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Wijn en spijs 

Basissmaken 

- Zoet 

- Zout 

- Zuur (wit, rose, 
mousserend) 

- Bitter (rode wijnen) 

- Umami 

 



Smaakpatronen 

1. Mondgevoel 

- strak/zuur 

- Vet/filmend 

 

2. Smaaktype 

- jong/groen 

- Oud/rijp 

 

 



Smaakpatronen 

3. Smaakintensiteit 

- Neutraal/flauw 

- Intens/sterk 

 

4. Complexiteit 

- Eenvoudig 

- Complex 

 

 

 



Basic smaken 



Basis 
principes 
wijn en 
gerecht 

De wijn is zuurder dan het eten 

De wijn is zoeter dan het eten 

De wijn moet min of meer dezelfde 
smaakintensiteit hebben 

Rode wijn past het best bij rood vlees, wild 

Witte wijn past het best bij lichtere soorten 
vlees (kip, vis) 



Bittere wijnen (rode wijn) 
balanceren het best met vet 

Wijn wordt het best gematcht met 
de saus dan met het vlees 

Wit, rosé en mousserende wijnen 
geven contrasterende combinaties 



Contrasterend vs 
Congruent 

• Contrasterend – balans tussen 
wijn en spijs – smaken 
combineren die weinig 
overeenkomst hebben (vb 
limoen en kokos) 

• Congruent – in harmonie – 
smaken combineren met veel 
overeenkomst, vb rundsvlees 
met champignons 
 



Oude wijsheid 

• Lokaal gerecht met lokale 
wijn 

• De kleur van de wijn stemt 
overeen met de kleur van 
het gerecht 
 





Welke wijn bij…….. 

1) Aardbeien – zomers, fruitig, fris 

- Cabernet franc, rosé, champagne (demi-sec) 

 

2) Aioli – rosé 

 

3) Ansjovis – mousserend – sherry-achtig 

 

4) Artisjok – vermentino, sherry, assyrtiko, in 
combinatie met andere smaken: beaujolais, 
nebbiolo 
 



Welke wijn bij…….. 

5) Asperges 

sauvignon blanc, GV, semillon, vermentino 

Weissburgunger, riesling 

 

6) Avocado – wijn met een vette smaak, noten, olie, 
botersmaak – contrasterend Sauvignon, jonge riesling 

 

7) BBQ –pinotage – malbec –spanjaard of portugees 

 

8) Beurre blanc – sjalot, azijn, witte wijn, veeeeel boter – 
Vermentino, chablis, gruner veltliner, muscadet 

 



Welke wijn bij…….. 

9) Bietjes – pinot noir – in combinatie met 
geitenkaas: Sauvignan blanc 

 

10) Boeuf bourguignon – bourgogne – pinot noir 

 

11) Bolognesesaus – barbera – chianti 

 

12) Boter – boterige, romige sauzen – weelderige, 
houtgerijpte chardonnay, marsanne, rousanne 

 

 



Welke wijn bij…….. 

13) Bouillabaise – lichte, roséé uit de provence, 
verdejo, vinho verde (portugal) 

 

14) Buikspek –steranijs, kruidnagel, gember – 
viognier , liever rood -> zinfandel, carmenère 

 

15) Burger -> van pinot noir tot cabernet sauvignon 
– afhankelijk van de kruiden, sauzen en toppings 



Welke wijn bij…….. 

16)Burrata  Mozzarella – soave, rosé 

 

17) Cajun – spicy, rokerig, sterke smaak – zinfadel, 
carmenère, primitivo 

 

18) Calamares – cava, vinho verde, manzanilla 

 

19) Camenbert – mousserend 

 
 



Welke wijn bij…….. 

20) Carbonara – ei, knoflook, spekjes, zwarte peper –  

Volle witte wijn, roero Arneis, chardonnay, soave 

21) Carpaccio – Pinot noir 

- Parmezan of truffel – chianti of barbera 

 

22) Charcuterie – chianti 

 

23) Chili con carne – cabernet sauvignon, merlot 

 



Welke wijn bij…….. 

24) Chili’s – bubbels, zoeter wit – riesling, rijpe 
sauvignan blanc 

 

25) Chinees – mousserend, houtgerijpt wit, boterige 
chardonnay 

 

26) Chocolade – zoete wijn – banyuls, vin doux 
naturel,  Maury, grand marnier, vintage port, witte 
chocolade – witte grenache 

 

27) Chorizo: spaans rood – tempranillo, garnacha 

 
 



Welke wijn bij…….. 

