
Airen 

De Airén is een witte Spaanse druivensoort, die alleen in dat land voorkomt. 30% van de 
totale Spaanse druivenoogst bestaat uit deze druif. De belangrijkste streken zijn La Mancha en 
Valdepeñas beiden liggend ten zuiden van de hoofdstad Madrid. 

De wijn van de Airén is heldergeel, heeft een hoog alcoholpercentage en levert voornamelijk 
makkelijk drinkbare en lichte wijnen op met een bloemige geur. In de smaak jong en groen. 
Aroma’s van appels, citrus en peer. De afdronk is nooit lang en niet tè complex. 

AntaoVaz 

De AntãoVaz is een Portugese druif die in het zuiden van het land voorkomt, waar een zeer 
warm klimaat heerst. De soort is een laatbloeier en is vrij immuun voor ziektes en droogte. De 
zuurgraad in de druif is laag en het alcoholpercentage in de wijnen daarentegen hoog. De 
kleur is citroengeel en de wijnen zijn vrij aromatisch en geschikt om op eiken vaten te leggen. 
Toch zijn de wijnen weinig betekenisvol. 

Aramon 

De Aramon druif is een zeer productief ras voor rode wijn en wordt voornamelijk in Zuid-
Frankrijk en Californië aangeplant. Vroeger was de soort erg populair vanwege de hoge 
productie van ongeveer 250 hl per hectare, maar vandaag de dag wordt er niet veel meer 
gewerkt met de Aramon. Al in de jaren ’60 werd de soort vervangen voor de Carignan, die 
een veel betere kwaliteit had. Aramon is een laatrijpende druif die kruidige en lichtgekleurde 
wijnen geeft met weinig alcohol. De wijnen hebben ook weinig body en karakter. Toch 
kunnen er, mits de druif goed behandeld is en er een laag rendement is, mooie fruitige wijnen 
ontstaan met een goed alcoholpercentage. 

Arinto 

Arinto is een witte druivensoort die in het VinhoVerde gebied Pedernã wordt genoemd, het is 
een van de druivensoorten met een zeer goed potentieel voor de productie van witte 
kwaliteitswijnen in Portugal. 

De wijnen van deze soort zijn intens en hebben een uniek aroma en een mooie fruitige smaak 
met citroen en perzik. De wijn laat zich goed ouderen in de fles vanwege de zuurrijke most. 
Voornamelijk in Bucelas, waar de soort 75% uitmaakt van de melange, is deze laatrijpende 
druivensoort zeer belangrijk en het is mogelijk dat de Arinto afstamt van de Riesling. Ook 
voor mousserende wijnen is deze soort uitermate geschikt. 

Arneis 

Arneis is een Italiaanse druif waarmee voornamelijk droge wijn wordt gemaakt in de 
Piemonte regio. De kwaliteit loopt nogal uiteen maar op zijn best is het een verfrissende wijn 
die na twee jaartjes kelder zachter wordt en dan een aangenaam nootachtig aroma krijgt. Mist 
soms wat zuren en is absoluut geen bewaarwijn, maar evolueert soms verrassend bij een iets 
langer contact met zuurstof. 



Omwille van zijn dunne schil moeilijk te kweken (arneis betekent in het lokale dialect 
moeilijk of koppig). Tegen het midden van de 20e eeuw zo goed als verdwenen en herontdekt 
door Alfredo Currado. De schamele restanten waren toen bekend als nebbiolo blanco en 
werden zoet gevinifieerd of gewoon bij in het vat nebbiolo gegooid. Currado ontdekte in oude 
teksten dat de wijn ooit een erg goede naam had en vroeg aan een parochiepriester om zijn 
parochianen te vertellen dat hij na de zondagmis hun nebbiolobianco wou opkopen. 

Typische aroma’s: perziken, peren, noten, groene appels, bloemen, zoethout, amandelen, 
kruiden. 

Barbera 

Barbera, een blauwe druif, komt het meeste voor in het noordwesten van Italië en is op zijn 
best in Piemonte. De druif bestaat al sinds de 13e eeuw, komt oorspronkelijk uit Alexandrië 
en is naast Italië ook erg populair in Californië, waar duizenden hectare Barbera aangeplant 
zijn. De druif werd lange tijd beschouwd als tweederangs druif, maar sinds de jaren ’80 
worden er steeds meer kwaliteitswijnen van de Barbera gemaakt. 

De druivensoort groeit zonder problemen op vele, diverse bodemsoorten en levert een groot 
volume per hectare. De zuurgraad, het licht bittere aroma van kersen en een laag tannine 
gehalte is kenmerken voor de wijn die van deze druif wordt gemaakt. De wijnen zijn 
toegankelijk en hebben er belang bij dat de druiven goed rijpen. Toch moeten de druiven niet 
te rijp worden, omdat de druiven dan een zeer matig resultaat kunnen geven. De wijnen van 
de Barbera druif hebben meestal een paarse kleur en in de smaak en geur komt vol rood fruit 
naar voren. 

Blaüfrankisch 

De Blaufränkisch is een Oostenrijkse blauwe druivensoort, die sterk in opkomst is. 

Buitengewoon sterke groeier, die dus danig teruggesnoeid moet worden om een goede 
kwaliteit te krijgen. Vroege bloei – april – met een relatief late oogst – begin oktober – en dus 
kan deze druif last hebben van vorst. Van dit ras maakt men fruitige rode wijnen, die vaak op 
vat worden gerijpt. Echte bewaarwijnen zijn het echter niet. 

In Oostenrijk vinden we deze druif vooral in Burgenland en bij het Neusiedlermeer, waar de 
warmte en de bescherming door de heuvels vaak voor een ideaal klimaat zorgen om mooie 
wijnen te maken. Met in totaal een oppervlakte van meer dan 3300 hectare is het de tweede 
blauwe druif in dit land (na de Zweigelt) en het aantal hectaren stijgt en stijgt. 

Bobal 

De Bobal is een inheemse Spaanse druivensoort, die steeds meer gerespecteerd wordt om zijn 
volle wijnen. 

Dit ras komt uit de buurt van de dorpen Utiel en Requena, in de provincie Valencia in het 
oosten van centraal Spanje, waar het de meest voorkomende druif is. 

Bonarda 



De Bonarda druif is lang geleden overgekomen uit Alexandrië naar Kroatië, Bonarda is een 
druif van goed kwaliteit en komt tevens voor in Piemonte en Argentinië. De wijnen van de 
Bonarda druif zijn licht en dienen jong gedronken te worden. Bonarda is een kleine 
druivensoort en geeft geconcentreerd sap met veel rood fruit in de smaak. 

Bourboulenc 

De Bourboulenc druif heeft een warm klimaat nodig en geeft neutrale, lichte wijnen met soms 
een wat boers karakter. Het is één van de vijf druivenrassen die wordt gebruikt boor de 
melange van witte Châteauneuf-du-Pape. Vandaag de dag is deze soort het meeste te vinden 
in de  Côtes-du-Rhône, Châteauneuf-du-Pape en Bellet. 

Camenère 

De Carménère is een van oorsprong blauwe Franse druivensoort, die heden ten dage meer 
voorkomt in Chili dan in het geboorteland Frankrijk. 

Deze druif is een oude variëteit uit de Gironde, waar het voor het eerst in 1783 werd genoemd 
in het plaatsje Bergerac in de Dordogne-streek onder de naam Carmeynere. DNA onderzoek 
heeft uitgewezen dat het een kruising is van de Cabernet Franc en de Gros Cabernet uit de 
Tarn. Deze laatste wordt trouwens niet meer verbouwd. 

