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“Het blijft zoeken naar gedegen literatuur in het Nederlands en wanneer men toch iets in handen krijgt stel ik me 
zeer kritisch op … maar niet met deze uitgave. Zowel de professionele als amateurwijnbouwer kunnen met dit zeer 
begrijpbaar en overzichtelijk handboek aan de slag. Chronologisch, onderbouwd met cijfers en analyses, handige tips 
en tricks. Een mooi geïllustreerd boek dat steeds binnen handbereik ligt en van tijd ook op mijn nachtkastje belandt. 
Op zoek naar een specifi ek item, je zal het makkelijk terugvinden. Lezen en herlezen … ik beschouw het als mijn 
basisliteratuur bij het produceren van mousserende wijn." 
                                                                                                                Wouter Bogaert, Wijngaard Het Verhaal LZ

"Een must en leidraad, voor al wie degelijk mousserende wijn wil maken. Het beste boek in zijn soort. Super, top. 
Van een zeer bescheiden top wijngaardenier"
                                                                                                               Eddy Durnez, Zeewientje/docent wijnmaken

“Jouw boek is echt interessant en toegankelijk. Ik ben geen wijnmaker maar dankzij jou voel ik me minder “naakt” als 
ik over bubbels lesgeef.”

Vicky Corbeels, Wine Lady of the Year 2015
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1.1.  Aanleiding boek

Eind december 2015 kreeg ik van Ad Leenaars, voormalig voorzitter van de Brabantse Wijnbouwers, de 
vraag om een stuk te schrijven over het maken van mousserende wijn. Mousserend is meer en meer ‘in’ en 
hun talrijke groep leden - hobbyisten en professionelen uit zowel Nederland als Vlaanderen - gaven aan nood 
te hebben aan een leidraad. Ad wist dat ik rond dit thema in de lente van datzelfde jaar al een voordracht had 
gegeven voor de wijngilde De Winghe uit Wezemaal en zo kwam hij bij mij terecht. Ik ben ingegaan op Ads 
vraag omdat het me een boeiende uitdaging leek een verlengstuk te gaan breien aan een bestaand werkstuk. 

Op die manier kwam de eerste uitgave tot stand. Een tweede editie drong zich snel op omdat dit boek 
een hiaat vult in de Nederlandstalige vakliteratuur. Heel wat wijnbouwers slaan de weg in van mousserend 
wijnmaken en een praktijkgericht boek over hoe men in onze regio tot een geslaagde mousserende wijn 
komt, is naast deze titel niet voorhanden. 

Het studieboek biedt inmiddels voor heel wat wijnbouwers een houvast. Het spoort wijnmakers aan de stap 
te zetten tot het maken van mousserende wijn. De interesse in deze vinifi catie groeit snel mede door de 
klimaatsverandering. Bijna elk groeiseizoen leent zich tot het maken van mousserende wijn want bij dit type 
wijn is de rijpheid bij voorkeur niet te ver gevorderd om tot een pareltje uit te kunnen groeien. 

Het boek heeft nu ook zijn weg gevonden naar studenten van verschillende onderwijsinstellingen. Een 
derde uitgave drong zich snel op. In deze editie werd de draadkorf rond het sulfi etmanagement strakker 
aangedraaid, kreeg de fi jnontzuring van de basiswijn een verdere verfi jning en is het protocol om 
de tweede giststarter op te zetten, praktijkgericht uitgeschreven. Verder zijn er hier en daar lichte 
aanpassingen. Dit alles om de Belgische wijnbouw sterker te maken! 

1.2.  Opbouw boek

Het boek is opgebouwd uit zeven aparte delen. De inleiding geeft het kader van het boek weer terwijl 
het hoofdstuk ‘Mousserende Wijn’ de aandachtspunten bij het mousserend wijnmaken bloot legt. Deze 
verschillen sterk met deze van de ‘stille vinifi catie’ als eindproduct. Het belang van de eiwitinhoud en de 
invloed van mannoproteïnen en bentoniet op de wijn doe ik hierin uitgebreid uit de doeken. 

Daarna volgen twee grote hoofdstukken over het wijnmaken zelf. Steunend op de theorie kom ik altijd naar 
de praktijkgerichte aanpak. Eerst werken we van druif naar stille wijn, daarna van stille wijn naar mousserend. 
    
