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Hoe werk je met een keuzedeel?
In iedere opleiding volg je een aantal keuzedelen. Ze zijn bedoeld om je beter op de arbeidsmarkt
voor te bereiden. Je school bepaalt het aanbod waaruit je kunt kiezen en wanneer je zo’n keuzedeel
kunt volgen.
Hoelang je aan een keuzedeel werkt, varieert: 240, 480 of 720 studiebelastingsuren (SBU). Die
informatie vind je in de inleiding Over dit keuzedeel, waarmee elk keuzedeel begint.
Waar en wanneer je aan een keuzedeel werkt, bepaalt je school. Dat kan op school zijn, op je
stageadres of thuis. Meestal zal het een mix van deze drie zijn.

Inleiding
Een keuzedeel van Edu’Actief begint met een introductie. Dat kan naast een korte inleiding
bijvoorbeeld een filmpje zijn over iemand die binnen zijn werkveld te maken krijgt met de inhoud
van dit keuzedeel. Vervolgens vind je vermeld uit welke onderwerpen (leereenheden) het keuzedeel
bestaat.

Uitdaging
In elk keuzedeel werk je stap voor stap toe naar een eindopdracht: de uitdaging, waarvoor je de
stof van het gehele keuzedeel gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de verzorging van een
wijnproeverij met bijpassende hapjes, een compleet ondernemersplan voor een startup, een gevuld
zorgdossier waarin je hebt gedocumenteerd welke begeleiding je een cliënt hebt gegeven en wat
de resultaten waren, etc. Je werkt in een aantal stappen naar de eindopdracht toe. Elke stap levert
per leereenheid ten minste één beroepsproduct op, dat wil zeggen een document, een (video)verslag
van een gesprek of een fysiek product zoals je dat ook in de beroepspraktijk maakt. Dat kan
bijvoorbeeld een wijnkaart zijn of het financiële hoofdstuk van een ondernemingsplan.

Resultaten
Daarna vind je een beschrijving van de doelen waaraan je gaat werken: een opsomming van de
resultaten aan het eind van het keuzedeel.

Beoordeling
Je werkt individueel en soms samen met medestudenten aan je opdrachten. De beoordeling van
je werk gebeurt op verschillende manieren en momenten. Het kan zijn dat je een of meer
kennistoetsen maakt die mee tellen in de eindbeoordeling. Je zult ook een beoordeling krijgen
van de beroepsproducten die je tijdens dit keuzedeel oplevert. En natuurlijk wordt je eindopdracht
beoordeeld. Je vindt de beoordelingscriteria telkens kort beschreven in de inleiding Over dit
keuzedeel op elke leereenheid. Hoe zwaar een onderdeel meetelt, hoor je van je docent.

Oriëntatieopdrachten
Voordat je met de eerste leereenheid van een keuzedeel begint, maak je een aantal opdrachten
waarmee je je nader op de stof oriënteert. Zo verken je het terrein van dit keuzedeel.

Bronnen en verwijzingen
In dit keuzedeel vind je verwijzingen naar bronnen. Deze kun je herkennen aan een icoontje. Dit
kan een theoriebron zijn, een internetlink of een filmpje. Zo zien de icoontjes eruit:

Internetsite

Theoriebron
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Filmpje

De theoriebronnen op alfabetische volgorde vind je na de opdrachten in dit boek. Je kunt de
inhoudsopgave gebruiken om de juiste bronnen snel te vinden.

Let op!
Bronnen worden op verschillende manieren bij de opdrachten aangegeven:
1. bron voor een opdracht.

In dit geval is de theoriebron van toepassing op de daaropvolgende opdrachten.
2. bron in een opdracht.

In dit geval is de theoriebron alleen van toepassing op deze specifieke opdracht.
Wordt er in een opdracht geen bron aangegeven, maar heb je wel bepaalde informatie nodig, dan
zoek je de informatie in een van de eerder genoemde bronnen binnen deze leereenheid.