Krachtige groeier, die een lage opbrengst genereert van kleine trossen druiven, die een diepe 
blauwe kleur hebben. Deze druif is gevoelig voor Coulure (tijdens de bloei wordt door 
overvloedige regenval het stuifmeel voor een belangrijk gedeelte weggespoeld waardoor 
bevruchting achterwege blijft met als resultaat : geen druiven !). In Chili rijpt deze druif pas 4 
à 5 weken na de Merlot. In verschillende stadia van rijpheid ontdekken we heel verschillende 
kenmerken: als de druiven onrijp geoogst worden dan hebben de wijnen een sterk paprika en 
peper aroma. Als ze maar net rijp zijn, kom je tonen van zwarte peper en tomaat tegen, terwijl 
bij rijpe tot overrijpe druiven duidelijk chocolade-tonen en zwart fruit de boventoon voeren, 
maar dat heeft als nadeel dat de zuurgraad lager wordt. 

Carignan | Mazuelo 

De uit Spanje afkomstige carignan behoort tot ‘s werelds meest geplante blauwe 
druivensoorten. Buiten Spanje wordt hij vooral gecultiveerd in het Zuid-Franse Languedoc-
Roussillon. Als men de druif conventioneel vergist, ontstaat een kleurrijke wijn met 
behoorlijk wat zuren en tannines maar als hij à la beaujolais wordt bereid (via de 
zogeheten macérationcarbonique), dan wordt zijn smaak soepel en fruitig. Kwaliteitswijnen 
kunnen ook verkregen worden van oude wijnstokken. Deze oude stokken produceren vooral 
op leisteen geconcentreerde en tanninerijke wijnen. Er kunnen aroma’s van specerijen, 
kruiden en wildbraad ontstaan. 

Catarrato 

Dit wit druivenras heeft eigenlijk twee subvariëteiten: CatarrattoBiancoComune en 
CatarrattoBiancoLucido. Deze laatste dient ondanks de iets betere kwaliteit helaas terrein prijs 
te geven ten voordele van de eerste. Eigenlijk kan gerust gesteld worden dat Catarratto een 
zuiver Siciliaans ras is want het is zo goed als enkel op dit eiland dat de druif staat aangeplant 



en dan nog voornamelijk in het uiterste westen van het eiland (in de provincie Trapani). 
Weliswaar staan er de laatste jaren ook enkele honderden hectaren aangeplant in Californië. 

Deze wijnen zijn representatief voor de kenmerkende aroma’s van dit ras. Als de opbrengst 
van deze druif strikt in de hand wordt gehouden geeft ze prachtige toetsen van rijpe witte 
perzik, citrus, nectarine en florale impressies, de zuren eerder aan de lage kant, met ten slotte 
vaak een licht kruidig bittertje in de finale. 

Chardonnay 

De chardonnay is een druif die over de hele wereld voorkomt. De druif heeft een 
opmerkelijk aanpassingsvermogen wat klimaat en bodem betreft. 

Het is een vroegrijpe druif die resistent is tegen kou maar tevens tegen warmte kan. Naast 
stille wijn wordt ze ook veel gebruikt voor mousserende wijn. Chardonnay is verwant aan de 
bourgogne- en champagnedruif pinot blanc, maar heeft een heel andere smaak. In de Elzas 
wordt zij ook wel weisserklevner genoemd of – een beetje verwarrend – pinot 
blancchardonnay. 

De wijn van deze druif is zeer geschikt voor rijping op hout en geeft algemeen een volle wijn 
met een stevig herkenbaar bouquet. Wijn met deze zogenaamde ‘houtopvoeding’ krijgt 
vanilletonen in haar smaak. 

In koelere klimaatzones hebben de wijnen van deze druif een groeneappelsmaak. Na de 
tweede gisting van de wijn, de zogenaamde malolactische gisting wordt het meeste naar deze 
groene appelen ruikende appelzuur omgezet in het mildere melkzuur. In mildere klimaatzones 
krijgt de wijn een meloensmaak, en in de warme temperatuurzones exotische vruchten, zoals 
ananas en mango. 

Chardonnay kan een hoog alcoholpercentage halen, waardoor zij naar het zoete kan neigen. 
Een goed gemaakte chardonnay zal een lange afdronk hebben. Vanwege het herkenbare 
karakter die deze wijn toont wordt zij geduid als vettig en vooral bij vis-gerechten 
aanbevolen. 

Chasan 

De Chasan is een kruising tussen de Chardonnay en Palomino (Listan) druif en ontwikkeld 
door de universiteit van Montpellier in Frankrijk. Wanneer deze druif een juiste behandeling 
krijgt, komen de aroma’s en smaken van de Chardonnay druif goed naar voren. Wel heeft de 
wijn van deze druif een lager zuurgehalte. In combinatie met de UgniBlanc vormt zich een 
uitstekende, droge wijn. 

Chenin Blanc 

CheninBlanc is een druivensoort die goed gedijt in het Franse Loiredal waar hij ook pineau de 
la Loire genoemd wordt, onder de naam Steen is de CheninBlanc het meest voorkomende 
druivenras in Zuid-Afrika. De CheninBlanc produceert frisse en fruitige wijnen met zeer 
uiteenlopende smaken van fruit en is zeer geschikt voor het maken van mousserende wijnen. 
In het algemeen staat dit druivenras bekend om zijn strakke wijnen. De geur is vaak heerlijk 



breed, mooi bloemig, met appel, tropisch fruit, amandel, marsepein en honing. De smaak 
sappig, fris en toegankelijk. 

Stille wijnen vinden we in meerdere types, variërend van droog tot zoet. De zoete wijnen van 
CheninBlanc kunnen bijzonder goed rijpen. Deze varieteit wordt ook gebruikt als basis voor: 
mousserende-, droge witte wijn, zoete witte wijn, en de “liquoreux” gemaakt d.m.v. 
“pourriture noble”. CheninBlanc is zeer aromatisch en heeft een goede, natuurlijke zuur 
balans. In warmere klimaten kunnen ook de goedkopere wijnen die van deze druivensoort 
vervaardigd zijn nog fris en prettig smaken. 

Cinsault 

Cinsault is een blauwe druivensoort en is op grote schaal aangeplant in Frankrijk, Spanje, 
Californië, Zuid-Afrika, Australië en Libanon. De druif heeft een lichte schil en gedijt zeer 
goed in een droog en warm klimaat en een droge, arme en steenrijke zand en kleibodems. 

Het is traditionele mediterrane druivensoort en is beroemd geworden vanwege zijn kruising 
met de Pinot Noir, waar de Pinotage uit voort is gekomen. Cinsaut is een druif die vroeg rijpt 
en zich uitstekend machinaal laat oogsten. De druif is gevoelig voor meeldauw en kan grote 
opbrengsten hebben, wat niet altijd goed is voor de kwaliteit van de wijnen. 

De wijnen van de Cinsaut druif hebben weinig tannines, een mooie zuurtegraad en zijn vooral 
jong zeer aromatisch met geuren van perzik, framboos, aardbei en amandel. Cinsaut is zeer 
geschikt voor de productie van lichte rosé wijnen en wordt vaak geblend met andere 
druivensoorten zoals Grenache. 

Colombard 

Colombard is een druif die veel wordt aangeplant in het Zuid Westen van Frankrijk en ook 
wordt gebruikt voor het maken van Cognac. Tegenwoordig de Colombard ook gebruikt voor 
het makook voor sappige, droge witte wijnen. Over het algemeen geeft de Colombarddruig in 
Frankrijkwijn met een uitgesproken lichtvoetig karakter. In Zuid-Afrika zijn de wijnen iets 
voller van structuur. 

De Colombard druif vertoont vaak aroma’s vanl wit fruit, citrus, limoen, meloen, 
passievrucht, tropisch fruit en kamperfoelie. De Colombard wordt vaak gemengd met 
CheninBlanc of Chardonnay. De meeste wijnen van deze druif moeten dienen jong te worden 
gedronken. 