Met de kurk op de fl es en de rustperiode achter de rug, komen we tot proeven. Hoofdstuk 5 belicht het 
belang van het koolzuurgas, het glas en de schenktemperatuur. Verder weerspiegelt hoofdstuk 6 wat 31 
BENE-wijnmakers hebben geantwoord op de lange vragenlijst die ik hen heb voorgeschoteld. Het geeft een 
praktijkgericht totaalbeeld van hoe in de Lage Landen mousserende wijn wordt gemaakt. Hoofdstuk 7 bevat 
de bijlagen waar voorafgaande tekst op verschillende plaatsen naartoe verwijst. Dit deel is een assemblage van 
wijnmakershandleidingen, die de theorie in de praktijk omzet. Achteraan in het boek zijn de trefwoorden
verzameld. Dit maakt het u gemakkelijk tekst weer te vinden die aansluit bij de pop-upnieuwsgierigheid.    

Inleiding
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Mousserende wijn
2.1.  Hoofdkenmerk 

De essentiële karakteristiek van mousserende wijn is de aanwezigheid van koolzuurgas onder druk op fl es. 
Andere aspecten zoals smaak en aroma spelen ook een belangrijke rol, maar de parelvorming en de 
persistentie van de mousse zijn de bijzondere kenmerken van een mousserende wijn. Deze eigenschappen 
zijn van kapitaal belang bij zijn kwalitatieve beoordeling. Bij de degustatie zal een aangename initiële visuele 
waarneming de verwachting sterk positief beïnvloeden. De vrijkomende belletjes zorgen er letterlijk voor dat 
de aroma’s naar boven komen en zullen zo meteen invloed uitoefenen op de organoleptische gewaarwording. 
Bij dit type van wijn zijn de belletjes de hoofdrolspelers. Het is dus de opdracht aan de wijnmaker om kennis 
te verwerven over de parelvorming en de persistentie van de mousse. 

Al van bij het begin van de vinifi catie moet de wijnmaker dit kwaliteitskenmerk in het achterhoofd houden. 
Het zal blijken dat het eiwitgehalte van de mousserende wijn de hoofdrol speelt en dat het aanwenden van de 
natuurlijke kleisoort bentoniet heel doordacht moet gebeuren om een hoog kwalitatief mousserend product 
te bekomen.

2.2.  Alterna  ef wijnmaken

De kwaliteit van druivenoogsten van eenzelfde ras kunnen jaarlijks dermate verschillen dat de wijnmaker het 
vinifi catieschema moet aanpassen of het beoogde wijntype (rood, rosé, wit of mousserend) moet bijstellen.

Bij de aanvang van het vinifi catieproces bij witte wijn lopen we soms tegen de moeilijkheid aan dat de 
basismost een te hoge hoeveelheid zuur bevat. Er zijn mogelijkheden om dit hoog zuurgehalte naar 
beneden te halen, maar later kan blijken dat de handelingen noodlottig zijn geweest voor de wijn, die eruit 
voort is gevloeid. Het vergisten met een appelzuur consumerende gist, het inzetten van een gecontroleerde 
biologische zuurafbouw (malo), het mengen met een andere most of wijn met een lager zuurgehalte of een 
chemische ontzuring met kalk, behoren tot de mogelijkheden om een correctie door te voeren. 

Als u vreest dat het zuurgehalte te diep zou zakken bij het gebruik van een zuur verlagende gist (bvb Lalvin 
71B tot min 30%), u geen voorstander bent van het aroma van een appelmelkzuuromzetting (malo), u geen 
opties hebt omtrent eventueel mengen of assembleren en u een fel ingrijpende handeling met kalk probeert 
te vermijden, dan behoort een edele manier van verwijnen tot de mogelijkheden: het vinifi ëren tot een 
mousserende wijn. 

In België is het volume mousserend sterk stijgend. In minder goede wijnjaren, zoals 2012, 2017 en zeker 
2021, toen de wijnbouwer op het einde van het seizoen nog veel te hoge zuurgehaltes mat, zijn logischerwijze 
meer druiven tot mousserend verwerkt. Ook hobbyistwijnmakers zijn die optie gaan exploreren om oogst 
uit mindere jaren te gaan omtoveren tot een bruisend resultaat. Wanneer ruim rond de eeuwwisseling 
wijnbouwers hun activiteit startten met de productie van witte wijn en bij wijze van uitzondering een 
mousserende wijn uit hun vat toverden, zien we nu de evolutie dat nieuwe wijnbouwbedrijven van bij het 
begin resoluut kiezen voor de vinifi catie van mousserende wijn. 

De Belgische wijnbouw groeit exponentieel. Het areaal wijngaarden groeide van 72 hectare in 2006 
naar maar liefst 587 in 2020. Het aantal professionele wijngaardeniers zit inmiddels voorbij de 150. De 
verhouding van de soorten wijn blijft min of meer gelijk: 40% mousserend, 40% wit, 17% rood en 3% rosé. 
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2.5. Vier hoofd aandachtspunten

De vinifi catie van een mousserende wijn vraagt nog meer denkwerk dan het maken van een gewone 
stille wijn (fr. vin tranquille). Die duurt minstens dubbel zo lang en aanvullende kennis is vereist om tot 
een kwaliteitsproduct te komen. De wijnmaker moet veel beslissingen nemen, vier daarvan zijn cruciaal. 
Ze zullen de kwaliteit van onze wijn in een beslissende plooi leggen. De vier aandachtspunten passeren 
uitgebreid de revue.