De video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks en bronnen kun je vinden in de digitale leeromgeving.
Hier vind je ook de digitale versie van dit keuzedeel.

Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
Volg de stappen om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal.

Voor het gebruik van de digitale leeromgeving heb je een tablet, computer of mobiele telefoon
met internettoegang nodig. Je werkt je opdrachten uit op papier of digitaal.
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1. Over dit keuzedeel

Over dit keuzedeel

Je gasten laten genieten van de perfecte wijn bij hun gerechten: daar gaat dit keuzedeel over. Dit
vraagt om de benodigde basiskennis van wijn en ervaring in het beoordelen en proeven van wijnen.
Je gaat de achtergronden ontdekken van wijn en combinaties maken van wijn en gerechten. Dit
betekent kennis verzamelen, smaken analyseren en veel proeven. Er zijn opdrachten die je alleen
uitvoert, maar ook samen met een aantal medestudenten. Je doorloopt aan de hand van een aantal
grote opdrachten alle stappen die nodig zijn voor de eindopdracht in de laatste leereenheid: het
organiseren van een echte wijnproeverij met alles erop en eraan. Daarnaast geef je ook adviezen
over wijn-spijscombinaties. Zo laat je zien wat je in huis hebt.

Het keuzedeel bestaat uit drie leereenheden waarvoor je in totaal 240 SBU nodig hebt:
1. Wijn beoordelen
2. Een wijnadvies opstellen bij gerechten
3. Een wijnproeverij verzorgen.

In je reguliere opleiding heb je al ervaring opgedaan met adviesgesprekken met gasten. Deze
vaardigheid komt ook hier van pas.

Meer informatie over keuzedelen

Het wijnjaar 2015 volgens Ilja Gort.

De uitdaging
Je gaat gasten een goed advies geven voor wijnen die perfect passen bij hun gerechten. Daarnaast
verzorg je met een aantal medestudenten een wijnproeverij met alles erop en eraan: wijnen
selecteren en inkopen, uitnodigen van de gasten, presenteren, bijpassende hapjes verzorgen,
serveren en adviseren.

De resultaten
- Je kunt de wijntypes en wijnstijlen van gangbare restaurantwijnen beschrijven.
- Je kunt de belangrijkste druivenrassen beschrijven.
- Je kunt wijnetiketten uit verschillende landen vertalen naar een wijnstijl.
- Je kunt de smaken van verschillende wijnen beschrijven en volgens de regels proeven.
- Je kunt uitleggen wat verantwoord alcoholgebruik is.
- Je kunt de smaakkenmerken van gerechten beschrijven.
- Je kunt wijn-spijscombinaties maken.
- Je kunt wijnen presenteren en serveren.
- Je kunt wijnen inkopen en zorgen voor een goede opslag.
- Je kunt een wijnproeverij organiseren.

De beoordeling van dit keuzedeel
• één of meer kennistoetsen
• beroepsproducten die je tijdens het werken aan dit keuzedeel oplevert en presenteert, nodig

voor waar het uiteindelijk om gaat: het geven van een wijn – spijsadvies aan gasten en het
organiseren van een wijnproeverij. Daar werk je naartoe.
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Soms gebeurt de beoordeling alleen door je docent, soms misschien door een jury van mensen uit
je school en het bedrijfsleven.
Je docent bepaalt welke onderdelen allemaal in de eindbeoordeling meetellen en hoe zwaar ze
wegen. De eindbeoordeling wordt opgenomen als bijlage bij je diploma en kun je gebruiken voor
je cv.

Veel succes en veel plezier!

1.1 Oriëntatie

Voordat je begint, is het goed je te oriënteren. Je oriënteert je op de kennis die je al over wijn hebt
en op je eigen kwaliteiten.

Opdracht 1: Eigenschappen

Interview met topkok Georges Blanc.

a. Ilja Gort is een Nederlander die een wijngaard exploiteert in Frankrijk. Bekijk het interview met
topkok Georges Blanc. Waarom maakt hij zo’n punt van slurpen, denk je?

