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Fijn koken bij wijn
8 favoriete recepten van het proefpanel met wijnadvies.

In deze digitale gids geven de wijnexperts uit het 
proefpanel passend wijnadvies bij hun favoriete 
recepten. Als echte levensgenieters weten ze wat 
genieten is en met hun jarenlange ervaring kunnen 
ze een passende wijn bij elk gerecht adviseren. 
Ontdek nu de beste combinaties en geniet van nog 
meer wijnplezier.

Bij de Wijnbeurs wordt uw wijn blind geselecteerd 
door het ervaren proefpanel, bestaande uit 8 vaste 
wijnexperts. Gezamenlijk proeven ze gemiddeld 
7.000 wijnen per jaar. En dat allemaal om voor u de 
beste en meest koopwaardige te ontdekken.



INGREDIËNTEN VOOR  
4 PERSONEN

1 hele kip

1 eetlepel bruine basterd suiker

1 eetlepel paprikapoeder

1 eetlepel gerookte 
paprikapoeder

1 eetlepel gedroogde tijm

1 eetlepel gemalen zwarte peper

1 eetlepel zeezout

1 eetlepel knoflookpoeder

1 eetlepel uienpoeder

1 theelepel chilipoeder
Proefnotitie
Krachtig en rond van smaak vol rijksappig tropisch 
fruit met een weelderige toets roomboter en 
toast van het eikenhout. Perfect in balans met 
z’n levendige frisheid en lange afdronk. 100% 

Chardonnay. 

Tip van Franz
De levendige frisse mineraalrijke Buttery 
Blackhawk Chardonnay past perfect bij 
het knapperig geroosterde spicy velletje 

van de kip. Het boterzachte Chardonnay 
fruit geeft een hand aan de sappige 

blanke bite van het kippenvlees met zijn subtiel 
geroosterde rooknuances, die óók in de ‘smokey 
oak touch’ van de wijn terugkomen.

BEREIDING
Verwarm de barbecue of oven voor op 180 graden. Maak de spicy kipkruiden door alle 
ingrediënten, behalve de kip, in een kom te mengen. Wrijf de buitenkant van de kip in 
met het kruidenmengsel. Laat de kip driekwartier braden aan het spit (of in een braadbak 
in de oven).  Serveer met geroosterde Roseval aardappeltjes uit de oven met takjes 
rozemarijn, tijm en een scheutje olijfolie, courgette, venkel en halve sjalotjes.

Buttery Blackhawk 
Chardonnay
Een superiore Chardonnay met een knipoog 
naar de beroemde Bernardus Chardonnay.

Bekijk deze Buttery Blackhawk Chardonnay en andere wijnen van Blackhawk Andere wijnen die passen zijn: Chardonnay uit Frankrijk en uit de nieuwe wereld

Kip van het spit  
met spicy kruiden

https://www.wijnbeurs.be/wijnhuizen/blackhawk-wijn
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/franse-wijn/chardonnay-wijnen
https://www.wijnbeurs.be/druivenras/chardonnay/chili-wijnen_argentinie-wijnen_australie-wijnen_nieuw-zeeland-wijnen_zuid-afrika-wijnen_amerika-wijnen


INGREDIËNTEN VOOR  
4 PERSONEN

1 knolselderij

8 aardappelen

Een scheutje truffelolie

100 gram bospaddenstoelen

2 lamshazen (filets)

250 gram peulen

0,5 dl. port

0,5 dl. bouillon (liefst 
lamsbouillon)

1 ui

100 gram boter

Een scheut room

Nootmuskaat

Peper en zoutProefnotitie
Rijk en romig van smaak vol sappige zwarte 
bessen, kersen en cassis met een vleug vanille 
en specerijen in de lange afdronk. En de juiste 
frisse tonen voor de perfecte balans. Krachtige, 
fruitrijke top Toscaan met body en weelde. 70% 
Sangiovese, 30% Merlot. 13,5% alc. 

Tip van Paul
Met de combinatie van portsaus, 
truffel en lamsvlees komt u toch al snel 
uit bij de betere wijnen met body en 

(doorgaans) een (royaal) alcoholgehalte 
tussen 13% en 14%. En dan is een Italiaanse 

wijn gemaakt volgens het appassimento 
principe (ingedroogde druiven) een hemelse 
match! Voor speciale gelegenheden drink ik bij dit 
gerecht graag een wat oudere bourgogne, genre 
Pommard of Gevrey-Chambertin.