Ten eerste is de bepaling van het oogstmoment van 
uiterst belang. 

De wijnbouwer der Lage Landen heeft de gewoonte 
zo laat mogelijk te oogsten. Hij streeft naar een 
zo hoog mogelijke rijpheid van de druiven. De 
soortelijke massa - suikerinhoud - is vaak de referentie. 
Verschillend voor mousserende wijn is dat hij naar 
zuurgehalte moet oogsten. Het aanwezige zuur moet 
de spanning in het glas houden. Ook zal een hogere 
fenolische rijpheid de fi nesse van de wijn aantasten. 
Met de rijpheidsindex hebben we een gemakkelijke 
tool om het oogstmoment te plannen.

Ten tweede moet er een onderzoek gebeuren 
naar de assemblagemogelijkheden. 

Een wijn is bij wijze van uitzondering compleet 
om als monocépage op fl es te gaan. 
Champagnes zijn kwaliteitsvol omdat men 
aan de zoektocht naar de juiste assemblage 
heel wat tijd besteedt. Ook hier in de Lage 
Landen, zelfs als men niet beschikt over jaren 
van reservewijnen, moet de wijnmaker de tijd 
nemen voor degustatieproeven om wijnen 
in assemblage tot grotere hoogtes te tillen. In 
België en Nederland is assembleren nog niet 
ingeburgerd omdat er het vermoeden heerst 
dat de consument nog altijd zijn herkenbare 
monocépage wil drinken. Ik ben daar niet van 
overtuigd. Op ons domein testen we de wijnen 
altijd op mogelijke complementaire wijnen. Degustaties leren dat voor de proever de wijn gewoon af moet 
zijn. Vaak is 5 tot 15 procent van een aanvullende wijn genoeg om een wijn te vervolmaken. Met deze kleine 
aanvulling moet u deze partner zelfs wettelijk niet vermelden. Het symfonisch orkest is meestal beter dan 
de solist.

M
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Ten derde is de hoeveelheid bentoniet, die de 
wijnmaker inzet om eiwitstabilisatie te bereiken, 
van belang. 

Onze druiven bevatten heel wat eiwitten die voor 
eiwitsluier op fl es kunnen zorgen. Maar omdat de 
kwaliteit van de pareling en mousse recht evenredig 
is met de inhoud aan eiwitten zitten we met een 
dilemma. Tijdens het vinifi catieproces moeten 
we handelingen treff en om de remediërende 
dosis bentoniet zo laag mogelijk te houden om 
de kwaliteit van ons product te kunnen blijven 
garanderen. Docenten leren beginnende wijn-
bouwers aan tijdens de voorklaring bentoniet te 
gebruiken. Bij het maken van mousserende wijn 
moet u zich opnieuw afvragen waarom en wanneer 
u bentoniet moet inzetten. Onnodig eiwitten 
wegvangen vormt een aanslag op de kwaliteit van 

de pareling en de mousse. Het belang van de inhoud aan eiwitten beschrijf ik op verschillende plaatsen in 
het boek. Samen met de kennis over en het eff ect van bentoniet op deze inhoud vormt het de rode draad 
doorheen het boek.  

Ten vierde ligt de nadruk bij de dosagelikeur. 

De wijn heeft maanden ‘sur lattes’ gelegen en verder kwaliteiten 
opgebouwd. De dosagelikeur, die de wijnmaker toedient op 
het allerlaatste van de vinifi catie, is het element dat de wijn tot 
maximale expressie moet brengen zonder dat we van zoetheid 
spreken: het balanceert de zuren en moedigt de synergie en 
complexiteit aan. De bepaling van de hoeveelheid suiker, 
die nodig is om de wijn tot zijn ontplooiing te brengen, moet 
daarom de nodige tijd krijgen. U moet de wijn proeven: elke 
afwezige of overtollige gram suiker is een aanslag op zijn 
potentieel. De meeste wijnen kunnen een ‘zero dosage’ niet aan 
en een te veel aan suiker zal de wijn plomp doen overkomen. 
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Vinificatie basiswijn
3.1. Keuze vinifi ca  e

