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Florale of bloemige aroma’s: 
 
Witte bloemen komen vooral voor bij witte wijn en rode bloemen bij rode wijn 
 

Acacia : 

 

 
In jonge frisse witte wijn. 
Chablis, Mâcon, Montlouis, Rochecorbon,Sauternes, 
Sauvignon, Soave, Veneto, Vouvray, 
 

Eglantierbloem  
( wilde rozen) : 

 

 
Gewürztraminer, torontés 
 

Meidoorn ( haagdoorn ) : 
 

 
In rode Hermitage wijnen, en licht gekleurde roséwijnen. 
Beaune, Bourgogne, Côte St-Jacques, Saumur, 
pinot noir,         
  
 

Geranium : 

 

 
Onaangename geur veroorzaakt door gebruik van het 
conserveermiddel sorbinezuur, dat wordt afgebroken als 
de wijn te lang op zijn bezinksel heeft gerust . 
Ook als natuurlijke geur. 
Gewürztraminer, Mâcon, Muscat, 

Lindebloesem : 

 

 
Gerijpte witte wijn. 
Elzas ( riesling ), Loire ( witte wijnen), Sauternes, 
sémillon.  
 
 

Pioenroos : 

 
 

 
Beaujolaiswijnen. 
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Roos : 

 

 
Veelal in Elzasserwijnen (witte) maar ook in oude rode 
wijnen aangetroffen. 
Clairette de Die, Gewürztraminer, Gôte de Beaune, 
muscat, pinot noir, torontés. 
 

Viooltjes, iris : 

   

 

Rode en Witte wijnen. Een krachtig, zoetig aroma.  

Beaujolais, Bordeaux ( grote rode wijnen ), Bourgogne 
(Bouzeron)Chablis, Chinon, Gattinara, Mâcon, Oostenrijk 
( blauer portugieser ), Piemonte ( jonge nebbiolo ), 
Savoie, Toscane ( sangiovese ), 

 

 

 

  

  

  

  

 
 
 

http://www.groeninfo.nl/oneadmin/photosearch-33-33-2265-Yes-searchphoto-0-bytitle-0-meidoorn.html
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Fruitige aroma’s: 
 

Deze geuren komen voor bij jonge wijnen zowel wit als rood. 
Gekonfijte fruitgeuren komen voor bij oudere wijnen.  

 

 Bessen : 
Aalbes (rode bes):   

 

 

Typisch voor wijnen van pinot noir  

 

Aardbei: 

 
  

 

Soepele oude wijnen. Het duidt op de volle rijkdom van 
de wijn. 
Banyuls, Côte de Nuits, Gamay, Portugal (Port), 
Piemonte (Grignolino), pinot noir, Santenay, 

 

Braam:   

 

 

Californië (zinfandel), marselan, Pinotage, 

Cassis ( zwarte bes ):   

 

 
Geur van zwarte bessen. Veel voorkomend aroma in 
wijnen met donker fruit. 
Cabernet sauvignon, syrah. 
 

Framboos:   

 

 

Jonge rode wijn. Typisch voor de Loire wijnen van 
cabernet franc. 

Bourgeuil, Bourgogne ( Musigny, Savigny ), Beaujolais, 
Chinon,  Côte-Rotie ( syrah ), Savoie ( mondeuse ),  
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Vlierbes:   

 

 

In rode wijnen die gewoonlijk veel zon hebben gehad. 

Toscane ( Sangiovese )  

 

  

 Boomfruit: 
Abrikoos: 

 

 

Wijnen met edele rotting. 
Sauternes,  sauvignon blanc, Sémillon,  Tokaji Aszu,  

 

Appel:Golden  

 

 

Overrijpe appel: Teken van beginnende oxidatie, meestal 
gepaard met een uitgesproken gele kleur  

Frisse appel is het basis kenmerk voor de meeste witte 
wijnen ( zeer jonge ). 

Chardonnay,  Muscadet,Savoie 

 

Appel:Renet 

 

 

Verder gevorderde witte wijnen. 

