourgogne (Chablis, Corton-Charlemagne, Le Montrachet, 

Bâtard-Montrachet, Chevalier-Montrachet, Meursault en Santenay), Champagne, 
Californië

Overig: hele wereld (allemansvriend)



• Koel klimaat, 47e breedtegraad

• Bodem: veel kalk

• Witte en rode wijn

• Druivenrassen Bourgogne:

chardonnay (wit) en

pinot noir (blauw)

Bourgogne 



• Koel klimaat > verkwikkende zuren

• Kalkrijke bodem

• Druivenrassen:

chardonnay (wit) en 

pinot noir en pinot meunier (blauw)

Champagne 



blanc de blancs: chardonnay blanc de noirs: pinot(s)



proeven wijn 3





Chenin blanc

Witte variëteit: droog, halfdroog, zoet, mousserend

Kenmerken:

• Aroma’s: groene appel, citrus, peer, bloemen

• Zoete soorten: honing, citrus, perzik, abrikoos, specerijen, stro, 
amandel/hazelnoot, toast

• Hoge zuurgraad – rijpingscapaciteit

• In koele jaren problemen met rijpheid

Wijnregio’s

Beste reputatie: Loire

Overig: Zuid-Afrika (Steen), Nieuw-Zeeland, 
Californië, Zuid-Amerika, Argentinië



Loire - Regio’s en belangrijkste druivenrassen

Regio Nantais Anjou/Saumur Touraine Orléans

Belangrijkste
druivenras(sen)

Muscadet/
Melon de 
bourgogne

Chenin Blanc
Cabernet Franc

Chenin Blanc
Sauvignon Blanc
Cabernet Franc

Sauvignon Blanc
Pinot Noir

Belangrijkste
appellatie(s)

Muscadet Anjou
Coteaux du Layon
Saumur

Touraine
Bourgueil
Chinon
Vouvray

Sancerre
Pouilly-Fumé



Savennières, Loire



Oude cheninstokken Wellington, Zuid-Afrika



proeven wijn 4



Wat hebben we vanavond geleerd?

• Proeftermen 

• Diversiteit druivenrassen

• Veel geproefd...

• Wat vonden jullie het meest verassend? 

• Vragen stellen via de chat

• Video terug te zien

• Tot volgende week!


