
De beste wijn en 
vlees combinaties
5 heerlijke recepten 
met wijntips



INGREDIËNTEN VOOR  
4 PERSONEN
8 lamskoteletten

100 gram vloeibare boter

4 eetlepels peterselie

4 sneetjes wit brood of paneermeel

zout en peper

aardappelgratin

750 gram aardappelen

0,5 liter kookroom

40 gram vloeibare boter

0,5 liter melk

1 teentje knoflook

2 eetlepels rozemarijn

GROENTEN
Serveer met gegrilde groenten zoals 
paprika, asperge en courgette.

Proefnotitie
Fraai ontwikkeld en edel van geur met 
impressies van rijp rood en zwart fruit, 
mint, mediterrane kruiden, ceder en eiken. 
Verleidelijk mondvullend breed en zacht van 
smaak. Rijp rood fruit, vanille en mokka.  

Krachtig en gelaagd van 100% Aglianico. Twaalf 
maanden gerijpt in Franse eiken vaten. Ook 
heerlijk bij confit de canard, ossobuco, gegrild 
vlees en oude brokkelkaas..

Lamsvlees in 
kruidenkorst 
BEREIDING
Verwarm de oven voor op 220 °C. Schil en was de aardappelen, en snijd ze in schijfjes. 
Schik ze dakpansgewijs op een ingevette ovenschaal. Bestrooi met wat knoflook en 
rozemarijn. Voeg de melk en de room toe en breng op smaak met peper en zout. Zet 
de schaal een uur in de oven. Snijd de korsten van het brood en hak het kruim en de 
kruiden fijn. Meng het kruim, de kruiden en de boter samen in een keukenmachine 
met peper en zout. Snijd de groenten en meng met wat peper, zout en olie. Rooster 
de groenten in 20-25 min gaar. Kruid de koteletten met peper en zout. Bak ze bruin 
in een braadplan met de vloeibare boter. Haal ze uit de pan en bestrijk ze met het 
broodkruidenmengsel. Laat ze 8 minuten op 220 °C bakken in de oven. Serveer alles 
op de borden en smullen maar!

Nativ ‘Blu Onice’ 
Aglianico 
Een rijke krachtpatser 
van vulkanische bodem 
met Blu Onice gesteente

Bekijk deze Nativ ‘Blu Onice’ en andere wijnen van wijnhuis Nativ Andere wijnen die passen zijn: rode Rioja, Ribera del Duero,  
Portugese rode wijnen, en rode Rhône wijnen.

https://www.wijnbeurs.be/wijnhuizen/nativ-wijn
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/spaanse-wijn/rioja
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/spaanse-wijn/ribera-del-duero
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/portugese-wijn
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/franse-wijn/rhone-wijn


INGREDIËNTEN VOOR  
4 PERSONEN
500 gram ossenhaas

150 gram kastanje champignons in 
kleine blokjes 

1 pakje roomboter bladerdeeg

1 ui in ringen gesneden

1 teentje knoflook

1 ei geklutst

1 el Zaanse mosterd

1 klont roomboter

100 ml melk

150 ml slagroom

1 el Zaanse mosterd

olijfolie

peper en zout

Proefnotitie
Typische Saint-Émilion geur van rijpe zwarte 
kersen en bessen met peperkoek, vanille, 
mokka en blonde tabak. Stevig en nog iets 
ingehouden in de smaak vol dik Merlot fruit, 
cassis en mokka met een vette textuur en 
mooie frisheid. Klassieke Merlot weelde met 
Saint-Émilion peperkoek fluweel. 

100% Merlot. Gerijpt in Franse eiken vaten. Lekker 
bij côte de boeuf, rijpe harde kazen en bavette.