Chablis, Champagne, Meursault 

Kers: 

 

 
Edel aroma in rode wijnen met lange houdbaarheid maar 
ook in  wijnen die minder lang kunnen bewaard worden. 
Blaufränkisch/lemberger, jonge pinot noir, Libournais 
(merlot), Piemonte (jonge nebbiolo, barbera), Toscane 
(sangiovese), 
 

Kweepeer : 

 

 
Indien intens aanwezig is dit een eerste aanwijzing van 
oxidatie. 
Verfijnde delikate en goudkleurige wijnen. 
Riesling, Saumur, Souternes, Vouvray 
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Muskaatdruif: 

 

 

In weinig wijnen terug te vinden. 

Alsace (muscat), Argentinië (torontés).  

 

Peer:   

 

 
Chardonnays, chasselas, chenin blanc  

Perzik:   

 

 
Wijst op rijping op barrique 
Riesling, Côtes du Rhône ( viognier ), Sauternes ( 
sémillon ), chardonnays 

Pruim: 

 

 

In veel goede rode wijnen voorhanden . 
Bordeaux, Côte de Beaune, Libounais ( merlot ), 
Meursault, Monbazillac,  Piemonte ( jonge nebbiolo ),  
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 Exotisch fruit : 
Ananas : 

 

 

Vaak in jonge wijn. 

Chardonnay, gewürztraminer 

Banaan: 

 

 

Vooral wijnen met koude gisting ( aromatische gisting ), 
koolzuurgisting. 

In jonge wijnen. 

Beaujolais ( Mâcon ), chardonnay, syrah,  

Citroen : 

 

 

Waarneembaar in stilgehouden glas bij lage temperaturen 
bereide wijnen met frisse zuren.   

Bourgondië ( aligoté’s ), sauvignon blanc, Savoie, 

Grape fruit: 

 

 

Dikwijls aanwezig in wijnen met rinse zuren. 

Duitsland ( scheurebe, riesling ), gewürztraminer,  Nieuw-
Zeeland (sauvignon blanc),  Sancerre, 

Deze wijnen moeten jong gedronken worden omdat het 
aroma na 2 à 3 jaar verdwijnt.  

 

Limoen: 

 

 

Chardonnay, sauvignon blanc, 

Lychees: 

 

 

Gewürztraminer,  torontés 
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Mango: 

 

 

Exotisch aroma. 

Chardonnay, gewürztraminer,  graubugunder, Nieuw-
Zeeland (sauvignon blanc), riesling,  

 

Meloen: 

 

 

Chardonnay, sauvignon blanc,  
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 Droge vruchten : 
Aardbeienjam: 
 

 

 

Mogelijk een aanwijzing voor rijpheid, eventueel 
beginnende oxidatie. 

Typerend voor rode wijnen uit warme gebieden. 

Grenache.   

Amandel ( bittere ): 

 

 

Neemt toe met de leeftijd van de wijn. 

Rode en rosé wijnen van de blauwe gamay druif in het 

Touraine-Mesland gebied. 
Bordeaux, Italië (piëmonte ), Sauternes ( sémillon ), 
Vendange Tardive, Veneto ( soave ), 

 

Hazelnoot:   

 

 

Bij zeer goede witte wijnsoorten. 

Chardonnay, Bourgogne, Meursault, Mâcon, Touraine, 
Jura ( Vin Jaune ), Savoie, Spanje ( Sherry ) 

Portugal ( Madera ). Toscane ( Vin Santo ),   

 

 

Okkernoot ( walnoot ): 

 

 

Treft men aan in gele wijnen. Dit aroma blijft lang in de 
mond hangen. 

Jura (Savagnin ), Duitsland (Rheingau ), Madirawijn 

Pruimedant: 

 

 

Mogelijk een aanwijzing voor rijpheid, eventueel 
beginnende oxidatie. 

 

 

Rozijn:   

 

 

Aroma afkomstig van quasi gedroogde druiven. Wijnen uit 
warme gebieden.  