BEREIDING
Schil de knolselderij en snij in stukken. Gaar de 
stukken in een pan met gezouten water. Schil en 
kook de aardappelen in gezouten water. Pureer ze, 
voeg boter en een scheut room toe en kruid met 
peper en zout. Meng de helft van de puree met de 
gekookte knolselderij en voeg nootmuskaat toe. 
Meng een scheutje truffelolie (opgepast, smaakt 
door) met de rest van de aardappelpuree. Hak de 
ui fijn en stoof in een pan met weinig boter. Voeg 
de port en de lamsbouillon toe en kook het vocht 
in tot de gewenste dikte. Zeef de saus. Bak de 

bospaddenstoelen in een pan met boter en kruid 
met peper en zout. Kook de peulen beetgaar in 
een weinig gezouten water. Rooster het lamsvlees 
in een grillpan met boter (gewoon in boter bakken 
in een bakpan mag ook). Kruid het vlees met 
peper en zout. Laat het vlees enkele minuten 
rusten en snij de filets schuin in dikke schijven. 
Doe een laag knolselderij in een serveerring, vul 
aan met een laag bospaddenstoelen, een laag 
truffel-aardappelpuree, een laag peulen en leg tot 
slot de schijven lamsvlees op de torens. Verwijder 
de ringen en giet er de portsaus rond.

La Bestia Governo
Rijk aan zoet fruit en mokkaweelde, 
zelfs lekkerder dan menig Amarone

Bekijk deze La Bestia Governo en andere Italiaanse wijnen Andere wijnen die passen zijn: Amarone, oudere Bourgogne wijnen zoals Pommard of  
Gevrey-Chambertin. Vervang de port in de saus door wijn en dan is ook een Bordeaux een topmatch!.

Torentje van knolselderpuree, bospaddenstoelen, 
truffelpuree, peultjes en lamshaas met portsaus.

https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/italiaanse-wijn/italiaanse-rode-wijn
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/italiaanse-wijn/veneto-wijn/amarone
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/franse-wijn/bourgogne-wijn/rode-bourgogne-wijn/aoc-pommard
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/franse-wijn/bourgogne-wijn/rode-bourgogne-wijn/aoc-gevrey-chambertin
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/franse-wijn/bordeaux-wijn
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/franse-wijn/bourgogne-wijn/rode-bourgogne-wijn


INGREDIËNTEN VOOR  
4 PERSONEN

12 asperges

4 eieren

100 gram roomboter

1 teentje knoflook

bosje basilicum

Worcestersaus

Citroen

Veldsla

4 plakken gerookte zalm van de 
visboer

Azijn
Proefnotitie
Sappig, rank en verfrissend van smaak vol rijpe 
citrus en Granny Smith appel met een vleugje 
limoen in de finale. Uitstekende Le Commandeur 
Jubilée vol fris fruit met een mineraalrijke vleug 
knisperkrijt à la Pouilly- Fumé. 100% Sauvignon. 

Tip van Chantal
De Commandeur Sauvignon Blanc heeft 
een rokerige mineraliteit wat perfect 
bij zalm en asperges past. De frisheid 

doorbreekt het vettige en maakt het een 
mooi geheel. 

BEREIDING
Laat de roomboter zacht worden. Maak de basilicum boter door de basilicum met 
een staafblender klein te maken, voeg het teentje knoflook, zout, peper, een scheutje 
worcestersaus en het sap van een halve citroen toe en mix door de boter tot het een 
mooi geheel is. Schil de asperges en snijdt 2 cm van de onderkant af. Kook de asperges 
in 3 minuten beetgaar. Pocheer de eieren in ruim water met een scheutje azijn. Maak de 
borden op, leg op ieder bord wat veldsla, hierop legt u 3 asperges, een plak zalm en daar 
op een bolletje basilicum boter. Leg het eitje erop en klaar.

Le Commandeur Fumé 
Sauvignon Blanc
Al sinds de jaren ‘90 dé witte huisfavoriet.

Bekijk deze Le Commandeur en andere Sauvignon Blanc wijnen Andere wijnen die passen zijn: Grüner Veltliner en witte wijn uit Duitsland of de Elzas. 

Asperges met gerookte 
zalm en basilicumboter

https://www.wijnbeurs.be/druivenras/sauvignon-blanc
https://www.wijnbeurs.be/druivenras/gruner-veltliner
https://www.wijnbeurs.be/witte-wijn/duitsland-wijnen
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/franse-wijn/franse-witte-wijn/alsace-wijnen


TOMATENSAUS

1 blik San Marzano 
tomaten 400 ml.