Jaren geleden verdienden de wijnen gemaakt van Colombard, die vooral in hete klimaten 
groeiden, de slechte reputatie, die zij nooit helemaal hebben kunnen afschudden. Ten onrechte 
tegenwoordig, want de Colombard is niet alleen een makkelijke en rendabele druivensoort, 
wanneer hij goed wordt behandeld is hij lekker scherp en een aardige basiswijn met een 
gronderig karakter en een mooie helderheid. 

Cortese 

De Cortese druif is een kleine, Italiaanse druivensoort die gebruikt wordt voor de productie 
van witte wijn en komt het meeste voor in Piemonte. In Piemonte wordt de druif gebruikt 
voor de Gavi wijnen. Om de kwaliteit hoog te houden, worden de opbrengsten expres laag 



gehouden. De zuurgraad van de Cortese druif blijft ook tijdens hete zomers goed behouden. 
De wijnen van dit ras zijn licht, knapperig en hebben een aangenaam aroma van amandelen, 
citrusvruchten en vergemaaid gras. 

Corvina Veronese 

De Corvina druif komt al honderden, zo niet duizenden, jaren voor in de Veronese 
wijngaarden. Corvina is de voornaamste druif voor Valpolicella en Badolino wijnen. 
Kenmerken de Corvina druif zijn het fruitige aroma, de hoge zuurgraad en de lage 
fenolwaarden. De druif wordt vaak overgeproduceerd, waardoor het resultaat slecht kan zijn 
met als gevolg wijnen met een niet al te beste kwaliteit die ook niet lang houdbaar zijn. 

Wanneer de Corvina wordt verbouwd op een vulkanische bodem die rijk is aan mineralen dan 
kan de druif heel geparfumeerd worden. De druif wordt over het algemeen op de ‘Veronese 
pergola’ manier geplant. Hoog, met een horizontale gerichte tak. De Corvina rijpt vrij laat en 
de dikke schil zorgt voor een aardige weerstand tegen rot. 

Dolcetto 

De Dolcetto druif vindt z’n oorsprong in het gebied van Acqui en Ovada in Italie. Van hieruit 
verspreidde de soort zich over de andere gebieden in Piemonte en vandaag de dag staat de 
druif op de derde plaats van blauwe Piemontese druivenrassen. Buiten Piemonte is deze soort 
nauwelijks te vinden. Het eerste geschreven bewijs van de druif stamt uit 1799 en is door 
Graaf Nuvolone geschreven. Dolcetto is een gemakkelijke, maar gevoelige druif om te 
verbouwen en geeft goede opbrengsten. De soort is vroeg rijp en geeft uitgesproken fruitige 
wijnen die zeker geschikt zijn om jong te drinken. De kleur van de wijnen is over het 
algemeen diep purperrood. 

Fiano 

De Fiano druif is een vrij onbekende druivensoort en komt voornamelijk voor in het zuiden 
van Italië. De meeste bekende appellatie is Fiano di Avellino en buiten Italië komt deze druif 
bijna niet voor. Al in de oudheid werd deze druif verbouwd en heeft zijn naam te danken aan 
of het woord appiano, dat appel betekent, of van het woord Apia, een stad in Avellino, of van 
het woord apium, een aromatische plant uit de selderfamilie. De Fiano heeft aroma’s van 
appel, peer, ananas en kruiden, heeft een boterachtige structuur en kent lage rendementen om 
tot een mooi resultaat te komen. 

Frappato 

Frappato is een Siciliaanse druif die als aanvulling bij de Nero d’Avola in de DOCG 
Cerasuolo di Vittorio wordt gebruikt. 

De Frappato is zacht van smaak en kent een laag tanninegehalte. Hij geeft redelijk mooie, 
aromatische wijnen. In hoofdzaak wordt de Frappato gemengd met andere blauwe druiven 
zoals Nero d’Avola, Nerello en Nocera. Hij lijkt in vele opzichten op de Pinot Noir. Vooral de 
tonen van kersen komen zeer duidelijk boven. 

De trossen zijn zeer dicht zodat men moet letten op onrijpe druiven in de kern van de tros. 



Garganega 

De Garganega druif is te vinden in het noordoosten van Italië en komt uit de provincies 
Verona en Vicenza. Het is een laat rijpende en krachtige druif en kan, net als de Corvina, het 
beste worden geteeld via één lange arm. De eerste sporen van deze druif gaan terug naar de 
14e eeuw en de Garganega heeft een reputatie als kwaliteitsdruif. Wanneer de opbrengsten 
laag gehouden worden kan de Garganega een volle, elegante wijn geven met een goed 
bewaarpotentieel. 

Gewurztraminer 

De Gewurztraminer druif is een druivensoort die behoort tot de een van de edele rassen uit de 
Elzas. De druif heeft zijn naam te danken aan het dorp Tramin dat in het noordoosten van 
Italië ligt. Gewürz betekent kruidig en dat is ook wat er terugkomt in de wijnen van deze 
druif. Zowel in de geur als de smaak komt die kruidigheid naar voren. De schil van de druif 
bevat veel pigment en dat maakt de witte wijnen van deze druif een van de donkerste die er 
bestaan. In de smaak en geur komt naast de kruidigheid ook tropisch fruit en bloemen naar 
voren. Door die kruidigheid is het een minder geschikte wijn als aperitief, maar meer voor na 
de maaltijd geserveerd met kaas of niet te zoete desserts. Vanwege de lage zuurgraad mist de 
wijn al snel spanning. De Gewürztraminer houdt niet van kalkrijke grond en is erg gevoelig 
voor ziektes. Om goed te kunnen rijpen is een droge en warme zomer van belang. Buiten 
Europa is dit ras onder andere aangeplant in Nieuw-Zeeland en in de koelere gebieden van 
Californië. 

Graciano 

De Graciano druif is een blauwe Spaanse druivensoort en heeft meestal een lage opbrengst. 
Het ras was bijna uitgestorven totdat de Rioja de DOCa. kreeg. Het is een kleine druif met een 
stevige schil en geeft wijnen een ongelooflijke finesse, mooie kleur en die goed kunnen 
rijpen. De Graciano is enkel en alleen in de Rioja te vinden en wordt eind oktober geoogst. 

Grecanico 

De Grecanicoidruif s een witte druivensoort en komt voornamelijk voor op Sicilië. Het geeft 
frisse, sappige wijnen. De Grecanico wordt de laatste jaren steeds meer aangeplant. 

Grenache Noir | Garnacha 

GrenacheNoir is een blauw druivenras dat wordt gebruikt voor wijnproductie. De druif komt 
oorspronkelijk uit Spanje, waar ze Garnacha wordt genoemd. 

De druif heeft een dunne schil met weinig kleur en is daarom zeer geschikt voor het maken 
van goede roséwijnen. Bovendien kan ze lang rijpen waardoor vaak een hoog suikergehalte 
gehaald wordt. Het resultaat is vaak een sterke, fruitige, bijna zoete, op port gelijkende wijn. 

De Grenache groeit goed in warme en droge gebieden. Daarom vindt men ze in Zuid-
Frankrijk, Spanje, Zuid-Amerika en Californië. Deze druif is wereldwijd de meest 
gecultiveerde soort voor de productie van rode wijn. 



GrosManseng 

Deze druivensoort is afkomstig uit het Zuidwesten van Frankrijk. 

Gros Manseng is productievef, hoewel aromatisch lang niet zo geconcentreerd van smaak als 
de Petit Manseng. 

De druif wordt onder andere gebruikt voor wijn uit Béarn, Pacherenc, Tursan, Vin de pays 
van de Côtes de Gascogne en het typische aperitief uit de Gers, de floc de Gascogne. Gros 
manseng wordt vaak gebruikt voor de droge Jurançon sec. 

