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Hollandse gezelligheid: fles wijn op tafel en een plateau met kaasjes erbij. Van jong en zacht tot hard en hartig. 
Helaas is zo’n kaas-smaken-mix voor de wijn een regelrechte ramp. Kazen hebben, net als wijnen, een bepaalde 
stijl en structuur. Er is geen één wijn die met alle kazen matcht. Daarom is het culinair verantwoorder om één 
kaas(stijl) te kiezen en daar een passende wijn bij te schenken.

Balans
De perfecte combinatie is die waarbij de wijn de kaas nog lekkerder maakt en de kaas de wijn een lift geeft.  
Die ‘1 + 1 = 3’ formule lukt niet altijd, maar het is in elk geval de bedoeling dat zowel de kaas als de wijn het 
beste van zichzelf kunnen tonen. Daarvoor is een evenwichtige combinatie nodig. Het gewicht en de structuur 
- anders gezegd: de kracht en het mondgevoel - moeten ongeveer elkaars gelijke zijn. Neem bijvoorbeeld 
mozzarella.  Die is licht en zacht met een beetje bite.  Een lichte wijn met frisse, fruitige zuren als Pinot Grigio  
past daarbij.

Harmonie of contrast
Als de balans goed zit, valt er met de aroma’s volop te spelen. Soms is harmonie het lekkerst, dus een friszure 
wijn bij een rinse geitenkaas of een kruidige wijn bij een pittig belegen kaas. In een ander geval blijkt contrast  
in smaak de beste keus, bijvoorbeeld zoete port bij zoute kaas. 
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Kaasstijlen
Voor elke kaas is de unieke en perfecte partner  
te vinden, maar dat is een enorme klus.  
Er bestaan namelijk eindeloos veel kaassoorten.  
Gelukkig tonen de verschillende soorten over -
een komsten en kunnen we al die kazen in een  
paar groepen verdelen. Zoals dat met  
wijn ook kan. Dat maakt combineren  
overzichtelijk en eenvoudiger.

Voorbeeld

Graskaas, chavroux,  
jonge geitenkaas, feta

Gruyère, belegen 
boerenkaas, Parmezaan

Roombrie, chaource

Boerencamembert, 
Boursault
Kernhem, Munster, 
Vacherin Mont d’Or

Magor, Castello blue, 
Blauwe klaver
Gorgonzola, Roquefort, 
Stilton

Type kaas

Jong en fris

Ouder en rijp(er)

Witschimmel, jong en fris

Witschimmel, rijp

Roodschimmel

Blauwschimmel, mild

Blauwschimmel, pittig

Voorbeeld

Sauvignon Blanc, 
Beaujolais, Rosé de 
Provence, Crémant
Viognier, (droge) Oloroso, 
Shiraz, LBV en  
Aged Tawny, Zinfandel
Sauvignon Blanc, 
Beaujolais, Rosé, Crémant
Vouvray, Zweigelt, Rosé 
Port, Cider
Pinot Gris, Rivesaltes 
vin doux naturel, 
Amontillado
Riesling Vendanges 
Tardives, Amarone
Sauternes, Negroamaro, 
port

Type wijn

Droog, fris en fruitig

Droog en zoet, krachtig, 
rijp en soepel

Droog, fris en fruitig

Milddroog en lichtzoet, 
fruitig
Aromatisch wit, versterkt

(licht)zoet

Krachtig aromatisch (zoet) 
wit, soepel aromatisch 
(zoet) rood

Klassieke paren

•	 Zachte geitenkaas & Sauvignon Blanc
•	 	Belegen boerenkaas & Aged Tawny  

of (droge) Oloroso 
•	 Manchego & Fino of droge Amontillado
•	 Munster & Gewurztraminer d’Alsace
•	 Stilton & LBV Port 
•	 Roquefort & Sauternes