Ilja Gort geeft eens per twee maanden een nieuwsbrief uit, Slurp, met de laatste nieuwtjes en veel
mooie foto’s. Je kunt je via deze link abonneren.

b. Breng in kaart welke wijnkennis je zelf al bezit. Doe daarvoor de test op Wijnstudio.nl. Je vult
hier bij twintig vragen jouw antwoord in. Hoeveel goede antwoorden heb je gescoord?

c. Waarom heb jij gekozen voor het keuzedeel ‘Wijn’? Motiveer je antwoord.

d. Kijk eens goed naar jezelf: wat weet je al over wijn en de combinatie van wijn en gerechten?
Welke ervaring heb je al met het proeven wijn en het geven van een wijnadvies? Hoe goed kun
jij al je wijnverhaal vertellen aan gasten? Wat denk je verder nodig te hebben om zelfverzekerd
een wijnadvies aan gasten te kunnen geven?

e. Werk de vragen met jouw antwoorden van vraag b., c. en d. uit in een reflectieverslag. Lever
het verslag in bij je docent.

Opdracht 2: Coaches

Het is heel fijn en leerzaam als er mensen in je omgeving zijn die met je kunnen meedenken en
die je feedback kunnen geven: coaches dus. Denk aan inhoudelijke vragen over wijn en de
combinaties van wijn met gerechten.

a. Kijk in je omgeving of er een goede wijnhandel is. Breng daar een bezoek en vraag of je af en
toe langs mag komen als je vragen hebt over wijn. Vaak worden bij wijnhandelaren ook gratis
proeverijen gehouden voor vaste klanten. Vraag of je daaraan mag deelnemen.
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b. Zoek één of meer betere restaurants in je omgeving. Vraag ook hier of je af en toe langs mag
komen met vragen over wijn – spijscombinaties.

c. Zijn er nog andere mensen in jouw omgeving die je kunnen helpen met je persoonlijke
ontwikkeling in de wereld van wijn?

Vergeet niet om te vragen wat de beste momenten zijn en of je eventueel van tevoren een afspraak
moet maken.
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2. Wijn beoordelen

Over deze leereenheid

De trend is dat steeds meer mensen interesse tonen in wijn. Er wordt vaker en meer wijn gedronken
dan vroeger. Mensen met interesse in wijn willen ook meer weten van de achtergronden. De
gemiddelde restaurantgast heeft vaak al de nodige basiskennis.
Een andere trend is dat er thuis vaker goed wordt gekookt voor familie en vrienden waar dan
passende wijn bij wordt geschonken.
Je legt in deze leereenheid de basis voor het geven van een goed wijnadvies. Je maakt kennis met
de factoren die de smaak en kwaliteit van wijn bepalen en je gaat zelf proeven en beleven. Natuurlijk
gaat het ook om alcohol en de effecten ervan op het lichaam. Zo word je een prettige
gesprekspartner voor gasten die interesse hebben of een deskundig advies willen.

Resultaten
- Je kunt uitleggen hoe wijn wordt verbouwd.
- Je kunt de belangrijkste wijnstijlen en wijntypes beschrijven.
- Je kunt de belangrijkste druivenrassen beschrijven.
- Je kunt de relatie leggen tussen wijn en klimaat.
- Je kunt het verband tussen vinificatie en wijnstijl uitleggen.
- Je hebt de belangrijkste restaurantwijnen in kaart.
- Je kunt de aanduidingen op een wijnetiket uitleggen.
- Je proeft wijn en analyseert professioneel de smaak.
- Je kunt de proefwaarnemingen vastleggen in een proefnotitie.

Beoordeling
Je organiseert in deze leereenheid een kleine proeverij van drie wijnen met een presentatie over
de achtergronden van de gepresenteerde wijnen. De jury bestaat uit je docent, wellicht iemand
uit de praktijk en twee medestudenten. In de laatste leereenheid zul je zelfstandig met een aantal
medestudenten een grotere proeverij organiseren waaraan natuurlijk meer eisen worden gesteld.