GrünerVeltliner 

De grünerveltliner is een witte druivensoort die vooral in Oostenrijk voorkomt, maar ook 
in Hongarije als Zöldveltelini. De witte wijn die van deze druiven wordt gemaakt is vaak fris 
en peperig, citrus en honing is ook mogelijk. 

Via DNA techniek is gebleken dat deze druif een kruising is van de traminer en de St. 
Georgener28/02/2014 

Ruim 30% van de Oostenrijkse wijngaarden bestaat qua oppervlakte uit grünerveltliner. Zij 
groeit vooral ten noordwesten van Wenen in vier Oostenrijkse regio’s die een 
kwaliteitspredikaat hebben, namelijk Kemptal, Kremstal, Traisental en Weinviertel. In 
Duitsland wordt de historische Hansenwein van Plochingen nabij Stuttgart gemaakt van deze 
druif. Ook in Slowakije, Tsjechië, Californië, Australië en Nieuw-Zeeland vinden we 
wijngaarden. 

De meeste wijn in Oostenrijk wordt op roestvrij staal gevinificeerd. De witte wijn gemaakt 
van deze druif is afkomstig uit kiezel- of rode-gravelrijke gaarden en heeft een geur en frisse 
smaak van groene appel en tonen van ananas en honingmeloen. De wijn wordt veel gebruikt 
als aperitief of als begeleider van lichte voorgerechten. 

Inzolia 

Dit vrij onbekende witte druivenras – dat soms als Insolia geschreven wordt – komt 
hoofdzakelijk voor in Sicilië en dan nog vooral in het Westen van het eiland. Een heel 
gelimiteerde aanplant vinden we weliswaar ook terug in Toscane, waar de druif eerder gekend 
is onder het synoniem Ansonica. Soms vind je de druif ook terug onder andere synoniemen 
zoals Ansora, Insora, Anzonica, Ansolica, Zolia Bianca, Ansolia. 

Inzolia wordt door de meeste wijnmakers geroemd als Sicilië’s beste autochtoon witte 
druivenras dankzij de mooie florale en fruitige toetsen die soms zelfs gepaard gaan met 
impressies van amandel. Toch wordt er vaak geblend met Catarratto en zelfs Chardonnay om 
meer body te bekomen want Inzolia op zich zelf geeft ondanks de fruitige aard vaak toch 
eerder dunne eenvoudige wijnen. Het is inderdaad niet echt eenvoudig om een goede 
cépagewijn te maken van enkel Inzolia. 

Malvasia 



De druivensoort Malvasia komt al sinds het begin van de wijncultuur voor en is van Griekse 
origine. Nu wordt de druivensoort vooral aangetroffen in Italië, Valencia, Zamora en de 
Canarische Eilanden. Deze druif geeft hele aromatische en rijke wijnen met een opvallende 
notengeur. Malvasia is in Madeira de belangrijkste druivensoort, waar de soort onder de naam 
Malmsey door het leven gaat. Vanwege de overgevoeligheid voor kou en vocht wordt de 
Malvasia helaas ondergewaardeerd. Malvasia wordt gebruikt voor witte tafelwijnen, 
dessertwijnen en soms ook als blend. 

Marselan 

De Marselan druif is in 1961 op Domaine de Cazes ontwikkeld en is een kruising tussen de 
soorten CabernetSauvignon en GrenacheNoir. Het is een vrij kleine druif die vroeg rijpt en 
complexe wijnen geeft met veel kleur en aroma’s van onder andere cassis, kruiden, frambozen 
en cacao. Het ras is vernoemd naar de plaats waar de druif is ontwikkeld namelijk Marseillan. 
Tegenwoordig komt de druif naast Frankrijk ook in kleine hoeveelheden voor in Californië. 

Marzemino 

Marzemino is een donkere blauwe druif en komt waarschijnlijk uit Griekenland of Oostenrijk. 
Vandaag de dag is het ras te vinden in de regio Trentino-Alto Adige in het noorden van Italië 
en de wijn van deze druif werd bekend vanwege zijn vermelding in de opera Don Giovanni 
van Wolfgang Amadeus Mozart. Het is een druivensoort die laat rijpt en gevoelig is voor 
schimmel. De wijnen van de Marzemino druif zijn donker van kleur en hebben een lichte 
pruim smaak. 

Merlot 

Merlot is een blauwe druivensoort. Zij is één van de traditionele druivensoorten van de 
Franse Bordeaux-streek, zowel in de Médoc, waar de cabernetSauvignon domineert, als 
in Pomerol en Saint-Émilion. De druif is iets groter en heeft een dunnere schil dan 
de cabernetsauvignon. 

De Merlot is een internationaal druivenras en is in geur en smaak vooral te herkennen aan 
kersen, bessen en pruimen. De wijnen van deze druif zijn over het algemeen sappiger en 
soepeler dan die van de cabernetsauvignon, met minder tannine. Daardoor zijn ze vaak 
gemakkelijker en jonger te drinken. Het zijn gulle wijnen met veel smaak. 

Buiten Frankrijk is Californië een belangrijke producent van merlotwijn. Men kwam er in de 
jaren zeventig tot de ontdekking dat merlot niet alleen goed functioneerde in een assemblage 
naar Frans model, maar ook op zichzelf, als cépage, een prima wijn kan voortbrengen. 

Verder wordt er merlotwijn geproduceerd in Italië (vooral in het noordoosten), Zuid-Afrika, 
Nieuw-Zeeland, Australië – waar het merlot-areaal de voorbije tien jaar is vernegenvoudigd – 
en Zuid-Amerika, met name in Chili. 

Merseguera 

Merseguera is een Spaanse druivensoort die gebruikt wordt voor de productie van witte wijn. 
De Merseguera druif is het meeste aangeplant in Valencia, Tarragona en Alicante. In de 



wijnen komen limoen en appel naar voren en de wijn is op zijn best wanneer die jong wordt 
gedronken. 

Molinara 

Molinara is blauwe druivensoort uit Italië en speelt een rol in de blend voor Valpolicella. Het 
ras geeft de wijn meer zuren en wordt ook gebruikt in de wijnen van Corvina, Rondinella en 
Bardolino. De druif wordt zelden gebruikt voor andere wijnen en heeft als synoniem Rossara, 
Rossanella en BreponMolinaro. 

Mourvèdre | Monastrell 

De Mourvèdre druif is van oorsprong een Catalaanse druivensoort en is het meest bekend 
onder de naam Monastrell, het is een veeleisende druif die warme, beschutte plekken nodig 
heeft. Het is ook een druif met een dikke schil die goed gebruikt kan worden voor de 
productie van rode wijnen. Er worden rijke wijnen met veel alcohol, voldoende zuren en 
tannine van gemaakt. 

De druivensoort staat veel aangeplant in Spanje en Zuid-Frankrijk. In Zuid-Frankrijk wordt de 
soort veel gebruikt voor assemblages met Grenache en Syrah. Buiten Europa is de 
druivensoort te vinden in Australië en Californië, waar hij meestal Mataro wordt genoemd. 
Een van de bekendste wijnen die van de Mourvèdre wordt gemaakt is de rode Bandol wijn uit 
het zuiden van Frankrijk. 

De druif gedijt goed op plekken waar extreme klimaten heersen, dat wil zeggen hete zomers 
en koude winters. Mourvèdre rijpt vrij laat en is daarom geschikt voor zuidelijke gebieden. In 
de smaak en geur van de wijnen komen bramen, specerijen, peper en soms ook leer en aardse 
tonen naar voren. 

Muscadelle 

Muscadelle is een wit druivenras (cépage) dat voornamelijk in de omgeving van Bordeaux en 
de Bergerac voorkomt. 

Men treft het ook aan in andere wijnstreken, zoals de Languedoc, Corbières, Côtes de 
Gascogne en de Roussillon. 