Likoreuze wijnen op leeftijd, zinfandel 
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Vijg:   

 

 

Wijn van overrijpe druiven dan wel druiven met lichte 
edele rotting. 
Oude Port.  
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Plantaardige aroma’s: 
 
 Groente: 
Asperge: 

 

 

Sauvignon Blanc  

   

 

Groen paprika: 

 

 

Bordeaux, cabernet druiven ( indien de oogst niet volledig 
gerijpt is ), Loire. 

Kool: 

 

 

Wijst op reductieve wijnbereiding. 
indien het aroma na beluchting niet verdwijnt, is er sprake 
van fout. 

 

Mierikswortel: 

 

 

Wijst op reductieve wijnbereiding. 
indien het aroma na beluchting niet verdwijnt, is er sprake 
van fout. 

 

Ui: 

 

 

Wijst op reductieve wijnbereiding. 
indien het aroma na beluchting niet verdwijnt, is er sprake 
van fout. 
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 Planten , aards: 
Buxus: 

 
 

 

Sauvignon blanc 

Gras: 

 

 

Men spreekt hier ook wel van groene nuances. 
Mogelijke oorzaken: Gebrekkige wijnbereiding, 
onrijp druivenmateriaal, slechte ontsteling of te 

sterke persing (vb brutale machinale oogst, al te 
vaak overgieten, kneuzen of brutaal ontristen).  

Mogelijk afkomstig van takjes en bladeren.  

 

Hooi : 

 

 

Typerend voor merlot. 
Is een overgangsaroma, in rode wijnen die hun fruitigheid 
verliezen. Verraad ook een zekere ouderdom van de wijn. 

Het merendeel van de rode wijnen is er onderhevig aan. 

 

Klimop :  

 

 

Cabernet sauvignon. 

 

Mos: 

 

 

Indien dominant, niet geheel smetteloze kelder of vaten. 

Paddestoel: 

 

 

In sommige oude wijnen, zowel wit als rood. 

Bourgogne ( Chablis ), Pomerol 

Indien dominant, niet geheel smetteloze kelder of vaten. 
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Schimmel:  

Onhygiënische vaten gebruikt van het vorige jaar; 

Rotte druiven gebruikt. 

Truffel: 

 

 

In grote rode wijnen na verschillende jaren rijping. 
Typerend voor Merlot, 

Cahors, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Médoc, Merlot 
( Pomerol ),Saint-Emilion, Vaucluse. 

 

Varen: 

 

 

In witte wijnen. 

Puligny-Montrachet 
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Houtachtige aroma’s: 
Ceder: 
 

 

 

Dit aroma wordt ook cigar box aroma genoemd. 

Gerijpte wijnen. 

Cabernet sauvignon ( Bordeaux ). 

 

Den, hars, terpentijn: 

 

 

Vaak bij rode wijnen, afkomstig van wijngaarden met een 
zanderige bodem.  

Médoc. 

Ook in witte wijnen waar men tijdens de gisting hars aan 
toegevoegd, bij de 1ste aftapping wordt het hars samen 
met het bezinksel verwijderd. 

Griekenland (Retsina),  

Eikenhout: 

  

 

Terug te vinden in wijnen die op houten vaten gerijpt zijn. 

Ook in wijnen waaraan houtschilfers toegevoegd zijn om 
te rijpen. Amerikaanse eik geeft een zoetige vanille geur. 

Europese eik geeft een zoet aroma. 

Bourgogne, Bordeaux, nieuwe wereld wijn. 

 

Kastanje: 

 

 

Terug te vinden bij wijnen gerijpt op kastanje vaten. 

Piemonte. 

Vers pas gezaagd hout:  

Grenache Blanc. 

Wijst ook op een te lang verblijf op nieuwe eikenvaten. 

Vochtig hout, molm:  

Gebrekkig onderhoud van de vaten of slechte kwaliteit 
van vaten. 
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Specerij, kruidige aroma’s: 
 

Anijs ( venkel ): 
 

 

 

Komt voor in wijnen uit het zonnige Franse zuiden. 