Beoordeling van de proeverij:
• De gekozen wijnen hebben verschillende smaakpatronen.
• Het juiste glaswerk wordt gebruikt.
• De proefnotities zijn eenvoudig en duidelijk.
• Alle materialen zijn aanwezig en schoon.

Beoordeling van de presentatie:
• De presentatie is onderbouwd met een digitaal document en voorzien van beeldmateriaal.
• Er is mondeling uitleg gegeven over wijnstijlen en wijntypes.
• De wijnetiketten van de gepresenteerde wijnen zijn toegelicht.
• De namen, kleuren en smaken van de betrokken druivenrassen zijn mondeling toegelicht.
• De vinificatie van de gepresenteerde wijnen is uitgelegd.
• Het klimaat in wijnlanden is toegelicht.

9

Wijn beoordelen



2.1 De basis van wijn

Als je wilt werken met en praten over wijn heb je basiskennis nodig. Daarvoor werk je eerst de
basisbegrippen uit. Zo ontdek je veel over de aspecten die invloed hebben op de smaak van wijn.

Opdracht 1: Een proefgroep samenstellen

Tijdens het hele keuzedeel werk je aan je ontwikkeling van kennis en vaardigheden om
adviesgesprekken te kunnen voeren over wijn en de combinatie van wijn en gerechten. Dat doe je
met een aantal medestudenten.

a. Vorm in overleg met je docent een groep van vier tot maximaal zes studenten. Met deze groep
ga je verschillende opdrachten uitwerken en vorm je een proefgroep. Met de proefgroep
organiseer je ongeveer eenmaal per twee weken een kleine proeverij.

b. Kijk gezamenlijk wie jullie tips kan geven bij het uitwerken van opdrachten en het organiseren
van de proeverijen. Dit kan iemand zijn uit de wijnwereld, uit de restaurantwereld of een docent.

c. Richt een online werkruimte in waarin jullie samen aan stukken kunnen werken, ideeën kunnen
uitwisselen, informatie kunnen delen, afspraken kunnen maken. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld
GoogleDocs, OneDrive of Dropbox.

d. Denk na over de plaats waar jullie samen kunnen komen om een proeverij te houden en
ervaringen te delen. Vaak rouleren proefgroepen bij deelnemers thuis. Stem het voorstel van
de groep af met je docent.

Opdracht 2: Wijn verbouwen

Wijn verbouwen

Bestudeer de theoriebron Wijn verbouwen. Maak met behulp van bijvoorbeeld ThingLink een
interactieve illustratie waarin je kort laat zien hoe wijn wordt verbouwd en wat de belangrijkste
risico’s zijn.

Opdracht 3: Wijntypes en wijnstijlen uitwerken

Als je aan de slag gaat met wijn heb je basiskennis nodig. Bijvoorbeeld: wat is wijn volgens de wet
en hoe wordt wijn gemaakt? Werk deze opdracht samen met je proefgroep uit.

Wijntypen en wijnstijlen

Wijnwetgeving

a. Bestudeer de theoriebronnen Wijnwetgeving en Wijntypen en wijnstijlen. Beschrijf wat er in
de wijnwetgeving wordt verstaan onder wijntypes en beschrijf wat wijnstijlen zijn en waardoor
ze worden gekenmerkt.

10



b. Bestudeer eerst de theoriebron Wijn maken.

Wijn maken

Beschrijf dan in je eigen woorden hoe het gistingsproces verloopt.
Het gistingsproces: de gistcellen zetten de aanwezige suikers om in alcohol en koolzuur. De
gisten sterven bij een alcoholpercentage van 15° alcohol of door toevoeging van alcohol. De
eerste gisting is de alcoholische gisting, de tweede gisting is de malolactische gisting waarbij
de strenge appelzuren worden omgezet in de mildere melkzuren.

c. Verdiep je nu verder in de stappen van de vinificatie (het maken van wijn) op hoofdlijnen. Welke
stappen worden er gezet bij het maken van wijn? Zet ze in de juiste volgorde. Doe dit voor rode
wijn, witte wijn, rosé en zoete witte wijnen.

d. Werk de vinificatie van elk wijntype apart uit in een presentatie. Je kunt de tekst onderbouwen
met een stroomschema of met een mindmap. Zoek op internet naar passende afbeeldingen om
je verhaal te illustreren.