Jonge koppels 

•	 Ricotta & droge Riesling
•	 Gegratineerde geitenkaas & koele Beaujolais
•	 Reypenaar & Chardonnay
•	 Hollandse blauwschimmel & Jurançon sec
•	 Pecorino & Pecorino
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Valkuilen
Kaas en wijn lijken voor elkaar gemaakt. Er zijn 
mogelijkheden genoeg om steeds weer met een  
kaas-wijn-combi te verrassen. Toch zijn er mismatches. 
Soms pakt de chemie tussen deze twee totaal 
verkeerd uit. Bijvoorbeeld tussen kaas en tanninerijke 
rode wijnen.  Looizuur (= tannine) geeft een droog, 
samentrekkend gevoel in de mond. Dat effect 
wordt sterker als looizuur met eiwitrijke producten, 
bijvoorbeeld kaas, wordt gecombineerd. De wijn komt 
stroever over dan nodig, de mond droogt uit en de 
smaak van de kaas gaat verloren. Wijnen die op nieuw 
eikenhout hebben gerijpt, bevatten vaak houttannines 
en hebben hetzelfde probleem. Toch een tannineuze 
wijn bij de kaas? Geef er dan knapperig brood of toast 
bij. Die neutraliseren de werking van het looizuur  
weer enigszins. 

Ervoor of erna
Fransen eten hun fromage na het hoofdgerecht en 
voor het dessert. In Engeland is het de gewoonte om 
de kaas na het zoete toetje te serveren. Traditioneel 
wordt er dan port bij geschonken. 

Als kaas onderdeel is van de maaltijd volgen we in 
Nederland de Franse traditie. Anders dan in andere 

landen eten wij de kaas ook graag los, als hapje bij 
het aperitief of als borrelhapje later op de avond. 

Het ‘kaasmoment’ bepaalt de keus van de wijn. 
Als aperitief zijn lichtere, neutrale kazen en 

frissere wijnen aan te raden, als dessert of  
als avondborrel is alles mogelijk.

Als aperitief bijvoorbeeld

Mousserende wijn brut, 
mousserende rosé, Rueda, (koele) 
Bardolino
Viognier, koele fruitige Banyuls

Als (avond)borrel bijvoorbeeld

Cava secco, Grüner Veltliner, 
soepele Merlot

Auslese, Rioja Reserva, port

Type kaasplateau  
Mild, dus met jonge, frisse 
(schimmel) kaas
  
Pittig, dus met rijpere en 
uitgesproken (schimmel)kaas 
 

Er zijn 

mogelijkheden 

genoeg om steeds 

weer met een 

kaas-wijn-combi 

te verrassen

Er zijn 

mogelijkheden 

genoeg om steeds 

weer met een 

kaas-wijn-combi 

te verrassen

Wijn & Kaas



Maart 2012, Wijn & Kaas

Allemansvriend
Wordt het toch een plateau met kazen in alle smaken 
- van jong tot oud en van zacht tot hard - kies dan 
een wijn die eigenlijk altijd, overal en bij alles kan. 
Bijvoorbeeld een Pinot Blanc, Chardonnay met  
weinig hout, een fruitige, soepele Grenache of een 
lichtzoete bubbel als Asti Spumante.

Do’s & Dont’s
•  Kies voor balans in gewicht en structuur.
•  Wit combineert vaak beter dan rood.
•   Vermijd tanninerijke rode wijnen en  

wijnen met veel hout.
•  Toch een tannineuze wijn?  
 Geef er knapperig brood bij. 
•  Wijn en kaas uit dezelfde streek  
 vormen vaak een prima paar.
•  Verras door contrast:  
 zoute kaas & zoete wijn.

Verder lezen

Hans Melissen: Het festijn van Kaas & Wijn. 
Te koop via www.kaaswijn.nl. € 8,95. 
ISBN 978-90-77700-05-1

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/

of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 

microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Alle 
tips nog 

een keer 
op  

een rij

Wijn & Kaas
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Di Lenardo Vineyards Venezia
Giulia Pinot Grigio 

Massimo di Lenardo maakt een heerlijke, droge
Pinot Grigio die opvalt in het grote wijnaanbod
van deze populaire druif. Dit komt niet alleen
door de beperking van het rendement, maar is
ook te danken aan de relatief koele ligging van
de wijngaarden: vlak bij Udine in
Noordoost-Italië. Di Lenardo plukt de druiven
wanneer ze een perfect smaakevenwicht hebben
tussen zuur en zoet, zodat de wijn een lekkere
frisheid behoudt. Hierdoor is zijn Pinot Grigio een
uitstekend alternatief voor wie de Elzasser
evenknie, de Pinot Gris, te zoet vindt. Lekker als
aperitief én bij allerlei gerechten. Niet voor niets
de bestverkochte wijn in het assortiment van deze
kundige producent!