3.1.1. Karakteris  eken most

Druiven kunnen op twee manieren resulteren in een mousserende wijn. Ten eerste kan de wijnmaker al 
maanden op voorhand de keuze hebben gemaakt om de druiven te verwerken tot een sprankelende wijn. 
De keuze is bewust gebeurd. Hij weet dat hij vroeger zal moeten oogsten om de juiste karakteristieken in zijn 
most te hebben. Ten tweede kan hij onverhoopt tot deze verwijning zijn veroordeeld. In jaren waarin de druif 
de fysiologische rijpheid niet bereikt, door weersomstandigheden en/of aantastingen, moet de wijnmaker 
altijd overwegen een mousserende wijn te maken. De geoogste druiven zijn voor een stille wijn onrijp. 
Ze hebben de suikerrijpheid niet bereikt. Als de wijnmaker bij zijn beslissing blijft om toch nog een stille 
witte of nog slechter een rode wijn te willen maken – de bes heeft de fysiologische noch de fenolische 
rijpheid gehaald - dan doet hij tekort aan zijn beoogd eindproduct want deze heeft er de beginkwaliteit 
niet voor. Oogstjaar 2021 is daarvan een sprekend voorbeeld. De wijnmaker moet dan weg van het initieel 
voornemen. De vinifi catie van een mousserende wijn biedt dan een prachtig alternatief.  

De most van een mousserende wijn heeft specifi eke karakteristieken, zoals:

- een zuurgehalte van minimaal 9 gram per liter in equivalenten wijnsteenzuur. De wijn heeft een 
 hoger zuurgehalte nodig om zijn intrinsieke frisheid te houden. Door de wijnsteenstabilisatie zal
 het wijnsteenzuur nog verder verminderen. Een tweede vergisting moet minimaal 7,8 g/l eq wsz 
 bevatten om een evenwichtige wijn te kunnen zijn. Dit is werkelijk de ondergrens;

- een zuurtegraad van rond de 3,1. Deze lage pH is van belang omdat de wijnmaker slechts 
 weinig sulfi et mag toedienen om een appelmelkzuuromzetting en/of een tweede vergisting niet 
 te verhinderen. Bij een lage pH is een kleine dosis sulfi et voldoende om een afdoende hoeveelheid 
 actief SO2 in de wijn te hebben zodat oxidatie en bacteriële infecties geen kans krijgen. 
    Bij een hogere pH heeft dezelfde hoeveelheid sulfi et een verzwakte slagkracht. Meer informatie over 
 deze wisselwerking vindt u in de bijlage ‘7.4. Werking sulfi et’. Het is van uiterst belang dat u deze 
 wetenschap in het achterhoofd houdt bij alle facetten van het wijnmaken;

- een alcoholpotentieel tussen de 9,5 en 11,0 %vol. Als we de druiven oogsten aan een hoger 
 suikergehalte dan zal de alcoholinhoud van onze basiswijn te hoog zijn om nog te kunnen uitgroeien
 tot fi nesse. De tweede gisting zal het moeilijk hebben om te starten of tot een volledige vergisting te 
 komen en de uiteindelijke hoeveelheid alcohol zal de wijn te log laten overkomen. Het lastenboek 
 van de AOC Champagne vereist dat de most meer dan 143 gram per liter suiker moet bevatten 
 en dat het alcoholpercentage minstens 9 %vol bedraagt. Na de tweede gisting mag de wijn niet 
 meer dan 13%vol dragen;

- een laag fenolisch gehalte en weinig kleur. Wanneer we over polyfenolen spreken dan hebben 
 we het over de kleurstoff en en tannine van de wijn. Dit zijn stoff en die voor het astringente en
 bitterheid zorgen. De CO2-inhoud zal deze eigenschappen alleen maar versterken waardoor we de 
 wijn onaangenaam zullen ervaren. Daarnaast zullen extractarme wijnen bij het uitschenken langer 
 gasbelletjes afgeven omdat de oplosbaarheid van koolzuurgas toeneemt met dalende droge stof-
 concentratie.

Naar deze karakteristieken moet u oogsten. Maar hoe bepaalt u nu het oogsttijdstip? 
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3.6. Wijnsteenstabilisa  e

Op twee manieren kunt u tot wijnsteenstabilisatie komen. Enerzijds kan dit via ingrepen ter bevordering van 
wijnsteenuitval en anderzijds kan dit door producten aan de wijn toe te voegen om deze voor kristallisatie te 
behoeden. 

Streef naar een eiwitstabilisatie door uitval uit te lokken via een daling in temperatuur. Het toevoegen van 
producten doen wijnhuizen om tijd te besparen en de wijn sneller te kunnen vermarkten. Dit gebeurt vooral 
op stille wijnen die niet doorgroeien naar mousserende wijn en snel worden gecommercialiseerd. 

3.6.1. Uitvaluitlokkende ingreep

Als de alcoholische gisting en eventueel de appel-melkzuuromzetting (malo) achter de rug is, is de wijn een 
eerste keer overgeheveld. De winter is (hopelijk) ingetreden en als we niet over een koelinstallatie beschikken, 
moeten we van deze natuurlijke afkoeling gebruikmaken. De wijnmaker zet de wijn beschut buiten om de 
klaring te versnellen en om tot wijnsteenstabilisatie te komen. 