Maak van je documenten één PDF en lever die in bij je docent.
Dit document wordt langzamerhand uitgebreid met andere informatie. Dat gaan jullie in een
later stadium gebruiken als basis voor een presentatie.

Opdracht 4: De belangrijkste druivenrassen

Overzichtstabel alle druivenrassen

De meeste wijnlanden hebben eigen druivenrassen of geven een eigen naam aan de oorspronkelijke
rassen. De Franse Syrah wordt bijvoorbeeld in Zuid-Afrika Shiraz genoemd. Deze opdracht richt
zich op de belangrijkste oorspronkelijke rassen uit Frankrijk. Maak bijvoorbeeld gebruik van de
webbron Wijnoverzicht.

a. Maak voor jezelf een document aan in Word. Dit is de basis voor je digitale ‘Wijnbrein’. Je werkt
hier de kenmerken van de druivenrassen in uit. Per druivenras maak je één pagina.
Voorbeeld:

BijzonderhedenSmaakkenmerkenStrekenWijnstijlWijntypeKleur druifDruif
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b. Zoek zoveel mogelijk informatie over deze belangrijkste druivenrassen en vul je ‘Wijnbrein’
alvast met deze informatie. Maak een PDF van je ingevulde document en lever die in bij je
docent.

•• ChardonnayCabernet Sauvignon

•• SauvignonCabernet Franc

•• RieslingMerlot

•• GewurztraminerPinot noir

•• Pinot blancGrenache

•• MuscatSyrah

•• MuscadetGamay

Voorbeeld

BijzonderhedenSmaakkenmerkenStrekenWijnstijlWijntypeKleur
druif

Druif

Goudgele wijn
met

zuur/zoetbalans

Fris, bloemig,
lychee,

aromatisch

Languedoc
Roussillon

ZoetLikeurwijnWitMuscat

Vinificatie:Combinaties:
Gisting gestopt

met alcohol
- Gerookte zalm

- Sommige
schimmelkazen (vin doux

naturel)- Fruitdesserts

Opdracht 5: Wijnbouw en klimaat

Klimaat en wijnbouw

Het klimaat is van grote betekenis voor de ontwikkeling van druivenstokken. Wijnbouw is alleen
mogelijk in bepaalde klimaatzones.

a. Maak een document waarin je uitleg geeft over de klimaatzones die geschikt zijn voor wijnbouw.
Je kunt hiervoor bijvoorbeeld gebruikmaken van de webbron Over klimaatverandering en de
theoriebron Klimaat en wijnbouw. Onderbouw je verhaal met feiten en verwerk passende
illustraties. Verwerk de volgende elementen:
• de klimaatzones waar wijnbouw mogelijk is
• hoe deze klimaatzones worden genoemd
• wat het effect is op de druiven die groeien in een wijngaard dichtbij de kust van een zee of

oceaan
• wat het effect is op de druiven die groeien in een wijngaard in het binnenland
• wat het effect is van de klimaatverandering op wijngebieden
• wat de termen macroklimaat, mesoklimaat en microklimaat betekenen
• het effect van microklimaat op de wijnbouw
• welke wijnlanden er zijn op het noordelijk halfrond en welke op het zuidelijk halfrond.
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Geografische ligging van de wijngebieden.

b. Hoe verliep de samenwerking in jullie groep? Beschrijf tops en geef tips.