28) Citroen – gamechanger – zuur, verfrissend – wijn met 
levendig zuur 
Gavi, sauvignan blanc, riesling, verdejo 
 
29) Comté – bordeaux, vin jaune 
 
30) Coq au vin – kip in wijn – zelfde wijn combineren – 
pinot noir, beaujolais, côte du rhône 
 
31) Coquilles – klassieker chardonnay  
Frissere, groene nuances:  sauvingnon blanc, riesling 
(beurre blanc) 
 



Welke wijn bij…….. 

32) Curry – wijn met zoetje om de kruidigheid te 
neutraliseren – fruitige rosé, pinot gris, riesling, 
gewurztraminer 
 
33) Eend – gouden duo met pinot noir, gamay  
Orange – riesling 
Confit de canard – cahors, bergerac 
Gebraden eend, geroosterde groenten, brunello di 
montalcino of barbaresco 
 
34) Entrecote – CS, Merlot, (bordeaux)  - Sangiovese – 
BBQ -> shiraz of pinotage 
 



Welke wijn bij…….. 

35) Fazant (stoofschotel) – bordeaux, bergerac  
(gebraden) pinot noir 
 
36) Forel – GV, riesling 
 
37) Gamba’s – look, citroen – verfrissend droog – 
vinho verde, Albarino 
- Bite – sauvignon blanc, riesling 
 
38) Garnalen –chablis, macon 
Garnalencocktail – sauvignon blanc 
 



Welke wijn bij…….. 

39) Geitenkaas – sauvignon blanc 

Geitenkaas met jam – Malbec 

 

40) Gerookte zalm – chenin blanc, sauvingnon blanc, 
GV, chardonnay 

 

41) Goulash – Carmenère, CS, Merlot 

 

42)Graved lax – gewurztraminer, GV, sauvignon 

 



Welke wijn bij…….. 

43) Gyros – syrah 

44) Harissa – pinot gris, gewurztraminer 

45) Hert – syrah, carignan, chateauneuf-du-pape, 
grenache 

-> paddestoelen pinot noir, barbera, montepulciano 

46) Inktvis , frisse rosé, witte wijn zonder 
houtlagering 

- Met licht beslag – cava (breekt de vetlaag) 

- Gegrild , limoen en peper -> Riesling 



Welke wijn bij…….. 

47) Kaas  
• Mozarella – pinot gris, garganega, rose 
• Burrata – italiaans wit 
• Brie – viognier, grenache blanc, rose 
• Camenbert – bubbel, riesling 
• Comté – witte bourgogne, jura, GV smaragd 
• Crottin de chavignol - sauvignon 
• Geitenkaas - sauvignon 
• Parmezaan – prosecco, valpolicella, amarone, chianti 
• Munster – rode korst – vollere witte wijn 
• Schimmelkaas – zoet of sterkere rode wijn 

 



Welke wijn bij…….. 

48) Kabeljauw – chablis, witte macon, witte rioja, GV 
(groene kruiden) 

 

49) Kalfsvlees –nebbiolo, barbera – aardse wijnen 
Rioja, Brunello, pinot noir – rijkere chablis 

 

50) Kalkoen (droog) Beaujolais, pinot noir, jong 
garnacha – wit-> pinot gris 

 
 



Welke wijn bij…….. 

51) Kip – gebraden kip – houtgerijpte chardonnay 

- Gestoofd, knoflook, tijm – Marsanne, Rousanne, 
Viognier, Grenache Blanc 

 

52) Konijn – Gamay, Cabernet Franc, Pinot Noir, 
Sangiovese 

 

53) Krab –chardonnay, Albarino, Riesling 



Welke wijn 
bij…….. 

54) Kreeft – chardonnay (niet te 
zwaar houtgelagerd), chablis….. Of 
champagne 

 

55) Kwartel – Pinot Noir – stevig 
gekruid -> Brunello, Nebbiolo 

 

56) Lam -> Cabernet Sauvignon 

Hevig gekruid, malbec 



Welke wijn bij…….. 
57) Lasagne – Chianti  

 
58) Limoen – gerechten met veel limoen – Riesling 
 
59) Macaroni met kaas – gerechten met gesmolten kaas – 
witte wijn met veel zuren om het vette in het eten tegen te 
gaan, soave, verementino (zwaardere kazen – rode wijn) 
 
60) Makreel –vrij vette vis, vraag een wijn met veel 
consistentie – sauvignon, chenin blanc, muscadet, albarino 
 
61) Mezze – sangiovese, rood Griekenland, Portugals, donkere, 
fruitige rosé, riesling 
 



Welke wijn bij…….. 