Door de koude zal het wijnsteenzuur een ander evenwicht kiezen en zal het neerslaan in de vorm 
van kaliumbitartraat, ofwel wijnsteen. De invloed van koude is zeker van belang omdat tijdens het 
verwijningsproces nog koude zal inwerken op de wijn. We moeten vermijden dat wijnsteenzuuruitval op fl es 
optreedt. Met deze handeling zakt het totaal zuurgehalte nog lichtjes (ongeveer 0,2 g/l eq wsz). 

Bij grotere volumes dan 300 liter is een koelinstallatie of zijn koeltanks nodig om de wijn te koelen. De 
koeling wordt ingesteld op -4°C en gedurende een week tot 10 dagen aangehouden. Heel grote bedrijven 
werken met een installatie in circuitopstelling waarbij per uur tot 10 hl wordt gestabiliseerd. Hierbij gaat de 
externe fi rma kaliumbitartraat (fr. cème de tartre) inzetten als katalisator. Ook hier gaat men zo diep koelen 
omdat de wijn een temperatuur moet bereiken die deze in een later stadium niet meer zal halen. Weet dat bij 
het degorgeren met het vriespunt wordt gefl irt. 
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Vinifica  e mousserende wijn
4.1. Beginwaarden

Juist zoals de most aan specifi eke meetwaarden moet voldoen, geldt dit ook voor de stille wijn, die we verder 
verwerken tot mousserend. De eerste tabel geeft de verschuiving aan van most naar basiswijn, de tweede van 
basiswijn naar eindproduct. De waarden van de malowijn komen uit de Champagne (Avize Viti Campus – 
Michel Véron), deze van de niet-malowijn uit eigen verwerking van chardonnay, pinot noir, riesling en regent.

De getallen zijn richtgetallen. Ga u daarop niet blindstaren. Maar een alcoholpercentage van 11% vol van 
de basiswijn moet wel de betrachtig zijn. Met een rijpheidsindex van rond de 20 zal de most in bijna alle 
gevallen moeten worden gechaptaliseerd. Voor de tweede gisting is een tiragelikeur van 24 gram zeker geen 
verplichting. Meer en meer wordt een mousse bij zes bar storend bevonden (te agressieve parelvorming) en 
kiest de wijnmaker voor slechts 22 gram. Zoals al aangegeven raad ik aan slechts 18 gram suiker toe te voegen 
wanneer de kelder in de zomer te warm wordt en geen koeling aanwezig is (hobbywijnbouw).

Het afstellen van het zuurgehalte heb ik de fi jnontzuring genoemd. Ga daar nooit aan voorbij. Het maakt de 
wijn aangenamer om te proeven, de maag van de consument krijgt minder zuur te verwerken en de dosagelikeur, 
de likeur om de wijn in balans te brengen, zal aanzienlijk lager kunnen.
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4.7.  Kelen of degorgeren

4.7.1. Methode ‘dégorgement à la volée’

Het verwijderen van de gistprop kan op twee 
manieren gebeuren. De methode ‘dégorgement 
à la volée’ betekent dat de wijnmaker de droesem 
niet bevriest voordat hij degorgeert. 

Langs deze methode wordt de kroonkurk 
verwijderd wanneer de luchtbel bij het kantelen 
van de fl es juist onder het vuile deel van de wijn 
komt. Het risico, dat wijn wordt verspild (bij te 
vroeg ontkurken) of dat neerslag achterblijft (bij 
iets te laat ontkurken), is daarbij groot.

    
4.7.2. Methode ‘dégorgement à la glace’

De methode ‘dégorgement à la glace’ verkiest de voorkeur omdat met de bevriezing van de hals van de fl es de 
neerslag in een ijsprop wordt vastgezet en zo gemakkelijk te verwijderen valt. 

Om de handelingen van het kelen, aanvullen en defi nitief afsluiten te vergemakkelijken, dient u de wijn in 
zijn geheel ook af te koelen, want hoe kouder de wijn, hoe lager de CO2 druk in de fl es. De daling van de 
temperatuur verhoogt de oplosbaarheid van het koolzuurgas en de viscositeit van de wijn waardoor minder 
belletjes worden gevormd.  