Opdracht 6: Proefgroep Kennisquiz

Jullie gaan elkaar testen op wat je tot nu geleerd hebt. Maak met je proefgroep met behulp van
Kahoot! of Socrative een kennisquiz van ten minste tien vragen over de theorie van deze leereenheid.
Met je docent spreek je af wanneer jullie quiz wordt gehouden. De andere proefgroepen doen
hetzelfde.

2.2 Het verhaal van het wijnetiket

Elke wijn heeft een eigen verhaal. Onderdelen van dit verhaal vind je al op het wijnetiket. Daar
staat veel informatie op. Bijvoorbeeld over de wijnboer, de wijngaard en de druiven. Dit helpt je
om de gast mee te nemen in jouw verhaal over de wijn.

Opdracht 7: Etiketten lezen

Etikettering

Kwaliteitsindeling
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In de wijnwetgeving is vastgelegd wat er minimaal op een etiket moet staan. Ook het etiket áchter
op de fles geeft allerlei informatie. Met de kennis die je hebt van druiven, wijntypes en wijnstijlen
kun je al een inschatting maken van de smaak van de wijn. Werk deze opdracht individueel uit.
Bestudeer eerst de theoriebronnen Etikettering en Kwaliteitsindeling.

a. Beschrijf in een document de door de wet verplichte aanduidingen op een wijnetiket. Geef bij
elke aanduiding de betekenis.

b. Beschrijf ook welke informatie de wijnboer nog meer op het etiket mag plaatsen.

c. Maak een foto van drie wijnetiketten (inclusief het extra etiket op de achterkant van de fles)
en plaats deze in je document.

d. Wat zijn de verplichte aanduidingen op de etiketten van deze wijnen?

e. Welke extra informatie is er vermeld op de etiketten van deze wijnen?

f. Hoe zou jij de verwachte smaak van deze wijnen omschrijven op basis van de etiketten? Wat
weet je bijvoorbeeld van de herkomst, de wijnstijl, het wijntype, de smaak en bij welke gerechten
zou de wijn kunnen passen?

g. Proef de wijnen samen met je proefgroep en kijk of jouw verwachting naar aanleiding van je
analyse klopt met de smaak van de wijn. Proef er eventueel ook een passend gerechtje of een
stukje kaas bij. Schrijf je smaakervaring op.

h. Maak een PDF van je document en lever dit in bij je docent.

Opdracht 8: Gangbare restaurantwijnen

In restaurants is het wijnassortiment afgestemd op de menukaart, de doelgroep en de prijsstelling
die wordt gehanteerd. Deze opdracht werk je uit met je proefgroep.

a. Zoek individueel op internet naar een restaurant waarvan zowel de menukaart als de wijnkaart
op de website staat.

b. Hoe zou je het type bedrijf omschrijven en hoe is de prijsstelling van de gerechten en die van
het wijnaanbod. Vind jij dat hier een goede verhouding is? Motiveer je antwoord.

c. Maak samen met de groep een informatief overzicht van restaurantwijnen op basis van de
informatie op de etiketten. Elke student werkt een groep wijnen uit: 1 aperitiefwijnen, 2 witte
wijn, 3 rosé, 4 rode wijn, 5 dessertwijn.

d. Maak gezamenlijk een document dat als format wordt gebruikt voor het verwerken van de
informatie en deel het document.

e. Werk individueel vijf wijnen uit. Verwerk de foto of afbeelding van de etiketten in het document.
Schrijf bij elk etiket: de verplichte aanduidingen op de etiketten, de extra informatie, jouw
omschrijving over de herkomst, de wijnstijl, het wijntype, de smaak en bij welke gerechten je
de wijn zou serveren.
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f. Voeg alle resultaten samen, maak een PDF van het document en lever het als groep in bij je
docent.

Opdracht 9: Proeven in de praktijk

Als je gaat proeven, gebruik je niet alleen je mond maar al je zintuigen. Je waarnemingen in smaak,
geur, kleur leg je vast in proefnotities. Je kunt in eerste instantie gebruik maken van algemene
termen die gehanteerd worden bij het proeven van wijn. Door meer te proeven ontwikkel je een
eigen set van termen die bij je passen. Iedereen heeft een eigen persoonlijke benaming voor dat
wat je ruikt of proeft.