Deze cépage leidt tot licht aromatische wijn met een laag zuurgehalte, met een discreet 
parfum van muskaat en forale tonen. 

Muscat 

De Muscat druif is het meest aromatische druivenras van alle druivensoorten, de muscat druif 
kan aroma’s geven van witte bloemen en citrusfruit. De naam Muscat is enigszins misleidend, 
want in feite is dat de algemene noemer voor diverse varianten. Als kwalitatief beste geldt de 
Muscat blanc à petitsgrains, met als goede tweede de Muscat d’Alexandrie. Synoniemen voor 
de muscat druif in het Spaans, Italiaans en Duits zijn respectievelijk Moscatel, Moscato en 
Muskateller. 



Muscat is zowel tot zoete als tot strak droge wijn te vinifieren. Bij zoete wijnen gebeurt dat in 
de vorm van een versterkte wijn. De gisting wordt dan onderbroken door toevoeging van 
wijnalcohol en de onvergiste suikers geven de wijn vervolgens zijn zoete smaak. Voorbeelden 
daarvan zijn de Muscats uit de Languedoc (Rivesaltes, Beaumes de Venise), die van het 
Griekse eiland Samos, Moscatel uit Spanje, de Hanepoot uit Zuid-Afrika en de intense 
Australische dessertwijnen. 

Nebbiolo 

De Nebbiolo druif is misschien wel de beste en belangrijkste blauwe druivensoort van Italië, 
waar de druif ook oorspronkelijk vandaan komt. Naast Italië wordt de druivensoort ook in 
Amerika en Australië verbouwd echter met een gelimiteerd succes. De naam Nebbiolo komt 
van het Italiaanse woord nebbia, wat nevel betekent dat weer refereert naar de late oogst van 
de druif. 

Het is een moeilijke druivensoort die laat rijpt en alleen in de juiste omstandigheden goed kan 
rijpen. De wijnen die van de Nebbiolo worden gemaakt zijn krachtig, donker en hebben een 
sterk aroma. In dit aroma komt de geur van theebladeren, rozen, kruiden en teer naar voren. 
Vanwege het hoge tannine gehalte doet het de wijnen goed om lang te rijpen. De Nebbiolo 
druif is zeer beroemd en ook de wijnen Barolo en Barbaresco die ervan gemaakt worden 
hebben wereldwijd naamsbekendheid. 

Negroamaro 

De Negroamaro druif is een blauwe druivensoort die voorkomt in Italië en dan met name in 
de regio Puglia. De druivensoort kent vele synoniemen zoals Nero Amaro, NicraAmaro en 
UvaCano en wordt voornamelijk gebruikt voor blendwijnen. Naast blendwijnen geeft de druif 
ook mooie rosé en rode wijnen die lang bewaard kunnen worden. Van de geschiedenis van de 
Negroamaro is niet veel bekend, maar er aangenomen dat de druif oorspronkelijk uit 
Griekenland komt. De druif is stabiel en goed bestand tegen ziektes, kan goed tegen droogte 
en geeft kwaliteitswijnen. De wijnen zijn vaak bijna zwart van kleur en hebben in de afdronk 
een aangenaam bittertje. 

Nero d’Avola 

De Nero d’Avola is de belangrijkste druivensoort van Sicilië en wordt ook wel Calabrese 
genoemd dat is afgeleid van het Griekse woord kalavisi, wat ‘goede druif’ betekent. Rond de 
steden Rosolini en Pachino is de Nero d’Avola het meest aangeplant. De druif geeft donkere 
wijnen die zacht en toch stevig zijn en goed kunnen rijpen. Naast Sicilië is de druivensoort 
ook steeds meer te vinden in andere landen zoals Australië. De druif heeft zijn naam te 
danken aan de stad Avola in het zuiden van Sicilië en houdt van een dor en warm klimaat. De 
Nero d’Avola wordt ook wel vergeleken met de Syrah druif en er zijn inderdaad gelijkenissen 
qua blad en de vorm van de druif. 

Parellada 

Parellada is een witte druivensoort uit Spanje, die daar vooral in Catalonië wordt verbouwd. 
Het is een van de drie soorten die wordt gebruikt voor het maken van de bekende 
mousserendeSpaanse wijn cava. De andere twee zijn de soorten macabeo en xarel-lo. 



De kwaliteit van deze druif is in principe hoog, mits er op gelet wordt dat de opbrengst per 
hectare laag blijft. Dan krijgt men prachtige, evenwichtige wijnen, met een behoorlijke 
zuurgraad en frisse tonen van citrus en groene appel. Het alcoholpercentage blijft aan de lage 
kant, maar zo’n graad of 9 tot 11. Dat wordt veroorzaakt door het lage suikergehalte dat in de 
groei wordt opgebouwd. Door de dikke schil is deze druif goed bestand tegen allerlei ziektes. 
Om de frisheid niet te verliezen is het goed om deze wijn jong te drinken. 

Pecorino 

Het is ongetwijfeld één van de mooiere verhalen uit de geschiedenis van de wijnbouw. De 
herontdekking, en daarmee overleving van de Pecorino druif, heeft alles in zich. Wetenschap 
en romantiek gecombineerd in de geschiedenis en bouw van een (zo goed als) uitgestorven 
Italiaanse druif. 

De Pecorino druif, ook wel schapendruif genoemd, is van origine een Italiaanse druif uit de 
Marche/Abruzzi streek. De Pecorino dankt haar naam aan de schapen van Italiaanse boeren, 
die de druif als lekkernij beschouwden (Pecora staat voor schapen in het Italiaans). 

Men heeft lang gedacht dat de Pecorino druif uitgestorven was. Gezien de dunne schil en de 
daarbij behorende gevoeligheid voor klimaat en ziektes was deze druif niet gemakkelijk te 
verbouwen. De moeilijke eigenschappen waren daarom ook de voornaamste reden voor het 
verdwijnen van de Pecorino rond 1900. 

Pas begin jaren tachtig van de vorige eeuw, 80 jaar na verdwijning, werd in de buurt van 
Arquata del Tronto een oude Pecorino-wijnstruik ontdekt. Wijnproducent, ontdekker en 
bovenal liefhebber Guido Cocci Grifoni besloot de wijn, 100% Pecorino, op de markt te 
brengen. Na veel onderzoek en optimalisatie van vinificatiemethoden kwam de eerste 
Pecorinowijn begin jaren negentig op de markt. De opmars van deze wijn is echter pas recent 
ingezet, nadat verschillende wijnproducenten het verbouwen van de Pecorino druif hebben 
overgenomen. 

Anno 2010 wordt de Pecorino gezien als een speciale, originele wijn met geel fruit en een 
duidelijke minerale toets. Het verleden van de druif, met haar 80-jarige verdwijning, is hoogst 
bijzonder te noemen en men mag in de Marche-regio met recht trots zijn op de herintreding 
van de Pecorinowijn op de markt. 

Petit Manseng 

De Petit Manseng is een druivensoort die ten tijde van Henri IV al voorkwam in de 
wijngaarden van Béarn. 

De Petit Manseng geeft zowel witte droge, fruitige en nerveuze wijnen als excellente 
geparfumeerde moelleux-achtige wijnen vol aroma’s. 

Petit Verdot 

De petit verdot is een blauwe druivensoort die tot een der beste van de wereld behoort. 



De druif, die een dikke schil heeft, is zeer klein en heeft een laag rendement. Qua smaak lijkt 
de druif op de syrah: kruidig, vol en complex. De druif heeft veel tannine’s waardoor de 
wijnen waarin deze druif verwerkt is vaak een lange bewaartijd hebben. 