B���,�/���
�������	�����)C����@��-��������	���������D������������������	�	����	�
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Als u 24 gram heeft gechaptaliseerd dan bereikt u na de tweede gisting bij 10°C 6 bar druk. Bij 20°C loopt de 
druk op tot 8 bar. Als u de wijn afkoelt naar 5°C om te degorgeren dan zal u gemakkelijker werken omdat de 
druk is gezakt naar 5 bar. U wint drie bar en daarmee vooral tijd om gemakkelijker te degorgeren! 
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De Lage Landen
De enquête, diagrammen en conclusies

6.1.    Inleiding

Om een zicht te krijgen op het maken van mousserende wijn in België en Nederland heb ik in februari 
2016 een enquête gehouden onder 56 (semi)professionele wijnbouwbedrijven. De namen van de Vlaamse 
en Waalse wijnbouwbedrijven zijn uit het e-book van Peter Doomen gekomen. Peter heeft in januari 2016 
‘Wijn van eigen bodem’ gepubliceerd, dat handelt over de Belgische wijnbouw in het algemeen. Daarin staat 
onder meer vermeld wie hier bij ons mousserende wijn maakt. De namen van de Nederlandse producenten 
komen van de Nederlandse website wijngaardeniersgilde.nl.

In maart 2019 heb ik de poll uitvoeriger overgedaan over een nog grotere groep omdat in België 
wijnbouwbedrijven - met mousserende wijn als handelskenmerk – als paddenstoelen uit de grond schieten. 
Het klimaat schikt zich voor mousserend, de Limburgse fruitteler zoekt diversifi ëring en de Belg en 
Nederlander houden van het product.
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Bijlagen
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7.1.   Densiteitstabel Mousserend
        
De dichtheid of soortelijke massa resulteert uit de meting met de densimeter. Kijk hoe de pendel is geijkt 
om een juiste afl ezing te kunnen garanderen. Binnenin het glaswerk staat genoteerd of u boven of onder de 
meniscus moet lezen en bij welke temperatuur van de most deze is geijkt.

De suikerinhoud heb ik in onderstaande densiteitstabel afgerond tot op de eenheid. Omdat de weergave een 
schatting betreft, heeft het geen nut getallen weer te geven tot op een tiende van een gram.
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Trefwoorden

actief SO   31, 135, 136, 150, 154, 157

alcoholpotentieel   17, 18, 31, 36, 37, 50, 51, 52, 141, 152, 157  

aminozuren  24, 53, 54, 95, 96

appelmelkzuuromzetting (zie malo)   10, 15, 16, 18, 31, 45, 51, 54, 58, 59, 71, 85, 136, 146, 148, 157

autolyse   22, 24, 27, 29, 38, 56, 64, 65, 67, 77

bentoniet   7, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 48, 49 ,50, 56, 64, 66, 68, 70, 71, 77, 85, 93, 112, 113,  
 116, 117, 149, 150

bentotest  28, 68, 69, 70, 149, 150

champagnegist  16, 54, 58, 74, 157 

calciumchloride   87 

carboxymethylcellulose CMC  63, 67, 91, 121

cellulosegom (zie carboxymethylcellulose)   63, 91, 121

cuvée   44, 59, 66, 67, 97, 146

diammoniumfosfaat DAP  53, 56, 155   

débourbage’   47

degorgeren   62, 63, 75, 76, 79, 84, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 118, 120, 157

dégorgement à la glace   86, 87, 120   

dégorgement à la volée   86, 120

dosagelikeur   21, 60, 73, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 117, 121, 157

dubbelzoutmethode   51,58, 61, 115, 140, 148

eiwitsluier    18, 21, 22, 23, 24, 43, 49, 59, 66, 68, 69, 70, 82, 85, 90, 92, 116 

eiwitten     15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 43, 48, 49, 50, 
 54, 57, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 85, 93, 95, 96, 111, 149, 150 

élevage sur lies   13, 25, 49, 57, 64, 65, 95

entreillage   81

eutectisch punt   87

fi ltreren (fi ltratie)    28, 59, 66, 71, 85, 116

geconcentreerde gerectifi ceerde most MCR   75, 76

geïnactiveerde gisten LSI    78, 117

gerbage   92, 116

giststarter  55, 74, 75, 77, 82, 142, 143, 145

gistvoeding    29, 55, 77, 85, 155

gluconzuur    156 

interspecifi eke rassen  10, 16, 37, 83, 106, 107, 110, 111

klaring     18, 27, 47, 48, 62, 66, 71, 74, 85, 150

kneuzen   22, 42, 43, 45, 155
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laccase   23, 27, 41, 43, 46, 49, 85 

liqueur d’expédition   (zie ‘liqueur de dosage’)

liqueur de dosage   60, 90

liqueur de tirage   9, 54, 74, 77, 80

lutte raisonnée   40, 105, 106

lysozym   22, 63, 67, 69, 91

Maillardreactie   95

malo  10, 15, 16, 18, 22, 24, 38,45, 49, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 67, 71, 73, 85, 89, 92, 93, 97, 115, 116, 
           136, 138, 144, 146, 148, 152, 154, 157  