Beef 
WellingtonBEREIDING

Verwarm de oven op 200 °C. Haal de ossenhaas een uur voor gebruik uit de koelkast en laat op 
kamertemperatuur komen. Leg het vlees op een plank en bestrooi het aan beide kanten goed met 
peper en zout. Smelt de boter in een koekenpan en bak het vlees rondom bruin (2 minuten per kant). 
Neem het uit de pan en laat het even apart licht afkoelen. Haal de bladerdeegplakjes uit de vriezer 
en laat ze ontdooien. In dezelfde pan waar je het vlees in hebt gebraden kun je nu de vulling gaan 
maken. Pers de knoflook uit boven de pan, voeg de uienringen toe en bak het glazig. Voeg als laatste 
de champignonblokjes toe en bak dit mee totdat alle vocht verdwenen is en het mengsel mooi droog 
is. Haal het mengsel uit de pan en laat het licht afkoelen. Strooi eerst genoeg bloem op je werkblad, 
leg de plakjes bladerdeeg op elkaar, en rol deze uit met een deegroller totdat deze groot genoeg is 
om je hele ossenhaas met vulling te omvatten. Smeer de ossenhaas in met de mosterd. 

Tip: leg de plak bladerdeeg eerst in de ovenschaal voordat je de champignons en vlees erin legt.

Spreid de helft van het champignon/uienmengsel over het bladerdeeg uit en leg het vlees erop. 
Bedek daarna het vlees met de rest van het mengsel. Bestrijk de randen van de beef wellington 
rondom met het geklutste ei. Vouw het bladerdeeg rondom de ossenhaas, zodat deze luchtdicht is, 
knijp de randjes dan ook goed dicht. Het pakketje ligt nu in de ovenschaal met de naad naar beneden. 
Bestrijk hem helemaal met het losgeklopte ei. Bak de beef wellington tot het deeg goudbruin is 
geworden, ongeveer 40 minuten, dan is het vlees medium gegaard.

Als het deeg te bruin wordt en het vlees nog niet klaar is, kun je deze ook afdekken met 
aluminiumfolie. Laat de beef wellington nog 10 minuten rusten voordat je hem gaat serveren.

Château Lestage 
Montagne  
Saint-Émilion
Klassieke Saint-Émilion 
van oude stokken

Bekijk deze Château Lestage en andere wijnen uit Saint-Émilion Andere wijnen die passen zijn: Pomerol, Pinot Noir en Malbec.

https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/franse-wijn/bordeaux-wijn/saint-emilion-wijn
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/franse-wijn/bordeaux-wijn/pomerol
https://www.wijnbeurs.be/druivenras/pinot-noir
https://www.wijnbeurs.be/druivenras/malbec


INGREDIËNTEN VOOR  
6 PERSONEN
1 kilo bavette

bosje tijm

klontje boter

olijfolie

peper

Proefnotitie
Bijna bedwelmend romig en verleidelijk 
van geur vol rijp rood fruit, zwarte kersen, 
de aardsheid van Piemonte, ceder en 
cacao. Stevige Barbera vol sappige kersen, 
chocolade, specerijen en een Grand Cru 
waardige rijkdom aan kersenbonbons met 
een ontluikend truffeltje. 

Gemaakt van 100% Barbera druiven van de best 
gelegen wijngaarden van Salvatore. Gerijpt 
in eiken vaten. Ook lekker bij kip, Italiaanse 
charcuterie, risotto met champignons, pasta 
bolognese en rijpe harde kazen. 

Bavette
BEREIDING
Laat het vlees op kamertemperatuur komen door de bavette een uur van tevoren 
buiten de koelkast te leggen. Kruid beide kanten van de bavette met wat peper en 
zout. Bak het vlees in een koekenpan op middelhoog vuur met een scheutje olijfolie 
en een klontje boter. Bak per kant ongeveer 3 minuten. Meng ondertussen 50 ml 
olijfolie met fijngesneden tijm. Als de bavette is dichtgeschroeid, laat je het stuk 
vlees ongeveer 10 minuten rusten in een oven op 100 °C. Maak het geheel af met 
de mix van olijfolie en tijm. Snijd het vlees op de draad in plakjes. Serveer er roseval 
aardappelen, krieltjes of zelfgemaakte friet bij en een lekkere (groene) salade.

Nog op zoek naar een ander bijgerecht? Paddenstoelen gaan uitstekend samen met 
de Barbera d’Asti door het kruidige, truffelachtige karakter van de wijn. Denk aan 
een lekkere paddenstoelenrisotto.