Grenache, Mâcon (pinot-chardonnay), 

Drop, ( zoethout ): 

 

 

Afkomstig uit warme wijngebieden in combinatie met 
grenache. Ook bij wijnen met rijping op hout.  

Beaujolais, Bordeaux, Châteauneuf-du-Pape, Côte de 
Nuits, Californië (petite syrah ), Toscane (Brunello ) 

 

Gember : 

 

 

Bij rijping op hout. Is verwant met peper, maar 
opdringeriger. 

Grenache. 

Honing: 

 

 

Bij edele witte wijnen van enige ouderdom., wijnen met 
edelrotting. Deze geur wijst dikwijls op lange flesrijping.  

Barsac, Bergerac, Corton, gewürztraminer.Marestel en 
Digny ( Savoie ), Meursault, Monbazillac, Sauternes,  

 

Kaneel : 

 

 

Bij rijping op hout.  

Carmenère, Elzas. 

Kruidnagel :  

 

 

Bij rijping op hout. 

Oudere rode wijnen. 

Châteauneuf-du-Pape, Hermitage, Roussillon, Spanje. 

Zoete likeurachtige Jurançon. 
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Laurier: 

 

 

In oude rode wijnen. 

Châteauneuf-du-Pape 

Munt: 

 

 

Enkel waar te nemen in een stilgehouden glas. 

Geeft bij witte wijn een frisheid aan het bouquet.  

Het is eigen aan rode wijnen met een rijk en complex 
bouquet,  

Cabernet Franc, Cabernet sauvignon, Côtes du Rhône 

Nootmuskaat: 

 

 

Müller-Thurgau, riesling 

Peper: 

 

 

Als kenmerk van een bepaald oogstjaar, bepaalde 
druivensoort, constante factor van de ondegrond. 

Barolo ( Piëmonte ), cabernet, Châteauneuf-du-Pape, 
Dôle ( Zwitserland ), Lirac, Pommard, Rioja, Rosé wijnen 
uit Corsica, syrah, Tavel. 

 

 

Rozemarijn: 

 

 

In sommige zoete Sherry’s.  

Tijm: 

 

 

Houte-Provence in de buurt van de Mont Ventoux en 
Vaison. 

In sommige zoete Sherry’s. 
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Vanille: 

 

 

Bij alle rode en witte wijnen op nieuwe eikenvaten gerijpt. 

Ook terug te vinden bij Cognac. 
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Dierlijke aroma’s: 
 
Civet: 

 

 

Komt voor in rode wijnen die zeer lang in contact zijn 
geweest met hun droesem. Het is een constante in een 
vergevorderd stadium van de rijping op fles. 

Côte de Nuits. 

Kattenpis:  

Een opvallend kenmerk bij frisse sauvignon blanc wijnen. 

Leer: 
 

 

Is een verouderingsaroma. 

Wijst op veel tannine, rode wijnen die lang op het 
gistbezinksel hebben gelegen. 

Muskus( hert ): 

 

 

Te vinden in oude rode wijnen. 

Stalgeur:  

In volrijpe belegen rode wijnen. 

Indien dominant, wijn is niet hygiënisch gemaakt 
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Gebrande aroma’s: 
 
Cacao, chocolade: 
 

 

 

Rode wijn en meer bepaald in oudere jaartallen. 

Wijnen gerijpt op gebrande vaten. 

Argentinië, Chili, Côte de Nuits, Médoc, Sauternes, 
Merlot, Zuidelijke Graves, 

Geroosterde amadelen: 

 

 

Witte wijnen van de beste druivensoorten. In de loop van 
de flesrijping wordt dit aroma sterker. 

Meursault,Muscadet, Soave ( Italië ), Vouvray,  

Geroosterd brood: 

 

 

Witte wijnen die op gebrande houten vaten gerijpt heeft. 

De druiven hebben in de zon gestoofd. De kuiper heeft de 
vaten sterker verhit dan normaal.  
Chardonnay, Trebbiano (Toscane),  

 

Gerookt: Geur analoog aan de geur van gerookte voedingswaren. 