Onderscheidingen

2017 Luca Maroni 93 punten

2016 Gambero Rosso 2016: 2 glaasjes met *

voor goede prijs-kwaliteitverhouding

2016 Perswijn - juli 2017: **** Zeer goed

Proefnotitie
Geurige, droge en licht
tintelende witte wijn met een
frisse smaakstructuur. De afdronk
is frisdroog en fijn aromatisch.

Drinken bij
Prima bij gepocheerde of
gebakken vis, bij schaal- en
schelpdieren of als aperitief.

Houdbaarheid
Vanaf de oogst op dronk en
indien gewenst te bewaren twee
jaar te bewaren.

Druivenrassen
100% Pinot Grigio

Persoonlijke proefnotitie
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Domaine de l'Arjolle Côtes de
Thongue Fumé Blanc 

Louis Marie Teisserenc mag best een visionair
genoemd worden. Al in 1980 plantte hij als
eerste in de Languedoc sauvignondruiven aan.
Zijn goede vriend en wijnmaker bij het beroemde
Domaine de Ladoucette in Pouilly-Fumé, Joël
André, adviseerde hem specifieke klonen die ook
in de Loirestreek worden gebruikt. Nu, na bijna
40 jaar, maakt François Teisserenc, de zoon van
Louis Marie, een overrompelende kwaliteit van de
inmiddels oude druivenstokken. Als hommage aan
de belangrijke rol van de Pouilly-Fumé-wijnmaker
geeft François deze voortreffelijke, iets
eikengerijpte, droge witte wijn de naam Fumé
Blanc. Met een knipoog naar de topcuvées in de
beroemde Loirestreek. Uiteraard heeft deze
Languedoc-Sauvignon uit het warmere zuiden
meer rondheid, maar dat is voor veel liefhebbers
van deze druif juist een pré.

Druivenrassen
100% Sauvignon Blanc

Persoonlijke proefnotitie
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Jean-Paul Brun Terres Dorées
Beaujolais Morgon 

Jean Paul Brun is de eigenzinnige en
veelbesproken wijnmaker en eigenaar van het
familiedomein Terres Dorées in het zuiden van de
Beaujolais. Hij maakt authentieke, ongekunstelde
wijn met een zuivere geur en smaak én een
bescheiden alcoholgehalte. Morgon wordt door
velen gezien als een van de meest interessante
cru-gebieden, vanwege de frisse en krachtige stijl
van de wijnen. Bruns wijngaard ligt in het zuiden
van Morgon, op een vulkanische ondergrond.
Deze prachtige culinaire wijn komt het best tot
zijn recht tijdens het eten en is bijvoorbeeld erg
lekker bij kruidige vleesgerechten.

Onderscheidingen

2017 Perswijn - januari 2019: ****(*) Zeer goed

| Fijn fruit, zuren, lichte tannine

2016 De Grote Hamersma 2018: 8,5 |

Springbes, ADHD-aardbeien en wat kersen

uit Breaking Bad

2016 Perswijn - oktober 2017: ****(*) Zeer

goed | Sappig en verteerbaar

Proefnotitie
Fraaie, volle rode wijn met de
geur van rijp rood fruit en een
zuivere, volle, maar
evenwichtige smaak. Lichte
tannine en een fris zuurtje in de
afdronk.

Drinken bij
Prima bij pittige voorgerechten
of kruidige vleesschotels.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf twee jaar na de
oogst, zeker vijf à zes jaar goed
houdbaar.

Druivenrassen
100% Gamay

Persoonlijke proefnotitie
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Vivanco Rioja Reserva 

Rafael Vivanco wordt door de Engelse
wijnschrijver Tim Atkin MW als een van de tien
beste moderne wijnmakers van de Rioja
genoemd. Zijn wijnen zijn loepzuiver, hebben
rijpe fruittonen en Rafael is terughoudend met het
gebruik van getoast nieuw eikenhout. Zijn reserva
wordt gemaakt als ware het een grand cru. De
tempranillo- en gracianodruiven (10%) worden
met de hand geplukt en streng geslecteerd. Alleen
het allerbeste deel van de oogst wordt licht
geperst. Het sap gaat vervolgens, zonder het
schadelijke pompen, met behulp van
zwaartekracht naar de kleine Frans eikenhouten
fusten waar de gisting begint. Hierna rijpt de
reserva nog vierentwintig maanden in de fusten
en na de botteling rust de wijn nog twee jaar op
fles voordat Vivanco de wijn verkoopt. Een
zorgvuldige en kostbare manier van werken die
een topkwaliteit Rioja oplevert.