1 handje verse 
basilicum gescheurd

Peper en zout

PIZZADEEG

500 gram bloem.  
Bij voorkeur type”00″ 
(meest geschikt voor 
pizza’s)

320 ml. lauwwarm 
water

7 gram instant gist

1 theelepel zout

TOPPING PIZZA

1 bol buffelmozzarella

1 ui in dunne ringen 
gesneden

1 potje kappertjes

1 potje bruine olijven, 
liefst Taggiasche 
olijven

1 potje Nduja 
Calabrese  
pittige worst

Proefnotitie
Krachtig, gebald en rijk genuanceerd van smaak 
vol zalvende rode kersen, Sangiovese bessen, 
aardse truffel, vanille en ceder. Met hoog extract, 
een opwekkende frisheid en lange, pikante finale. 
100% Sangiovese Grosso (=Brunello). 

Tip van Jim
Pizza en Brunello vormen een verrassende 
combinatie. Het pittige van de nduja worst 
past goed bij het frisse zuur van deze wijn, 

en de kruidigheid van het gerecht past goed 
bij de kruidigheid van Brunello.

BEREIDING PIZZADEEG
Meng de bloem, gist en zout in een grote kom. Maak een kuil 
in het midden en giet daarin het lauwwarme water. Meng de 
bloem langzaam door het water door steeds een beetje van de 
randen af te halen. Het resultaat is een soepel deeg dat niet mag 
plakken. Laat het deeg 10 minuten rusten en kneed het daarna 
tien minuten goed door. Zet het deeg minimaal een uur (maar 
kan ook langer) weg op een warme donkere plaats.

TOMATENSAUS
Verhit de gepelde tomaten in een pannetje en voeg de 
basilicumblaadjes, peper en zout toe. Verhit de tomaten net 
zolang totdat de tomaten uit elkaar vallen en je een dikke 

saus overhoudt. Haal van het vuur en pureer de saus tot een 
gladde massa. 

PIZZA
Verwarm de oven voor op 250 graden. Verdeel de bol 
deeg in twee of drie ballen en rol deze uit op een met 
bloem bestrooid aanrechtblad. Schep met een lepel wat 
tomatensaus op de uitgerolde pizzabodem en verdeel met 
de bolle kant van de lepel. Verdeel vervolgens de mozzarella, 
de uien, kappertjes en olijven over de pizza. Schep als 
laatste kleine bolletjes Nduja over de pizza.  Bak de pizza’s in 
circa 12 minuten in de voorverwarmde oven en geniet!

Camigliano 
Brunello 
di Montalcino
Internationaal onderscheiden 
Brunello uit topjaar.

Bekijk deze Camigliano Brunello di Montalcino en andere Brunello wijnen Andere wijnen die passen zijn: rode wijnen uit Toscane en Piemonte.

Pizza met mozzarella en pittige ‘Nduja’ worst

https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/italiaanse-wijn/toscaanse-wijn/brunello-di-montalcino
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/italiaanse-wijn/toscaanse-wijn
https://www.wijnbeurs.be/rode-wijn/piemonte-wijnen


INGREDIËNTEN VOOR  
4 PERSONEN

4 kabeljauwfilets

Halve zak rösti

Citroen

Blik (400 gr.) tomaten in blokjes

Blikje (140 gr.) tomatenpuree

Italiaanse kruiden

Kappertjes

Boter om in te bakken

Peper en zout
Proefnotitie
Sappig, strakdroog en licht exotisch van smaak 
met limoen, roze grapefruit, passievrucht en een 
lange, verfrissende afdronk. 100% Sauvignon Blanc. 

Tip van Heleen
De aroma’s en de verfrissende tonen van 
de Sauvignon Blanc, gaan uitstekend 
samen met de frisse zuren van de 

tomaten in het gerecht. BEREIDING
Verwarm de oven voor op 200 °C. Verhit de boter 
in de pan en bak hierin de rösti aan. Rasp de schil 
van de citroen en strooi de citroenrasp over de rösti, 
samen met wat peper, zout en Italiaanse kruiden. 
Giet het blik met de tomaten in blokjes in een pan 
en voeg daar de tomatenpuree aan toe. Breng op 
smaak met peper, zout en Italiaanse kruiden. Laat 
het even pruttelen, zodat de saus iets indikt. Pak 
een ovenschaal en verdeel de helft van de saus over 
de bodem. Strooi er wat kappertjes overheen en 

leg de kabeljauwfilets op de eerste laag met saus. 
Strooi peper en zout over de vis en schep de rest 
van de saus in de ovenschaal. Strooi als laatste de 
rösti over de bovenste laag saus.