Salvatore Barbera 
d’Asti Superiore
Barbera van 
‘Grand Cru’ niveau

Bekijk deze Barbera d’Asti en andere wijnen van Barbera Andere wijnen die passen zijn: Chianti van Sangiovese,  
Brunello di Montalcino, Barolo of een rode Rhône wijn.

https://www.wijnbeurs.be/druivenras/barbera
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/italiaanse-wijn/toscaanse-wijn/chianti
https://www.wijnbeurs.be/druivenras/sangiovese
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/italiaanse-wijn/toscaanse-wijn/brunello-di-montalcino
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/italiaanse-wijn/piemonte-wijn/barolo
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/franse-wijn/rhone-wijn


INGREDIËNTEN VOOR  
2 PERSONEN
2 eendenborstfilets

2 uien, gesneden

1 teen knoflook, fijn gesneden

250 gram champignons

500 gram spruitjes

100 ml rode wijn

verse tijm

Proefnotitie
Breed en zwoel Barolo Riserva-achtig 
bouquet met kersen, Italiaanse specerijen, 
truffel, vanille en cacao. Kamerbreed, 
complex en romig van smaak vol zoete 
Nebbiolo druiven en kruidige aardse tonen 
met cassis, rode kersen, chocola, truffel en 
ceder in de lange afdronk. Krachtige, rijke 
dinerwijn vol aardse truffelspecerijen, cassis, 
rode kersen en een snufje zwarte peper. 
Gerijpt in Franse eiken barriques.  

35% Nebbiolo, 25% Cabernet Sauvignon, 25% 
Merlot, 10% Pinot Noir en 5% Syrah. Ook lekker 
bij eendenborst met champignons, truffel, 
Parmezaanse kaas en pasta met wildsaus. 

Wildrecept 
eendenborst
BEREIDING
Fruit de uien en de knoflook in de pan. Voeg hier de champignons en de tijm aan 
toe. Blus na 5 minuten het geheel af met 50 ml rode wijn en haal de pan van de 
hittebron. Voeg naar smaak peper en zout toe. Snijd aan de vetkant het vel van de 
eendenborstfilet in ruitjes. Dit zorgt ervoor dat de filets niet kromtrekken. Bak ze 
ongeveer 15 minuten in de pan en begin bij de vetkant. Als ze rosé gebakken zijn, 
haal je ze uit de pan. Blus het bakvet af met 50 ml rode wijn en voeg het geheel van 
paddenstoelen en uien toe. Laat het nog even inkoken en voilà, je hebt een heerlijk 
recept op tafel! Voor de liefhebber: kook er nog wat spruitjes bij als bijgerecht.

Fratelli A&R 
Unico Doppio
Super dinerwijn in 
krachtige Barolo 
Riserva stijl

Bekijk deze Fratelli A&R Unico Doppio en andere wijnen uit Piemonte.
Andere wijnen die passen zijn: Pinot Noir, Gamay en Brunello di Montalcino.  
Bij eend met een saus op basis van citrus past een off-dry Riesling, Pinot Blanc 
of Chenin Blanc beter.

https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/italiaanse-wijn/piemonte-wijn
https://www.wijnbeurs.be/druivenras/pinot-noir
https://www.wijnbeurs.be/druivenras/gamay
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/italiaanse-wijn/toscaanse-wijn
https://www.wijnbeurs.be/druivenras/riesling
https://www.wijnbeurs.be/druivenras/pinot-blanc
https://www.wijnbeurs.be/druivenras/chenin-blanc


INGREDIËNTEN VOOR  
4 PERSONEN
4 kalkoenfilets

250 gram kastanjechampignons in 
stukjes 

ontbijtspek 

1 sjalotje fijn gesnipperd

1 handje verse tijm

1 teentje knoflook

4 el Parmezaanse kaas (geraspt)

zout en peper

houten prikkers

Proefnotitie
Opvallend stevig voor Pinot Noir. 
Aantrekkelijk Bourgondisch bouquet van 
rijpe Pinot Noir, romig gebald bessig 
fruit met cacao en vanille van het eiken. 
Mondvullend breed en sappig van smaak vol 
rode kersen en kruidige Pinot Noir bessen 
met een stevige beet. 