Onderscheidingen

2012 Tim Atkin MW - Special Report Rioja 2019:

92/100 punten | An elegant interpretation

of the year

2012 Tim Atkin MW - Special Report Rioja 2018:

92/100 punten | Well-integrated French

oak, some clove spice and refined tannins

2011 The Wine Advocate - februari 2018:

91/100 punten | Focused and gentle with a

very Rioja profile

Proefnotitie
Fraaie, complexe Rioja, volrood
van kleur, verfijnd van geur met
rijpe fruittonen, gedoseerd
eikenhout en een lichte
kruidigheid. De smaak is vol,
rond en evenwichtig van inzet
en eindigt met milde tannine.

Drinken bij
Heerlijk bij smaakvolle
ovenschotels of fijne
wildgerechten.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf drie à vier jaar
na de oogst, gemakkelijk tot tien
jaar goed houdbaar.

Druivenrassen
90% Tempranillo, 10%
Graciano

Persoonlijke proefnotitie
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Cantine Due Palme Salento Serre
Susumaniello 

De grote variatie aan autochtone druivenrassen is
kenmerkend voor de Italiaanse wijnbouw. Een
wijnliefhebber op ontdekkingsreis vindt hier steeds
iets bijzonders. Zoals de susumaniello, een bijna
verdwenen druif die op kleine schaal en
uitsluitend in Apulië te vinden is. Wijnmaker
Angelo Maci laat de druiven met de hand
plukken, in kleine bakjes naar de wijnkelder
vervoeren en na de gisting ongeveer zes
maanden rijpen in kleine eikenhouten fusten. Het
resultaat is een volle, donkerrode wijn die dankzij
de eigenschappen van dit ras een heerlijke
frisheid behoudt. Een mooie wijn van een
bijzondere druif!

Onderscheidingen

2015 De Grote Hamersma 2018: 8+

2015 Omfietswijngids 2018: 3 glaasjes | Lekker!

2014 Perswijn - maart/april 2017: ****(*) Zeer

goed | Tweede plaats in de proeverij

Salento rood

Proefnotitie
Dieprood van kleur en intens van
geur, met rijp fruit, pruimen en
vanilletonen. De ronde
smaakstructuur blijft lang
nahangen, met een frisse en
aromatische afdronk.

Drinken bij
Smaakvolle rode wijn, goed te
combineren met stoofschotels en
gegrilde gerechten (bbq!). Ook
erg lekker na de maaltijd met
een romige kaas.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf twee jaar na de
oogst, gemakkelijk tot vijf jaar
houdbaar.

Druivenrassen
100% Susumaniello

Persoonlijke proefnotitie
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Château Suduiraut Sauternes Lions
de Suduiraut halve fles 

Château Suduiraut is met de Premier Grand Cru
Classé status een van de beste producenten in de
beroemde streek Sauternes. De hoofdwijn is
magistraal en zeer gewild in de topgastronomie,
maar helaas ook kostbaar. Sinds de oogst 2009
maakt Suduiraut ook een zeer betaalbare tweede
wijn van 96% semillon- en 4% sauvignondruiven,
met een meer toegankelijke en fruitige smaak. De
druiven zijn, zoals het geval bij de hoofdwijn,
aangetast door edele rotting die zorgt voor de
bijzondere en heel kenmerkende,
geconcentreerde smaak. Na de lange gisting
volgt de rijping in kleine eikenhouten vaten. Het is
een prachtige zoete wijn die op z'n best smaakt
bij klassieke desserts, foie gras of zomaar. Ook
de perfecte combinatie met pittige blauwe kazen.
Zeer aanbevolen.

Proefnotitie
Fraaie zoete wijn, volgeel van
kleur en complex van geur met
abrikoos, ananas, licht
eikenhout en wat botrytis. De
smaak zet vol, krachtig en zoet
in en eindigt met een fijne
frisheid in de afdronk.

Drinken bij
Deze klassieke zoete wijn doet
het perfect als begeleider van
fruitdesserts en gebak, maar is
ook heerlijk in combinatie met
paté, foie gras of een pittige
blauwaderkaas.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf drie jaar na
oogst en gemakkelijk tot tien
jaar houdbaar.

Druivenrassen
96% Sémillon, 4% Sauvignon
Blanc

Persoonlijke proefnotitie
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