Volgens kenners kan de druif bij het maken van een topwijn het verschil maken tussen 
fantastisch en fabuleus. Met zijn lage rendement en een late oogsttijd, en daarmee grote 
risico’s, is het verbouwen van deze druif in Frankrijk alleen mogelijk voor grote, rijke 
wijnbouwers. In de nieuwe wijnlanden komt deze druif steeds vaker voor in de vorm van een 
cépage. 

Terwijl de druif in Bordeaux langzaam aan het uitsterven was, kwam de redding uit warmere 
gebieden. Tegenwoordig vindt men de druif in de Bordeaux, Languedoc-Roussillon en 
Spanje. In landen als Californië, Australië, Chili en Zuid-Afrika wordt de betekenis van deze 
druif steeds groter. 

Pinot Blanc 

De pinot blanc is een aan de pinot noir en pinot gris verwante druif. 
In Duitsland en Oostenrijk noemt men deze druivensoort Weissburgunder. 

Grond, klimaat en opbrengst per hectare bepalen wat voor soort pinot blanc ontstaat: een 
zacht frisse, vriendelijke, niet al te uitgesproken wijn of één met meer klasse en karakter. 

Wijnen gemaakt van de Pinot Blanc druif zijn uiterst geschikt bij vis, gevogelte, wit vlees, 
eiergerechten, quiche, milde kazen. 

Pinot Gris | Pinot Grigio 

De pinot gris is een uit Frankrijk afkomstige witte druivensoort, die een groot aantal 
verschillende verschijningen heeft. 

De vruchten van deze druivensoort hebben van nature flink wat suiker en relatief weinig 
zuren. Hierom wordt zij bij voorkeur in koelere streken geteeld. In warme regio’s ontstaan 
vaak saaie zoetige wijnen. De schillen bevatten weinig kleurstof zodat de wijnen wit of 
hooguit rosé-kleurig kunnen zijn. 

Pinot Meunier 

De Pinot Meunier druif wordt vooral in de wijngaarden tussen Reims en Epernay gebruikt 
voor de productie van Champagne. Het is de meest geplante Champagne variëteit, maar 
tegelijk de minst bekende. Veel aangeplant in de vallée de la Marne. De druivensoort is goed 
bestand tegen lente-vorst, omdat hij later bloeit dan de Chardonnay en de Pinot Noir. 

Pinot Meunier wordt iets eerder geoogst dan de andere Champagne druivensoorten, 
Chardonnay en Pinot noir. De druiven worden gebruikt in de melange om karakter en 
levendigheid toe te voegen, indien nodig. Pinot meunier is overigens vrij gevoelig voor 
schimmelziektes en wordt daarom tegenwoordig vaak vervangen door de Pinot noir. 
Smaakkenmerk: iets meer fruit en geur, iets zachter dan de 2 zuster variëteiten. 



Pinot Noir 

Pinot Noir, ook wel Spätburgunder, is een blauw druivenras met een compacte tros en druiven 
met een dunne schil. Het is daarom over het algemeen een druif die moeilijk te cultiveren is, 
want ze is gevoelig voor schimmelziekten. Daarnaast heeft de pinot noir de neiging 
tot mutatie, waardoor er verschillende klonen Pinot Noir zijn ontstaan. 

De oorsprong van de Pinot Noir ligt in de Côte de Nuits in Bourgogne, waar hij al 
tweeduizend jaar groeit. Buiten Bourgogne blijkt het niet altijd eenvoudig om dit ras te 
verbouwen waardoor hij een veel geringere verspreiding kent dan bijvoorbeeld de 
CabernetSauvignon. Toch planten steeds meer wijnstreken deze druivenstok aan. 

In Frankrijk wordt deze druif het meest aangeplant. De Bourgogne is nog steeds het 
belangrijkste gebied, maar in de Champagne is de druif meer aangeplant. In de Elzas levert de 
pinot noir een cépagewijn. Ook in Duitsland doet de druif het goed. Daar beslaat de druif 
11,1% van de aanplant en dat is 14,3% van de wereldwijde aanplant. In Zwitserland is het de 
meest aangeplante druif. Ook in Noord-Italië komt de druif veel voor. 

Buiten Europa is de Verenigde Staten het belangrijkste gebied. Daar worden de kwalitatief de 
mooiste wijnen gemaakt in Oregon, maar in Californië is de grootste aanplant. Ook in Nieuw 
Zeeland worden is het de meest aangeplante blauwe druif. 

Rode wijnen van pinot noir hebben een doorschijnende kleur met een aantrekkelijke geur. 
Ook kenmerkend is de fijne smaak die de wijn vanaf zijn jeugd al heel toegankelijk maakt. 
Ondanks die zachtheid en soepelheid kunnen de betere pinot noirs een lange flesrijping 
ondergaan. De druif wordt ook gebruikt voor mousserende wijn met als bekendste voorbeeld 
Champagne. Soms ook wel rosé. 

Pinotage 

De Pinotage druif is de nationale druif van Zuid-Afrika en is een kruising van pinot noir en 
cinsaut. Cinsaut werd vroeger in Zuid-Afrika ‘hermitage’ genoemd,. Dit in combinatie met de 
Pinot Noir heeft de druif de naam Pinotage gegeven. Het aandeel van de Pinotage aanplant is 
beperkt, slechts een paar procent, in Zuid-afrika, maar door zijn unieke status is zijn rol toch 
belangrijk. 

Pinotage gedijt het best in wijngaarden met gematigde klimatologische omstandigheden. In 
gebieden die niet te ver van de Atlantische of Indische oceaankust liggen. Pinotage heeft een 
uitgesproken aroma en de stijlen kunnen variëren van modern fruitig en houtvrij, via 
traditioneel kruidig en leerachtig, tot klassiek geconcentreerd, houtgerijpt en met 
rijpingspotentieel. Op eiken gelagerd geeft de pinotage de volgende kenmerken: kruidig, 
zwarte peper, munt, eucalyptus en violen. Unoaked: fruitig (bananen, aardbeien, pruimen en 
kersen) 

De in 1925 ontstane renaissance vanuit een kruising tussen de Pinot Noir en Cinsault geldt als 
Zuid-Afrika’sorignele rode druif. De Pinotage zorgt voor heerlijk kruidige rode wijnen met 
een lange volle afdronk. De Zuid-Afrikaanse druivensoort die beroemd is om zijn rode 
wijnen. Pinotage is gekweekt als kruising van de Pinot Noir en Cinsaut. De Cinsaut heet in 
Zuid-Afrika Hermitage, dus vandaar de naam Pinotage als samenvoeging van de twee 
oorspronkelijke druiven. De druivenstok is een gemakkelijke: de druiven rijpen gemakkelijk 



en vroeg, de wijn hebben een goede kleur en kun goed ouderen. Smaak en geur bevatten 
kruiden en rijp blauw fruit. Redelijk veel tannine. 

Primitivo 

De primitivo is een blauw druivenras uit Puglia (de hak van de Italiaanse laars) dat bij vele 
wijnliefhebbers goed in de smaak valt omwille van de vlotte drinkbaarheid en intense 
fruitigheid. Aangezien voldoende warmte een noodzakelijke voorwaarde is om deze druif 
helemaal rijp te krijgen is het zuiden van Italië haar ideale biotoop. 