Ruiken en geurgroepen.

Smaak en proeven.

a. Bestudeer de theoriebronnen Ruiken en geurproeven en Smaak en proeven. Schrijf vervolgens
de stappen van de proeftechniek op. Beschrijf ook een aantal aandachtspunten. Bijvoorbeeld
welke wijnglazen en andere attributen ga je klaarzetten?

b. Bestudeer de geur en smaakgroepen en verwerk die in je ‘Wijnbrein’.

Hulplijst voor proefnotities.

c. Maak een format in je ‘Wijnbrein’ voor het proefformulier waarin je alle wijnen die je gaat
proeven kunt verwerken. Zo breng je al je proefnotities in kaart en kun je ook druivenrassen
en smaken gaan vergelijken. Kies een indeling waarin je de documenten gaat opslaan en later
gemakkelijk terug kunt vinden, bijvoorbeeld op kleur, op druivenras of op naam van de wijn.
Werk je format en indeling uit, maak een PDF van het document en lever het in bij je docent.

Opdracht 10: Tweewekelijkse proeverij van één druivenras

Deze opdracht loopt vanaf nu als een rode draad door je opleiding heen, waardoor je ervaring
krijgt in het proeven en het onderscheiden van smaken.

a. Organiseer elke twee weken samen met je proefgroep een wijnproeverij met vier of vijf wijnen.

b. De eerste keren kies je wijnen van hetzelfde druivenras. Overleg met je docent welke rassen en
volgorde jullie gaan hanteren. Ontdek de wijnstijlen, wijntypes en smaakverschillen. Maak van
elke wijn proefnotities. Eerst zul je geholpen worden door de gegeven geurgroepen en
smaakomschrijvingen uit de theoriebron Hulplijst voor proefnotities en proefformulier. Hoe
meer je proeft, hoe meer je eigen geuren en smaken zult ontwikkelen en herkennen.

c. Nadat de druivenrassen doorgeproefd zijn, kunnen jullie een volgend stapje maken. Proef dan
enkele wijnen van hetzelfde Chateau of Domaine en vergelijk de jaartallen. Zo kun je ook de
verschillen ontdekken van bijvoorbeeld de weersinvloeden in een bepaald jaar.

d. Verwerk van elke wijn jouw bevindingen in je Wijnbrein. Plaats de foto of afbeelding van de
voor- en achteretiketten in het document. Beschrijf in steekwoorden of korte zinnen je
proefnotities. Schrijf bij elk etiket: de verplichte aanduidingen op de etiketten, de extra
informatie, jouw omschrijving over de herkomst, de wijnstijl, het wijntype, de smaak en bij
welke gerechten je de wijn zou serveren.
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e. Bespreek na elke proeverij jullie bevindingen met je docent en medestudenten. Maak daarvan
een kort verslag voor je ‘Wijnbrein’.

Opdracht 11: Het effect van alcohol op je lichaam

Als je gaat werken met wijn en veelvuldig wijn gaat proeven, heb je direct te maken met de effecten
van alcohol op je lichaam. Tijdens een wijnproeverij staan er altijd spuugpotten gereed. Wijn proef
je met je mond en wat je doorslikt is de alcohol. Dit heeft een nadelige invloed op je proefvermogen
doordat de alcohol je stemming beïnvloedt. Bewust met alcohol omgaan is daarom belangrijk.

a. Inventariseer voor jezelf hoe je nu met alcohol omgaat. Drink je alcohol? Hoe vaak drink je
alcohol? Doe je dit alleen of met vrienden en familie?

b. Doe de zelftest op www.maakjekeus.nl

c. Op deze website kun je ook zien wat groepsdruk doet als je voor de keuze staat om te proeven
of te drinken.

