
tekst Gert Crum

Een vermaard Neder-

lands historicus schreef:

‘Ook al zijn we inmid-

dels allen heidenen, we

blijven calvinisten.’ Ligt

het daaraan dat in Ne-

derland champagne zo

exclusief aan de jaarwis-

seling is gekoppeld?

Terwijl er het hele jaar

momenten zijn om van

deze sprankelende wijn

te genieten.

Vraag echter nooit sim-

pelweg naar champagne.

Er is een breed aanbod.

Minstens 90 procent

van de champagnes

wordt gedronken als

aperitief en op party’s.

Champagne is echter

eveneens heerlijk aan

tafel. Niet alleen in

c l i ch é c o m binaties

als met kaviaar,

kreeft en oesters,

maar ook met

jakobsschelpen, ka-

beljauw, kip, kalfs-

vlees en dergelijke.

Vergeet dus met

Kerst de champag-

ne niet.

Champagne is er

in tal van smaak-

stijlen. Elke

producent

heeft een eigen

huisstijl, ge-

baseerd op

veel factoren.

De stijl

wordt onder

andere be-

paald door

de druiven-

variëteiten in

de composi -

tie en de her-

komst van de

druiven – er

zijn ongeveer

320 verschillende wijn-

dorpen in Champagne.

Er zijn producenten die

de ware aperitiefcham-

pagne produceren:

lichtvoetig, levendig en

fruitig. Andere brengen

een krachtiger, breder,

rijker, rijper type, eerder

geschikt als feestelijke

tafelgenoot en bij een

goed gesprek.

Natuurlijk is de mate

van droogheid ook een

belangrijk punt bij de

keuze. Brut nature, extra

brut zijn krijtdroog –

daar moet je van hou-

den. Een brut is ook

tamelijk droog en een

demi-sec is licht zoet.

Neem bij de oliebol-

len eerder een demi-

sec dan een brut. En

als kinderen voor de

gelegenheid mee-

drinken, is cham-

pagne misschien

niet eens de beste

keuze. Ga dan

bijvoorbeeld voor

Moscato d’Asti –

zoet fruit en

slechts 5 à 6 pro-

cent alcohol.

Reserveer dan

een fijne

ch a m p a g n e

brut voor

Nieuwjaars-

dag. En

toost op een

jaar met

veel mooie

ch a m p a g -

nemomen-

ten.

Voor meer

info:

w w w. w ij n -

p l e z i e r. n l
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