Verwijst ook naar de bodemgesteldheid van bepaalde 
gebieden ( vuursteen, silex ). 

 

Karamel: 

 

 

In rode wijnen die vroegtijdig oud geworden zijn, ofwel in 
een vergevorderd stadium van veroudering verkeren. 

De wijn heeft dan ook een bruine kleur. In dit stadium zijn 
dan meestal alle andere aroma’s verdwenen. 

Bandol, Corbière, Madera,Malagawijnen,  

 

Kofie: 
 

 

Wijnen gerijpt op gebrande vaten. 

Oude grote wijnen. In stilgehouden glas waarneembaar. 

Argentinië, Chili, Côte de Nuits 
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Nootjes:  

Bij grote wijnen die mooi geëvolueerd zijn 

Tabak: 

 

 

In stilgehouden glas waarneembaar. Grote wijnen uit 
goede jaren, bedoeld om lang te bewaren. 
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Chemische en andere aroma’s: 
 
Aceton ( lijm, nagellak 
verwijderaar ): 

 

Wordt veroorzaakt door besmetting met azijnbacteriën. 

Verwijst ook naar niet hygiënisch werken. 

Azijn: 
 

 

Wordt ook azijnsteek of picure acétique genoemd. 

Is een bijtende geur. 

Is een bacteriële besmetting van de wijn. De wijn is in 
contact gekomen met lucht. 

Boter: 

 

 

Typerend voor op eik gelagerde witte wijnen. Het aroma 
verdwijnt bij het ouder worden van de wijn. 

Chardonnay. 

Gist: 

 

 

Bij wijnen die zonder klaren en filteren worden gebotteld. 

Champagne, muscadet. 

Bij een sterke gistzweem wordt dit bij andere wijnen als 
een fout gezien. 

Jodium: 
 
 

 

Zowel de smaak als het aroma zijn typisch voor  

Chateauneuf-du-Pape. 

karnemelk:  

Verandering van de wijn door melkzuurbacterie.  
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Kurk: 

 

 

TCA ( trichlooranisol ) 

Geur die doet denken aan een muffige beschimmelende 
kelder. Ontstaat tijdens het ontsmetten van de kurken. 
Licht matig aanwezig kan decanteren helpen. 

Wijn is meestal niet te drinken. 

Mercaptaan ( rotte eieren ) 
rubber 

 

Is een foute wijn. 

De wijn lucht geven kan helpen, een koperen muntstuk 
gedurende enkele ogenblikken in de aangetaste wijn 
leggen zal dewijn terug op smaak brengen. 

Natte wol:  

Typerend voor een chemin blanc uit de Loire. 

Petroleum:  

Typerend voor oude riesling. Kan ook voorkomen in 
andere oudere witte wijnen. 

Roet:  

Doet denken aan houtteer. Typerend voor rijpe pinot noir. 

Bourgogne, Californië,  Valais ( Zwitserland ),  Zuid-
Afrika. 

Teer:  

In sommige rode wijnen. 

Barolo, Brunello ( Toscane ), Nebbiolo ( Piemonte) 
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Zwavel:  

Ruikt als een afgestreken lucifer. Duidt op een niet 
smetteloze rijping. Kan ook wijzen op een ondoordacht 
gebruik van zwavel. 

Zweet:  

Typerend voor Shiraz wijnen uit Australië. 

Indien dominant te weinig hygiënisch bereid. 

Zuurtjes:  

Bij gegiste wijnen op lage temperaturen. 