Prosecco 

Wijnbouw in de heuvels van Conegliano-Valdobbiadene stamt uit oude tijden. De 
proseccowijnstok werd tweehonderd jaar geleden al gekweekt op deze heuvels. Sinds het 
begin van de negentiende eeuw is onderzoek naar dit druivenras sterk toegenomen en de 
prosecco is verspreid over het hele gebied. De precieze oorsprong van dit ras is enigszins een 
mysterie, maar sommige beweren dat het in feite al bekend was als de ‘pucino’ in de tijd van 
het Romeinse Rijk. Keizerin Livia was vooral dol op de wijn van deze druif. Zeker is dat al 
gedurende ten minste twee eeuwen de heuvels van Conegliano-Valdobbiadene een ideale 
omgeving zijn voor de teelt van prosecco. De officiële naam van de druif die in de volksmond 
‘prosecco-druif’ wordt genoemd is glera. Het gebruik van de naam glera is weer gebruikelijk 
geworden vanaf 2009, toen de DOCG-status aan prosecco is toegekend en prosecco een 
herkomstbenaming is geworden. Deze herkomstbenaming is belangrijk voor de wijnbouwers 
uit de oorspronkelijke regio die de naam ‘prosecco’ op steeds meer flessen bubbelwijn op 
zagen duiken. Dit waren wijnen die niets te maken hadden met wat prosecco in essentie is: 
een Italiaanse mousserende wijn die is gemaakt van glera. 

Riesling 

Riesling is een witte druivensoort. Oorspronkelijk zou het een afstammeling zijn van 
de Heunisch-druif en een Traminer variant. De druif staat bekend als een van de beste soorten. 
Vooral in Duitsland en de Elzas is zij zeer geliefd. 

Deze druif is pas laat rijp, meestal pas eind september of begin oktober en heeft dan een 
goudgele kleur met wat kleine spikkeltjes op de schil. De riesling is geschikt voor de 
productie van droge en elegante wijnen. Haar wereldbekendheid is echter te danken aan de 
zoete wijnen die deze druivensoort voort kan brengen. De Rieslingdruif kan wijnen van zeer 
grote klasse voortbrengen die lang houdbaar zijn. De druivenstokken staan voor deze hoge 
kwaliteitswijnen worden dikwijls tegen steile hellingen aangeplant. 

In Duitsland wordt de Rieslingdruif ook wel “De Koningin van de druiven” genoemd. 

Duitse wijnen gemaakt van Rieslingdruiven kunnen jong gedronken worden. 

Rondinella 

Rondinella is een druivensoort die voornamelijk voor rode wijn wordt gebruikt in de blend 
voor Valpolicella. Rondinella geeft een vrij hoog rendement maar is zeker niet de meest 
karaktervolle druivensoort in de blend voor Valpolicella. 



Roussanne 

Roussanne is een elegante druivensoort voor witte wijn. Meest gebruikt in de Rhône en de 
Zuidfranse Midi. Roussanne rijpt laat en dat kan wat problemen opleveren in sommige 
koudere gebieden. Tegenwoordig ook aangeplant in andere landen zoals Australië en Zuid-
Afrika. De wijnen zijn geurig, fruitig, kunnen iets kruidig zijn en hebben een goed potentieel 
om te ouderen. 

Sangiovese 

De Sangiovese druif is een oude en van origine Toscaanse druif die waarschijnlijk afkomstig 
is van de wilde “vitis silvestris”.  Het is één van de oudste Italiaanse druivensoorten en heeft 
zijn naam te danken aan het Latijnse sanguis Jovis wat bloed van Jupiter betekent. Overal in 
Italië is deze druif aangeplant en is inmiddels zo’n 14 keer gekloond. In het begin van 1800 is 
de druif verdeeld in de SangioveseGrosso en Sangiovese Piccolo. Het verschil zit hem 
voornamelijk in de grote van de druif. 

Deze soort gedijt het beste in een gemiddeld warm klimaat op een goed gedraineerde bodem. 
Hij rijpt laat en is gevoelig voor regen tijdens het oogstseizoen. De druiven hebben weinig 
fruit, maar veel zuren en tannines, weinig suiker en alcohol en is vrij aards. De meeste druiven 
worden gebruikt voor de productie van Chianti en Chianti Classico. Een klassieke Sangiovese 
wijn is droog, bevat veel tannine en heeft een gemiddelde complexiteit. Daarnaast heeft de 
wijn veel zuren en tonen van kersen, kruiden en champignons. Naast Italië is de Sangiovese 
ook aangeplant in Argentinië, Roemenië, Chili en Australië. Sangiovese heeft een lange 
rijptijd en wordt meestal tussen half september en eind oktober geoogst. 

Sauvignon Blanc 

De sauvignonblanc is een witte druif met een groenige schil. Deze druif wordt in 
veel wijnlanden aangeplant. De oorsprong ligt in zuidwest Frankrijk. Het is de voorname druif 
in Sauternes en Barsac. Maar zeker ook in de Loirevallei. In meer streken maakt men van 
deze druif succesvolle wijnen. Zowel zoet als droog. 

Wijn gemaakt van deze druif ruikt naar buxus, wit fruit en bloemen. Bij het proeven van de 
wijn, valt de smaak van groene appels, kruisbessen, soms ananas en lychee op. De wijn heeft 
een frisse afdronk. Voor Noord-Franse wijnen soms knisperend droog, uit warmere gebieden 
zachter van smaak. Deze geur- en smaakcomponenten zijn minder uitgesproken als deze druif 
in een assemblage met andere druiven wordt gebruikt. 

In Frankrijk vindt men deze druif vaak in de zuivere wijnen van de Loire, Bordeaux en 
Languedoc. Bekende wijnen uit deze druif zijn: sancerre, menetou-salon en pouilly-fumé. 
Daarnaast zijn er interessante assemblages met de sémillon-druif in de bordeaux. De laatste 
jaren komen er ook veel goede sauvignonblancwijnen uit de nieuwe wijnwereld. 

Sémillon 

De Sémillon is een wat moeilijk plaatsbaar wit druivenras dat wereldwijd op grote schaal 
wordt geplant maar vaak niet geheel tot zijn recht komt. De Sémillon kan onder de juiste 
omstandigheden prachtige fijne wijnen opleveren die goed kunnen ouderen. De druif levert 



wijnen op met veel extract en weinig zuren. Men ruikt en proeft abrikoos, mango en perzik. 
De Sémillon is goed geschikt voor opvoeding en lagering op eiken vaten. De wijn kan dan een 
rijke smaak ontwikkelen. 

Het beroemdst is deze druivensoort in de edele zoete wijnen uit het Bordeauxgebied Sauternes 
of in de hoog geclassificeerde, droge, witte wijnen uit Bordeaux. 

Sylvaner 

De Sylvaner, Groene Sylvaner of Silvaner is een witte druivensoort die waarschijnlijk van 
oorsprong uit de Kaukasus afkomstig is. Het is een spontane kruising tussen de Traminer en 
de Österreichisch-weiss. 

De wijnen van de Sylvaner zijn fris, fruitig, droog en hebben zachte zuren. Ze hebben aroma’s 
van kruisbes, hooi, peren en karamel en de smaak van appel, perzik, bloemen en citroen. 

Sylvaner uit de Elzas zijn gastronomisch perfect geschik bij fruits de mer, mosselen, slakken, 
gegrilde vis, charcuterie, fondue, salades met vinaigrette. 

Syrah 

De druif Syrah, in een aantal landen Shiraz genoemd, werd tijdens de Kruistochten vanuit 
het Midden-Oosten naar Frankrijk gebracht. Over herkomst van de druif doen veel geruchten 
de ronde, bijvoorbeeld dat de druif afkomstig is uit de Iraanse stad Shiraz. Uit genetisch 
onderzoek blijkt echter dat de druif voortkomt uit twee druivensoorten uit Zuidoost Frankrijk 
– Dureza en Mondeuse blanche. 

Het is een druivensoort die veel zon nodig heeft en zijn beste wijnen geeft in een warm en 
droog klimaat, en dan bij voorkeur op niet té vruchtbare grond. De wijnranken van deze 
druivensoort groeien uitbundig en worden daarom vaak gesnoeid. Gebeurt dit niet, dan 
verliezen de druiven aan aroma, met flauwe wijnen als resultaat. De Syrah is een sterke druif 
die immuun is voor de meeste plantenziekten. Als de druif met zorg wordt gecultiveerd, dan 
heeft hij een dikke schil. De wijn krijgt daardoor niet alleen veel kleur, maar ook aanzienlijke 
hoeveelheid tannine. De geur varieert van anjers en viooltjes tot chocolade tonen en zwarte 
kersen en bessen. De afdronk heeft – zeker als de wijn meer dan 10 jaar oud is – een vleugje 
tabak, leer en natuurlijk cacao. 