malostarter    59, 85, 146 

mannoproteïnen    7, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 56, 57, 63,  64, 65, 68, 71, 78, 83, 85, 119 

mixtion   74

moleculair SO2   (zie actief SO)   50, 51, 57, 59, 63, 65, 71, 116, 135

monopropyleen glycol    87

natriumchloride  87

ontstelen 10, 42, 43, 45, 46, 107, 111, 112 

oxidase    27, 42, 43, 45, 47, 156 

oxidatie   19, 24, 26, 31, 41, 43,45, 46, 49, 57, 63, 64, 65, 80, 82, 91, 135, 137, 146, 148 

pectinase  18, 22, 29, 43, 47, 48, 49, 50, 66, 71, 107, 112, 113   

pectine  17, 18, 22, 47, 48, 66, 92, 112 

pectinetroebel    92 

pekelbad   87

pH   (zie zuurtegraad)    10, 17, 19, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 65, 70,  
 71, 75, 85, 89, 98, 117, 121, 135, 136, 139, 142, 146, 148, 154, 155, 156, 157

PiWi   (zie interspecifi eke rassen)  10, 16, 107, 110, 119 

prise de mousse  74, 81, 83, 157

pupitres   84

proteïnen   (zie eiwitten)   18, 22, 23, 24, 25

rijpheidsindex  11, 20, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 54, 60, 152, 153, 154

remuage   84, 92, 93, 117, 120,  

sulfi et   11, 19, 24, 27, 31, 34, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 62, 57, 63, 65, 67, 85, 91, 121, 134, 135, 136,  
 137, 146, 154, 157

sur lattes  16, 21, 24, 38, 59, 80, 81, 83, 85, 89, 91, 96, 97, 119

taille  44, 45, 54, 59, 61, 146,

tannine   23, 31, 37, 42, 44, 49, 68, 78, 117, 136

trubtube  47

tyrosinase   27, 43, 46

warmtetest  28, 68, 69, 70, 149, 150

zuurgehalte 10, 11, 15, 16, 17, 19, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 51, 52, 54, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 71,  
 73, 74, 89, 97, 107, 115, 117, 121, 140, 148, 152, 154, 157

zuurtegraad  (zie pH) 10, 19, 31, 50, 60, 71, 89, 96, 107, 136, 139, 154
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Biografi e auteur

Koen Podevijn is hobbyistwijnmaker en heeft zijn kennis opgebouwd door allerhande cursussen te 
volgen en zelfstudie. Inmiddels heeft hij ruim 15 jaar ervaring met het maken van wijn. 

Op zijn minidomein van amper 7 are op de zuidfl ank van de Voer, die vanuit het Zoniënwoud 
naar Leuven stroomt, staan 350 wijnstokken aangeplant. De druivenrassen die in 2006 werden 
aangeplant zijn: pinot gris, dornfelder, regent en pinot noir. Ze staan op zandleembodem. 

Koen verzorgt ook nog twee andere wijngaarden: hij onderhoudt de oudste wijngaard van 
Wezemaal, gelegen op de zuidfl ank van de Middenberg, waar müller-thurgau en siegerrebe staan 
aangeplant op ijzerzandsteenbodem, en in zijn woonplaats krijgen op een ander klein lapje grond 
een veertigtal chardonnay de nodige zorg. Deze staan op kleileembodem. Beide wijngaarden zijn 
ouder dan dertig jaar, minder productief maar kwaliteitsvol. 

Na enkele jaren van uitsluitend stille wijn maken is Koen zich gaan verdiepen in het maken van 
mousserende wijn. Problemen die opdoken bij de vinifi catie werden afgetoetst met docenten en 
producenten uit binnen- en buitenland. Omdat hij die kennis wil delen, is het tot de uitgave van een 
eerste, tweede en nu tot een derde boek gekomen. 

Met het schrijven van deze boeken over het praktijkgericht maken van mousserende wijn in de 
Lage Landen heeft hij het vertrouwen van vele wijnbouwers gewonnen. Zijn boek wordt door velen 
beschouwd als de leidraad om tot een succesvolle ‘méthode traditionnelle’ te komen. 

De noodzaak om kennis te delen is hoog. Daarom doceert Koen sinds 2017 over het maken van 
mousserende wijn aan verschillende verenigingen en organisaties. Th eorie en praktijkervaring 
vormen een mooie assemblage in zijn presentaties. Zijn wijnen vormen zijn visitekaartje.