100% van Mon Rêve’s beste Pinot Noir druiven, 
deels extra lang gelagerd in eiken vaten. Ook 
lekker bij charcuterie, wit vlees en risotto met 
paddenstoelen.

Gevulde 
kalkoenrolletjes 
BEREIDING
Verwarm de oven voor op 150 °C. Sla de kalkoenfilets plat. Hiervoor kun je het beste 
een velletje vershoudfolie op de kalkoenfilet leggen en het vlees met bijvoorbeeld 
een deegroller of steelpannetje tot maximaal 1 cm hoog slaan. Doe het wel met 
beleid anders gaat het vlees kapot. Snijd voor de vulling de sjalot, knoflook, het 
ontbijtspek en de kastanjechampignons fijn. Bak alles samen met de tijmblaadjes 
totdat het lichtbruin wordt, voeg de Parmezaan toe en breng op smaak met peper 
en zout. Leg op iedere kalkoenfilet een hoopje van de vulling, rol ze stevig op en zet 
ze vast met een houten prikker. Bak de rolletjes in een koekenpan bruin in wat olie, 
leg ze daarna in een ovenschaal en verwarm ze 10 à 15 minuten in de oven. Snijd de 
rolletjes in plakjes verdeel over de borden en druppel er wat goede olijfolie overheen.

Mon Rêve  
Pinot Noir Reserve

Bekijk deze Mon Rêve Pinot Noir Réserve en andere wijnen van Pinot Noir. Andere wijnen die passen zijn: Gamay, Garnacha of Pinot Gris.

Op z’n Bourgondisch 
genieten van stevige en 
romige Pinot Noir

https://www.wijnbeurs.be/druivenras/pinot-noir
https://www.wijnbeurs.be/druivenras/gamay
https://www.wijnbeurs.be/druivenras/garnacha
https://www.wijnbeurs.be/druivenras/pinot-gris


Proefnotitie
Intens licht groengoud. Stuivend bouquet 
van exotisch geel fruit met een vleugje 
sinaasappel en lentebloesem. Sappig en 
rijk gefruit van smaak met gele grapefruit, 
groene pruim, witte perzik en groene appel. 
Knapperig fris met punch, body en lengte. 
Net zo exotisch gefruit als witte Châteauneuf, 
maar dan frisser. Op het niveau van vorig jaar. 

50% Roussanne, 25% Bourboulenc, 20% 
Vermentino, 5% Muscat. Lekker bij kalfs- en 
kipgerechten in een romige saus, tartaar van 
gerookte zalm en sushi. 

Proefnotitie
Fris goudgeel met jeugdige glans groen. 
Verleidelijk open van geur met citrus, perzik, 
ananas en Viognier-bloesem. Breed, levendig 
en krachtig van smaak met rijk Chardonnay 
fruit, gele grapefruit, witte perzik, spanning 
en lengte. Krachtige Riche Blanc vol rijk fruit. 

80% Chardonnay, 20% Viognier. Lekker bij 
kalfsoester, gebakken of gegrilde zalm en vitello 
tonnato. 

Proefnotitie
Intens jeugdig goudgeel. Intens gefruit 
en Bourgondisch rijk van geur. Met citrus, 
exotisch geel fruit, vanille en rokerig eiken. 
Mondvullend breed en vol van smaak. 
Rijk aan weelderig Chardonnay-fruit als 
citrus, perzik, ananas en gele pruim met 
getoast eiken, mineralen, roomboter en een 
uitstekende balans. Witte Pauline Platine uit 
TOPjaar in de rijke stijl van Pouilly-Fuissé. 

100% Chardonnay, deels zes maanden gerijpt 
op eiken. Lekker bij (gerookte) vis, wit vlees en 
pasta’s met romige sauzen. 

