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Wijn – Spijs 

Hierbij een korte introductie in het maken van goede wijnspijs combinaties. 

Belangrijke aandachtspunten zijn  

De smaakstijlen denk aan fris, rijp, vol, krachtig, strak, filmend. 

De smaakgehalte/rijkdom iets heeft veel smaak of minder smaak.  

De smaak componenten: belangrijke voorbeelden hiervan zijn zoet, zuur , alcohol, tannine 

(voornamelijk rode wijn) complexiteit en lengte (intensiteit). 

Deze termen gelden zowel voor de wijn als voor het gerecht. In het algemeen kan je zegen 

dat de fijnste combinaties zijn waarbij de wijn en het gerecht op elkaar aansluiten. Dus 

frisse gerechten en frisse wijnen. 

“Let op er zijn uitzonderingen” 

Denk bijvoorbeeld aan een rijp vol en vet (filmend) gerecht met een rijp vol en filmende 

wijn. Dit kan veel te zwaar worden. Of zuur plus zuur wordt extra zuur. Zoet en zoet extra 

zoet. 

 

De smaakstijlen volgens ‘Peter Klosse’ smaak professor 
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Wijn en gerechten zijn vaak een combinatie van de bovenstaande termen. Dus een wijn/ 

gerecht kan bijvoorbeeld zowel fris als rijp zijn. Hieronder een korte omschrijving van de 

termen 

Fris: frisse componenten zijn bijvoorbeeld citroen , grapefruit verse kruiden als dille bieslook  

groene appels als granny smith. 

Fris in gerechten denk aan bijvoorbeeld pocheren, paneren, en denk aan producten als 

venkel, prei, ui  

Rijp; denk aan bosvruchten, jam, tropisch fruit als mango , meloen. “Warme” kruiden zoals 

bijvoorbeeld kruidnagel of zoethout. En rijpe bereidingen als grillen, bbq, etc. 

Strak (droog): het monddrogende/samentrekkende gevoel vaak door zuren 

Filmend: het “vettige” gevoel vaak in de wangen. Een soort boterlaagje. Vaak door rijping 

op hout. Vaak in combinatie met Vol en/ of rond 

Zoet: dit heeft vaak te maken met of restsuikers in de wijn of door zoet van het fruit. 

Somigge druiven hebben van nature meer suikers, andere door rijpheid of indroging en/ of 

eventueel “botritys” 

Krachtig: vaak veel smaak, tannine en/ of alcohol 

Vol: veel smaak meerdere lagen en veel concentratie 

Smaakgehalte: je kan dit zien als de volumeknop van geluid dus heel zacht(laag) of heel 

hard (hoog) 

Smaakcomplexiteit: Dit kan je zien als een solo artiest, duo of geheel orkest. Dus 

enkelvoudige smaak (vaak druif eigen) tot meervoudige smaken als druif plus rijping plus 

vinificatie etc. 

Lengte: de lengte van de afdronk is de mate waarin de wijn in je mond blijft hangen. 

Waarschijnlijk ken je allemaal wel dat je soms een wijn proeft die binnen enkele seconden 

weg is of dat je een slok wijn proeft die je minuten er na nog steeds proeft in de mond 
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Structuur: Vooral in gerechten maar ook in wijn heb je het begrip van structuur. Denk aan 

de term dat een wijn een “bite” heeft. In gerechten is het bijvoorbeeld een krokant jasje of 

crispy topping. Daarnaast heeft bijvoorbeeld een product ook veel of weinig structuur. 

Denk bijvoorbeeld aan een goud reinet soft en sappig (ideaal voor de appelmoes) of een 

granny smith hard en stevig. 

Geur: geur speelt in wijn en spijs een ondergeschikte rol. Toch geeft het vaak net dat beetje 

meer in de beleving. Hieronder zijn een aantal geuren die je tegen kan komen in wijn  

Richtlijnen voor fijne wijn spijs combinaties: 
 

-In het algemeen ga je van fris naar rijp 

-Vaak begin je met een laag smaakgehalte en eindig je met een “hoog” smaakgehalte 

-In het algemeen zijn de fijnste combinaties die met gelijke/ gedeelde smaken dus fris met 

fris en rijp met rijp. Belangrijk hierbij zijn de zoet en zuren. Bijvoorbeeld een rijpe wijn met 

fruitzuur met een rijp gerecht maakt het verteerbaar. 

Tips 

Temperatuur heeft invloed op de smaak(beleving) dus door hiermee te spelen heb je 

eigenlijk een wijn met meerdere gezichten. Denk aan een wijn koud geserveerd die vaak 

fris/strak overkomt en na een half uur al veel meer aroma’s en smaak geeft. 

Glaswerk heeft invloed op de wijn. Deels door meer lucht en deels door de temperatuur 

(stijgt sneller) In het algemeen kan je zeggen dat een smal glas het strakker houd en een 

wijd glas de wijn “ronder” maakt. 

Wijn kan je niet of nauwelijks veranderen, buiten veranderen van temperatuur of glaswerk) 

gerechten daar en tegen wel. Makkelijke veranderingen in het gerecht zijn bijvoorbeeld het 

toevoegen van kruiden en specerijen denk aan peper/zout en nootmuskaat die ook vaak 

snel een brug met de wijn kunnen maken of verandering in bereiding bijvoorbeeld inplaats 

van bakken grillen waardoor het gerecht in het algemeen al een stuk “rijper” wordt.  
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Voetnoot:  

“Een wijn kan een gerecht maken of kraken. Andersom geldt ook. Sommige wijnen leven 

helemaal op bij bepaalde gerechten” 

Voor vragen/advies kan je mij altijd bereiken via 06-11467520 (liefst per whatsapp) 

Vincent Bakker 
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