Tempranillo | TintaAragonez 

TintaAragonez of wel tempranillo is het bekendste Iberische druivenras in Spanje, afkomstig 
uit het Riojagebied. TintaAragonez of wel ‘Tempranillo’ weerspiegelt het feit dat hij eerder 
dan de andere rassen uit de streek rijp wordt. Hij heeft zich over andere gebieden in Spanje 
verspreid, zoals Ribera del Duero en La Mancha en is waarschijnlijk Portugal via de Alentejo 
binnengekomen. Hij verschijnt in Portugal vanaf 1800 op officiële lijsten. Eerst als 
TintaAragonez, later als Aragonez en na de verspreiding in de Douro als TintaRoriz. 

Hij blijkt zich inderdaad gemakkelijk aan verschillende bodems en klimaten aan te passen. De 
zuurgraad is meestal laag, dus een blend met andere variëteiten met een hogere zuurgraad 
levert evenwichtiger wijnen. De belangrijkste karakteristiek van de wijn heeft alles te maken 
met de kwaliteit van het fruit die onmiddellijk blijkt uit een helder aroma met trekken van 



zwarte bessen en frambozen in de koelere gebieden of rode pruimen, jam en kruiden in de 
warmere regio’s. Aragonês produceert meestal elegante, volle wijnen met ronde, maar stevige 
tannines en veel fruit. 

Touriga National 

Touriganacional is een blauwe druivensoort die voornamelijk wordt verbouwd in Portugal. 
TourigaNacional is het belangrijkste ingrediënt voor de betere kwaliteiten rode port daarnaast 
vormt de druif verplicht een aandeel in rode wijn uit de Dão. 

Een laag rendement door onder andere de kleine druiven. Geschiktheid tot verbouwen, in 
gebieden waar wijnbouw erg moeilijk is door onder andere steile hellingen, dragen niet mee 
aan populariteit van deze druif. Kenmerken van deze vroegrijpe druif zelf, evenals wettelijke 
verplichtingen, zorgen ervoor dat de druif, die diepe fruittonen geeft, nog steeds veel 
aangeplant wordt. De druif kan een intens diepe kleur in wijn geven evenals een lange 
levensduur door het hoge gehalte aan tannine. 

TourigaNacional wordt gebruikt in de beste portwijnen zoals de vintage port. Daarnaast is het 
een verplichte druif in de rode Dao Voornamelijk Portugese druivensoort gebruikt voor de 
productie van port. Wordt al sinds de 18e eeuw gebruikt in port. Wordt wel als de beste van 
alle port druiven beschouwd. TourigaNacional is een vroeg rijpende druif die wijnen 
voortbrent met diepe kleur, intens fruitig aroma en tannine. Deze soort groeit snel en past zich 
aan vele omstandigheden aan, met inbegrip van beperkte regenval. 

Trincadeira 

De Trincadeira druif geeft dieprode wijn met zwart fruit in de smaak, soms iets van 
kruidigheid en pittige tannines. Hij groeit in heel Portugal, maar vooral in Alentejo. 

Ugni Blanc 

UgniBlanc is het meest productieve druivensoort van alle druivensoorten. UgniBlanc is een 
variëteit voor witte wijn die in vrijwel elk wijn producerend land is aangeplant. De 
druivenstok is gemakkelijk in teelt en heeft een groot rendement. Zijn grootste verdienste is 
dat hij, ook al is hij zeer rijp, toch een hoog zuurgehalte houdt. Smaak en geur van de wijn 
zijn relatief neutraal en licht, met duidelijke citrustonen. 

Verdicchio | Verdejo 

De Verdejo druif is één van de beste witte druivenrassen in Spanje en produceert zeer 
aromatische, zachte wijnen met ‘body’. De Verdejo wordt veel aangeplant in de omgeving 
van Valladolid, Segovia en Avila. Het is het belangrijkste druivenras van het wijngebied 
Rueda. 

De Verdejo toont in de geur uitgesproken aroma’s van grapefruit, citrus, bloesem, mineralen 
en kruiden. De wijnen van de verdejo druif vertonen over het algemeen een karakteristieke 
lichte bittertoon. Spaanse druivensoort voor witte wijn die wijnen van goede kwaliteit kan 
opleveren. Deze druivensoort oxideert gemakkelijk. De wijnen zijn goed van structuur en 
hebben een goede balans. Verdejo’s wijnen hebben de geur en smaak van peren en krijgen na 



enige jaren op fles honingachtige tonen met een duidelijke indruk van noten. Één van de vijf 
klassieke druivensoorten voor Madeira. 

Vermentino 

De Vermentino druif is waarschijnlijk familie van de Malvasia druivensoort en wordt gebruikt 
voor het maken van witte wijn. Op Corsica worden van deze druivensoort krachtige, intense, 
witte wijnen met veel kleur gemaakt. Verder wordt de Vermentino ook in het zuiden van 
Frankrijk aangeplant. 

In de smaak en geur veel rijp fruit, noten, en hij is enigszins kruidig. De druif is minder 
veeleisend dan de pigato druif. Toch ook ruikt hij naar mediterrane kruiden. In zijn smaak 
herken je naast zachte citroentonen ook een aangename kruidigheid. 

Viognier 

De Viognier is een witte druivensoort die wordt gekenmerkt door zijn boeket van zacht fruit 
en florale tonen, laag zuurgehalte, kracht en vrijwel altijd droog. Door een late oogst kan de 
wijn ook zoet zijn. 

Vanwege het aromatische en fruitvolle karakter zijn Viognier-wijnen zeer geschikt om te 
combineren met gekruide gerechten zoals uit de Thaise en Vietnamese keuken. De wijn is 
perfect geschikt bij kazen. Met andere woorden: de Viognier levert een behoorlijk neutrale 
wijn die zich op fles goed ontwikkelt en bij veel gerechten laat aansluiten. 

Viura | Macabeo 

De Viura is een witte van origine Spaanse druivensoort, die vooral daar en in mindere mate 
in Frankrijk wordt verbouwd. Het is een kruising tussen de Heben en de Brustiano Faux. 

De druif wordt gebruikt om wijnen te maken, die geschikt zijn voor een vroege consumptie en 
een relatief lage zuurgraad hebben. Ook zie je deze druif veelvuldig terug in blends, 
bijvoorbeeld met de witte Verdejo of de rode Garnacha. De Viura werd geïntroduceerd in 
Rioja, direct na de uitbraak van de Phylloxera aan het einde van de 19e eeuw. 

In Roussillon wordt de Viura laat geoogst om er de versterkte wijn vin doux naturel van te 
maken. 

Xarel-lo 

Xarel-lo is een wit druivenras. De druif wordt voornamelijk aangetroffen in het noordoosten 
van Spanje. Xarel·lo wordt vooral gebruikt voor de productie van cava-wijnen. De normale 
witte wijnen die ervan gemaakt worden, hebben een hoog zuurgehalte. De druif geeft wijnen 
de smaak van abrikozen, citrus en gedroogd fruit. 

Zweigelt 

Zweigelt is een blauwe druif die in 1922 ontwikkeld is door Fritz Zweigelt van het Federale 
Instituut voor Wijncultuur in Klosterneuburg, Oostenrijk. Het is een kruising van de St. 



Laurent en Blaufränkischdruiven. Het is de meest voorkomende blauwe druif in 
de Oostenrijkse wijnbouw. 

 