62) Mexicaans  chenin blanc, merlot, garnacha (zonder 
hout) 

 

63) Mosselen Muscadet Sèvre et Maine, sauvingon 

 

64) Moussaka – Griekse Agiorgitiko, Carmenère, Pinotage 

 

65) Nasi (Goreng) Riesling, Beaujolais 

 

66) Oesters – Chablis, Vinho Verde, Sancerre, 
Mousserend 
 



Welke wijn bij…….. 

67) Ossobuco – Barolo, Nebiolo, Barbera, Brunello, 
Zinfandel 
 
68) Paddenstoelen – Pinot Noir – Cantharellen – Barolo, 
Sangiovese 
 
69) Paella – Albarino, witte Rioja  
 
70) Paling – gerookte – witte Grenache, Riesling 
 
71) Pizza –  rood Italiaans natuurlijk (ansjovis, olijven – 
veel zuur-> Valpolicella) 
 



Welke wijn 
bij…….. 

72) Pulled pork – Zinfandel, Pinot Noir 
(chili) 
 
73) Risotto – klassiek – Barbera, Asperges 
– GV, Inktvis – Soave, paddenstoelen – 
chardonnay, truffel – Nebbiolo, 
 Lentegroenten – Sauvignon 
Blanc, Zeevruchten – Muscadet, Pinot 
Gris 
 
74) Rundsvlees – Pinot Noir, Nebbiolo, 
Bordeaux 
- 



Welke wijn bij…….. 

75) Sardientjes – Spaanse Rosé, Albarino – hartig 
tomaat, basilicum, kappertjes, olijven -> mag rood: 
Ribeiro del Douro, Sangiovese 

 

76) Steak tartaar – beaujolais – spumante – vette 
witte wijn 

 

77) Stilton – blauw dooraderde kaas – Porto – 
Riesling 

 

78) Sushi – Pinot blanc, Pinot gris, Albarino, GV, SB 



Welke wijn bij…….. 

79) Tajine – lichtzoet, gekruid – Viognier, Rioja 

 

80) Tandoori – vis tandoori – Moscatel, Kip tandoori 
– houtgerijpte chardonnay, Gamba Tandoori  -  
Gewürztraminer, Lamstandoori – Pinot Noir 

 

81) Tonijn – Pinot Noir, Valpolicella – korstje 
gebakken – Syrah 

 

82) Truffel – Barolo 
 



Welke wijn 
bij…….. 

83)  Ui – overheersend – Viognier 
84)  Varken 
- Karbonade – riesling, chenin blanc, 

chardonnay 
- Rollade –  Viognier, Rhône wit 
- Speenvarken –rioja 
- Slow roasted – Syrah of pinotage 
- Buikspek – Viognier of Carmenère 
- Varkensvlees met gekarameliseerde 

appel – Riesling 
 



Welke wijn bij…….. 

85) Vitello tonato – Barolo , Valpoliccela 

 

86) Wiener Snitzel – Gruner Veltliner, Riesling 

 

87) Witte chocolade –Witte Grenache 

 

88) Zalm gepocheerd – chardonnay, 

 

89) Zeebaars – WB, Witte Rhône, met limoen gember – Riesling, 
met trostomaat – SB 

 

 



Proef zelf maar…….. 

1) Champagne 
-> Camenbert  - oester naturel 
 
2) Xpertvinum? 
-> gebakken scampi met chorizo 
 
3) Chardonnay Chablis 
- >risotto met gerookte zalm 

 
4) Riesling 
- >Tom Kha kai 
 
 
 



Proef zelf maar…….. 

5) Pinot noir 

-> Boeuf bourguignon 

 

6) Chianti – pasta, tomatencoulis, olijven en 
basilicum 

 

7)Garnacha – Frikandon – provençaals 

 

 

 

 

 



Proef zelf maar…… 

8) Gekruid vlees BBQ –  Lamsgebraad –Malbec 

MEAT MALBEC  

 

9) Dessert (witte chocolade) 

- Vin doux Les Escaravailles 

 