Dit aroma verdwijnt na 1 a 2 jaar. 
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DRUIVENSOORTEN, LAND EN AROMA’S 
 
 
 

druivensoort streek land aroma 

aligoté Bourgogne Chablis 
Bourgogne Alligot 
Bouzeron 

Frankrijk 
Roemenie 
Moldavie 

appel, citroen, noten 

barbera Piemonte Italië bramen, frambozen, kersen, pruimen, rood 
fruit 

bonarda Piemonte Italië aalbessen, bessen, kersen, rood fruit 

baidor muscat  argentinië kaneel, rozijnen, sinaasappel 

cabernet franc St. Emilion, Pomerol ( 
Bordeaux ) Chinon, 
Bourgeuil ( Loire-vallei ) 
Touraine 

Frankrijk aardappelschil, aardbei, bessen, frambozen, 
paprika, potloodslijpsel, rood fruit, zwarte 
bessen 

cabernet 
sauvignon 

Bordeaux Frankrijk bessen, cederhout, chocolade, eucalyptus, 
gras, hooigeur, kersen, moerbeien, munt, 
paprika, potloodslijpsel, sigarendoos, stal, 
tabak, zwarte bessen 

cariñena  Rioja Spanje peper, pruimen, tannine 

carmenère   Chili zwart fruit, chocolade, laurier, leer, truffel, 
vijgen, zoethout, kreupelhout, bosgeur 

chardonnay 
 
 
 
weisser Clevner 
weisser Burgunder 
 
 

Chablis, Maconnais ( 
Bourgogne ) 
Cote d'Or 
Champagne 
 
Baden-württemberg  
Pfalz 
 

Frankrijk 
 
 
 
Duitsland 

ananas, appel, boter, citrusfruit, hazelnoten, 
mango, noten, passievrucht, room, tropisch 
fruit, walnoten, gerookt, muskus 
ananas,appel,boter,citrusfruit, mango, 
passievrucht, tropisch fruit 

chenin blanc 
droë steen 
 

Loire-vallei Frankrijk 
Zuid Afrika 
 

abrikoos, amandelen, appel, hazelnoten, 
honing, meloen, noten, peer, perzik 

cinsau(l)t Pays d’Oc Frankrijk adellijk wild, bacon, zwarte peper, 
leer en tabak 

dornfelder  Duitsland 
Nederland 
Vlaanderen 

bramen, groene paprika, perzik, 
vlierbessen, zuurkers 

elbling Moezel Duitsland  

gamay Beaujolaisdruif  

 

Frankrijk aalbessen, aardbei, banaan, frambozen, 
kersen, perendrups, rood fruit, zwarte 
bessen 

grenache noir 
garnacha 
 
 

Rhone-vallei. 
Roussilon 
 
Rioja, Navarra, Taragona 
en Toledo 

Frankrijk 
Spanje 
 
 

peper, pruimen, rood fruit, rozijnen 
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gewürztraminer  
Elzas  

Australië 
Duitsland 
Hongarije 
Griekenland 
Italië 
Macedonië 
Nieuw-Zeeland 
Oostenrijk 
Spanje  
USA 
Zuid-Afrika 

banaan, druiven, gekookt fruit, gerookt 
spek, kaneel, karamel, lychees, rozenwater, 
tropisch fruit 

grauburgunder 
pinot gris, pinot 
grigio, tokay pinot 
gris, malvoisie, 
malvasier 
ruländer 

Bourgogne Frankrijk  
 
 
Zuid Duitsland 

peren, honing, ananas, groene bonen, 
zoethout  

huxelrebe Westhoven Duitsland honing, meloen, mango, passievrucht 

kerner Pfalz  
Rheinhessen 

Duitsland citroen, appel, citrusfruit, druiven, limoen, 
perzik 

macabeo Rioja Spanje bloemen 

malbec auxerois 
 
co t 

Bordeauxstreek 
Côtes de Bourg 
Cahors 

Frankrijk bessen, laurier, kersen, specerijen, 
diergeuren, chocolade, diergeuren, kersen, 
kreupelhout, zwarte bessen 

marsanne Noordelijke Rhône 
Languedoc 

Frankrijk 
 
Australië 

acacia, citrus, jasmijn, kamperfoelie, perzik 

merlot Bordeaux Medoc en 
Graves  
 
 
Ticino 

Frankrijk 
 
 
 
Zwitserland 

bont, bos, bramen, chocolade, diergeuren, 
drop, kersen, kreupelhout, laurier, leer, 
pruimen, truffel, vijgen, wild, zoethout, 
zwarte bessen, zwart fruit 

mourvèdre 
 
 
 
mataro 

Murviedro (Valencia)  
Mataro (Catalonië). 
Provence Bandol. 