Proefnotitie
Intens groengoud. Expressief van geur met 
ziltig citrusfruit, groene pruim en een vleug 
witte peper. Sappig en krokant fruitig van 
smaak vol gele grapefruit en Reine Claude 
met die voor Grüner kenmerkende peperige 
crunch en frisse, licht ziltige afdronk.  
De geconcentreerde oogst geeft een rijk  
én fris karakter. 

100% Chardonnay, deels zes maanden gerijpt 
op eiken. Lekker bij (gerookte) vis, wit vlees en 
pasta’s met romige sauzen. 

Bekijk deze Pauline Platine en andere Chardonnay. Bekijk deze Château Canet Blanc Vieilles Vignes.

Bekijk deze La Coupole ‘Riche Blanc’ en andere wijnen van La Coupole Bekijk deze Setzer Grüner Veltliner Reserve en andere Grüner Veltliners.

La Pauline Platine Chardonnay Château Canet Blanc Vieilles Vignes Minervois 

Setzer Grüner Veltliner La Coupole ‘Riche Blanc’ Chardonnay-Viognier 

Rijke 
Chardonnay 
uit topjaar  
à la Pouilly-
Fuissé

Frisser dan 
een witte 
Châteauneuf

Verfrissende 
Grüner met 

peperige 
crunch

Levendig 
en krachtig 
van smaak 

met rijk 
Chardonnay 

fruit

https://www.wijnbeurs.be/druivenras/chardonnay
https://www.wijnbeurs.be/chateau-canet-blanc-vieilles-vignes-minervois
https://www.wijnbeurs.be/wijnhuizen/la-coupole-wijn
https://www.wijnbeurs.be/druivenras/gruner-veltliner


Zuur
Zuur en wijn gaan goed samen, maar ze moeten wel aan 
elkaar gewaagd zijn. Eten met veel zuur vraagt ook om een 
wijn met veel zuur. Wijnen met bijvoorbeeld het aroma 
van citroen passen ook bij de wat zuurdere gerechten met 
citroen. Te denken valt aan Riesling, Sauvignon Blanc en 
Verdejo. Rode wijnen met mooie zuren zijn er ook, zoals een 
Italiaanse Sangiovese. Perfect bij gerechten met tomaat.

Zout
Zoute gerechten gaan goed samen met zure wijnen. Zout 
tempert namelijk de zuren en andersom. Bij zout eten mag 
daarom best een scherpe wijn. Gerechten met zoute feta 
gaan bijvoorbeeld goed samen met een Sauvignon Blanc. 

Tip: Is de saus te zout? Roer er dan wat citroensap door 
om de saus weer in balans te brengen

Vet
Om het vet in een gerecht te breken, past een wijn met 
stevige zuren of tannine. Bij een gerecht met veel kaas past 
een schuimwijn dan ook goed.   

Bitter
Kies bij een bitter gerecht voor een wijn met tannine of 
frisse zuren. Een zachte en ronde wijn kan anders al snel wat 
zoeter gaan smaken. Bittere ingrediënten zijn onder meer 
witlof en rucola. Kies voor een rode wijn met zuren, zoals een 
Sangiovese (Chianti) of een witte wijn van Sauvignon Blanc.

Zoet
Suiker kan een wijn volledig platslaan en het zelfs bitter en 
zuurder laten smaken. Zorg ervoor dat de wijn altijd zoeter 
is dan het gerecht. Kies bij een fruitdessert bijvoorbeeld voor 
een Moscato d’Asti of een Sauternes. Chocoladedesserts zijn 
een goede match met een Port of Pedro Ximénez sherry. 

Basisregel
Match de intensiteit van het gerecht met de 
intensiteit van de wijn.

Bekijk nog meer tips om wijn en gerechten te combineren.

Wijn en spijs tips
 Serveertemperatuur wijnen
Schuimwijnen 7 °c – 10 °c
Frisse fruitige witte wijnen 9 °c – 11 °c
Volle witte wijnen 11 °c – 14 °c
Rosé 9 °c – 11 °c
Lichte en fruitige rode wijnen 14 °c – 16 °c
Krachtige rode wijnen 16 °c – 18 ° c
Zoete wijnen (dessertwijn) 8 °c – 10 °c

https://www.wijnbeurs.be/wijn-spijs-combineren
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