Wat is het effect van alcohol op de hersenen?

d. Als je met regelmaat (te veel) alcohol gebruikt, heeft dit effect op de ontwikkeling van je
hersenen. Kijk naar dit filmpje wat er dan kan gebeuren: Wat is het effect van alcohol op de
hersenen?

e. Bespreek jullie bevindingen met je docent en medestudenten. Welke tops en tips kun je
benoemen om verantwoord met alcohol om te gaan?

Opdracht 12: Presentatie voor de jury

Er worden drie wijnen gepresenteerd aan en geproefd door de jury. Elke proefgroep bereidt een
presentatie voor en verzorgt een onderdeel. De docent verdeelt de taken onder de studenten:
• proeverij voorbereiden
• presentatie over wijnstijlen en wijntypes
• presentatie van de wijnetiketten van de gepresenteerde wijnen
• presentatie van de namen, kleuren en smaken van de druivenrassen van de gepresenteerde

wijnen
• presentatie van de vinificatie van de gepresenteerde wijnen
• presentatie van het klimaat in relatie tot wijnlanden.
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Opdracht 13: Test jezelf over wijn beoordelen

Als afsluiting van deze leereenheid ga je nu een kennistest doen. Via deze test kom je erachter of
je genoeg kennis in huis hebt over de theorie die belangrijk is bij dit keuzedeel.

a. Wat wordt in de wijnbouw bedoeld met het begrip plantdichtheid?

aantal bladeren per plant
aantal druiven per tros
aantal planten per hectare
aantal trossen per plant

b. Kies de juiste woorden.

De klimatologische grens van de wijnbouw ligt tussen de 10e en 30e / 30e en 50e / 40e en 60e
breedtegraad.
Druiven die gebruikt worden om wijn van te maken behoren allemaal tot de botanische familie
Vitis botanica / Vitis oinotria / Vitis vinifera

c. Er zijn verschillende manieren om de druivenstokken op te binden.

Hoe heet de methode waarbij de zijtakken langs draden worden geleid en de nieuwe takken
ieder jaar gebruikt worden?

cordon
gobelet
guyot
pergola

d. Hoeveel alcohol moet een stille wijn minimaal bevatten?

6%
8%
10%
12%

e. Welke champagne is het zoetst van smaak?

brut
demi-sec
doux
ultra brut

f. Welke wijnen zijn dessertwijnen?

Let op! Meerdere antwoorden zijn juist.
alsace sélection de grains nobles
barolo riserva
bordeaux grand crus classé
neusiedlersee beerenauslese
rioja gran reserva
sauternes
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g. Lees de volgende tekst:
Deze witte druif kenmerkt zich door frisse zuren en tonen van groene appels.
De geur is stuifend en grassig met een hint van kruisbessen.
In Nieuw-Zeeland wordt deze druif veel aangeplant.

Welke druif wordt hier omschreven?

cabernet sauvignon
chenin blanc
pinot gris
sauvignon blanc

h. In welke landen worden de druivenrassen aangeplant?

Koppel de druivenrassen in de linkerkolom aan de landen in de rechterkolom.

Argentiniëgrüner veltliner

Spanjemalbec

Oostenrijkpinotage

Italiëtempranillo

Zuid-Afrikatrebbiano

i. Kies de juiste woorden.

De Zuid-Afrikaanse druif droë steen kennen we in de Loire als chenin blanc / muscadet / viognier.
Van deze druif wordt er in de Loire ook een dessertwijn gemaakt, namelijk de Muscadet sur Lie
/ Quarts de chaume / Sancerre.

j. Kies de juiste woorden.

In sommige gebieden zijn de klimatologische omstandigheden net even iets anders dan in de
omliggende regio, dit noem je een land / macro / micro klimaat.
Volgens de Europese wetgeving kunnen de klimaatregio's ingedeeld worden in zones.
De koudste is zone A / B / C2.

k. Hoeveel dagen duurt het normaal gesproken vanaf de bloei van de plant tot aan de volledige
rijping van de druiven?

60 - 80 dagen
70- 90 dagen
100 - 120 dagen
120 - 140 dagen
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