Spanje 
 
Frankrijk 
Australië 
Californië 

bessen, chocolade, leer, wild 

müller-thurgau 
rivaner 

 Duitsland licht bloemig, vers geplukte druiven, lichte 
kruidtonen, muskaatfruit 

muscat 
 
muskateller 
 
 
 

Beaumes-de-Venise  
Rhone 
Franse Zuiden 
Elzas,    
Pfalz 
Baden 

Frankrijk  
 
Frankrijk 
Duitsland 
Oostenrijk 

abrikoos, citrusfruit, druiven, gedroogd fruit, 
honing, kaneel, perzik, rozijnen 

nebbiolo Piemonte Italië animaal, stal, teer en paddestoelen 

negroamaro Apulië Italië vanille, rijpe kersen, gebrand, krenten, tabak 

ortega Würzburg Duitsland honing, perencompote, kwee, rijpe 
bananen, gedroogde abrikozen 

palomino Geheel Spanje voor sherry Spanje noten 

pinotage  Zuid-Afrika amandelen, banaan, bramen, bessen, 
frambozen, pruimen, rood fruit, snoep, 
stalgeur, veenbessen, viooltjes 

pinot gris 
Szürkebarát 
Grauburgunder 
rülander 
pinot grigio 

Elzas Frankrijk 
Hongarije 
Duitsland 
 
Italië 

noten, rook, ananas, groene bonen, 
zoethout 
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pinot noir Bourgogne, Champagne Frankrijk aalbes, aardbei, bos, diergeuren, 
frambozen, gekookt fruit, kersen, rood fruit, 
roos, stalgeur 

riesling Elzas 
 
 
Geheel 

Frankrijk 
 
 
Duitsland 

abrikoos, appel, bloemen, citroen, 
grapefruit, honing, limoen, perzik, petroleum 

sangiovese  Californië 
Italië 

iris, kersen, viooltjes, zwarte bessen 

sauvignon blanc Loire-vallei 
Bordeaux 

Frankrijk asperges, grapefruit, gras, gerookt, 
kattenpis, kruisbessen, passievrucht, 
tropisch fruit, zwarte bes  

scheurebe  Duitsland bloemen, passievrucht, perzik, mango, 
citroen 

schwartzriesling 
pinot meunier 
müllerrebe 

 
Champagne 
 

 
Frankrijk 
Duitsland 

 

semillon Bordeaux Frankrijk abrikoos, ananas, bloemen, honing, perzik, 
rozijnen, sinaasappel 

siegerrebe  Duitsland rozenbloesem, honing, muskaat, 
acaciabloesem, gedroogde abrikoos, 
mango. 

silvaner   kruisbessen, hooi, peren, karamel, rook van 
gebrand hout of getoast brood, appel, 
perzik, bloemen, citroen  

syrah   aardbei, bosbessen, bramen, chocolade, 
drop, gerookt spek, kruidnagel, peper, 
pruimen, rood fruit, roos, teer, truffel, wild, 
zwarte bessen, leer 

tempranillo Rioja Spanje aardbei, bessen, chocolade, drop, leer, 
pruimen, rood fruit 

tibourin Provence Frankrijk  

trebbiano Geheel het land Italië abrikoos 

viognier Rhônedal, Languedoc   Frankrijk 
Australië 

abrikoos,bijenwas, bloemen, citroen, 
kamperfoelie, mango, peer 

vranac  Montenegro rode bessen, nootmuskaat, peper 

zinfandel 
Primitivo, gioia 

 Californië 
Italië 

bessen, nootmuskaat, peper, pruimen, 
rozijnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samensteller en opmaak:  
Luc De Colvenaer 
Voor DE WIJNNEUS. 