De Belgische wijnbouwsector zoekt al jaren naar een naam voor zijn mousserende kwaliteitswijn. 
Koen schuift de naam CREMABEL naar voor. Het is een assemblage van het alom gekende 
woord crémant, dat synoniem staat voor de ‘méthode traditionnelle’, het woord aimabel, wat alleen 
maar positiviteit uitstraalt en het woord België. 
En in het Frans klinkt het nog mooier: "Deux crémabelles svp”.
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Mousserende wijn ‘Méthode tradi  onnelle’

p4-5  Flessen op twee verschillende champagnepupiters; 
p6               (Mr T.) Bloeiwijze druiventros;
p8 NO  Dom Perignon; 
p10 Z  (Eloise Podevijn) Verkleuring druiventros 
p17 Z  Kweepeer;
p19 Z  Leopold III-druif;
p21 N  Balans tussen bentoniet en eiwit; 
p23 NO  Eiwitsluier op pinot gris;
p24 O  Depot na de tweede gisting; 
p26 O  Aanmaak bentoniet; 
p27 ZO  Proeven na bentotesten;
p29 Z  pinot gris;
p30  Overheveling wijn naar inox cuve; 
p40 ZW  Bes geprikt door Suzukii;
p41 Z  Verkleuring druiventrossen; 
p43 Z  Kneuzer-ontsteler met chardonnay; 
p44 Z  Vertikale ballonpers met kweepeer;
p45 NW  Traditionele pers Lycée Viticole Avize
p47 ZW  Voorklaring chardonnay beschermd met argongas;
p47 ZO      ( Joris Eeckhout) Droesemzakken gevuld na de voorklaring;
p51 ZO  Papje calciumcarbonaat in dame-jeanne;
p52-53 Z  Regent in gisting; 
p55 ZW  Voorklaring en giststarter pinot noir; 
p58 ZW  Elektriciteitskabel van staafverwarmingselement gaat door de rubberen stop van het waterslot;
p61 ZO  Dubbelzoutontzuring in dame-jeanne; 
p62 S  Wijnsteenaanslag op binnenwand inox cuve;
p64 Z  Houtopvoeding bij Henri Giraud Champagne;
p66 O  Kiezelsol-gelatineklaring; 
p67 ZW  Wijnstalen voor de assemblagetesten;
p69 W  Erlenmeyers links bentotest, rechts warmtetest; 
p69 ZW  Troebel bij bentotest;
p69 ZO  Bain-marie 80°C gedurende 30 minuten; 
p71 W  Platenfi lter Rover; 
p72  Afrometer op fl es geeft de drukopbouw weer;
p75 NO  Giststarter pinot noir en chardonnay; 
p76 ZO  Overdruk op fl es bij hogere temperatuur; 
p78 ZO  Bottelmachine Enolmatic; 
p80 O  Droesemdop, kroonkurk geprofi leerde en mousse inleg; 
p83 OW  Neerslag bij gistontbinding; 
p84 O  Gyropaletten Wijndomein Aldeneyck;
p85 ZO  Zwevende fi jne gistrest; 
p86 NO  Dégorgement à la volée bij Mikaël Rodez met WOW-wijnbouwers;
p87 NW  Pekelbad; 
p87 W  Binnenkant diepvriezer; 
p88 ZW  Vintage doseermachine - Wijngoed Zilver Cruys; 
p89 Z  Degorgeersleutel; 
p90 NO  Aanvulwijn en dosage met injectiespuiten; 
p91 ZW  Droesemdopjes met ijsklompjes; 
p92 ZO  (Guenhaël Kessler) Extreme moussevorming; 
p96 N  Gistontbinding met zonnestralen; 
p98 O  Belletjes koolzuurgas in het lege glas; 
p100  Gouden medaille VVS 2019 Driesse; 
p102  Megavino 2018 gastland België; 
p110 ZO  Marc Van den Driessche Megavino 2018; 
p112 Z  Paul Vleminckx Megavino 2018; 
p124  Champagnefl es op pupiter; 
p145 NW  Giststarter regent; 
p146 Z  Malo met verwarmingselement; 
p148 ZO  Overheveling van ontzuurde wijn; 
p149 NW  Labo Remich; 
p150 W  Bento- en warmtetest; 
p162  Degorgeersleutel met droesemdopje; 
p164  Affi  che Belgische overheid tijdens de drooglegging jaren 20 
          van de vorige eeuw om jenevergebruik te verbieden ( Jenevermuseum Hasselt);
p166  (Filip Claessens) Koen Podevijn, Randkrant editie november 2019.

Illustra  es
De oriëntatie van de wijngaard wordt weergegeven aan de hand van de windroos. Op dezelfde manier is de plaats van een illustratie 

op een pagina weergegeven. Een afbeelding die bijvoorbeeld op bladzijde 8 rechtsboven staat, is aangegeven met de afkorting: p8 NO 

(noordoost). Wanneer ik de foto niet heb genomen, dan staat de naam van de kunstenaar, bij wie het auteursrecht ligt, tussen haakjes.