Zet de ovenschaal in de voorverwarmde oven en 
bak 25-30 minuten.

Begint de rösti aan te branden in de oven? Leg er 
dan even een vel aluminiumfolie overheen.

Wairau Pacific 
Sauvignon Blanc
Kraakvers met een licht exotische smaak.

Bekijk deze Wairau Pacific Sauvignon Blanc en andere Sauvignon Blanc wijnen Andere wijnen die passen zijn: Grüner Veltliner of witte wijn uit de Loire

Kabeljauwschotel 
met rösti uit de oven

https://www.wijnbeurs.be/druivenras/sauvignon-blanc
https://www.wijnbeurs.be/druivenras/gruner-veltliner
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/franse-wijn/loire-wijn


INGREDIËNTEN VOOR  
4 PERSONEN

1 Lamsrack á 700 gram

Een paar blaadjes verse oregano, 

Een paar takjes verse rozemarijn

Een paar blaadjes verse Salie

Een paar takjes verse tijm

8 eetlepels olijfolie

Rasp van een halve Citroen

Sap van een halve Citroen

1 teen knoflook

Versgemalen zwarte peper

Grof zeezout
Proefnotitie
Stevig en krachtig van smaak vol zoete rode en 
zwarte kersen, cacao en ceder met een vleugje 
balsamico, een aantrekkelijke zachte structuur en 
een uitstekende frisheid. Een monumentaal mooie 
top Ribera. Gemaakt van 100% Tempranillo gerijpt 
aan stokken van 65 jaar oude wijnpercelen op 
800 m hoogte. 

Tip van Gerrit
Door zijn frisheid en complexiteit, past 
Pico Cuadro perfect bij de gerookte en 
kruidige tonen van het vlees. Bovendien 

vind ik zowel de wijn als het gerecht erg 
lekker, en dan past het altijd! 

BEREIDING
Verwijder de takjes en hak de oregano, rozemarijn, salie 
en tijm fijn. Hak ook de knoflook fijn en meng door de 
kruiden. Doe alles in een braadslede en voeg ook de rasp 
en sap van de citroen toe. Maak de lamsrack schoon 
en bestrooi met peper en zout. Leg de lamsrack in de 
braadslede en masseer in met het kruidenmengsel. Dek 
de braadslede af met vershoudfolie en laat het vlees in 
de koelkast 2 uur marineren. Maak de barbecue gereed 
voor een indirecte bereiding en een temperatuur tussen 
de 70 en 80 graden. Lukt dit niet? Ga dan voor een 
maximale temperatuur van 100 tot 110 graden. Laat voor 
bereiding de lamsrack op kamertemperatuur komen.  

 
Leg de lamsrack dan op het indirecte deel van het 
rooster en sluit de barbecue met de deksel. Houdt 
met een kernthermometer de kerntemperatuur in de 
gaten. Gaar de lamsrack in ongeveer een uur tot een 
kerntemperatuur van 48 graden. Haal het vlees dan 
van de barbecue, maak deze snel gereed voor een 
directe bereiding op een temperatuur van ongeveer 
200 graden. Schroei de lamsrack rondom dicht 
boven de hete kolen en gaar het vlees door tot een 
kerntemperatuur van 54 graden. Laat het vlees  
10 minuutjes rusten voor het aansnijden.

Pico Cuadro 
‘Original’ 
Ribera del Duero
Monumentale top Ribera uit krachtig jaar.

Bekijk deze Pico Cuadro ‘Original’ en andere wijnen uit Ribera del Duero Andere wijnen die passen zijn: Spaanse rode wijn of rode wijn uit de Bordeaux en Pays d’Oc.

Lamsrack van de barbecue

https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/spaanse-wijn/ribera-del-duero
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/spaanse-wijn/spaanse-rode-wijn
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/franse-wijn/bordeaux-wijn
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/franse-wijn/pays-d-oc-wijn


INGREDIËNTEN VOOR  
4 PERSONEN

2 dorades van elk ongeveer 
500-600 gram, schoongemaakt

7 eetlepels olijfolie extra vierge

2 eetlepels versgeperst 
citroensap

2-3 theelepels gedroogde 
oregano

2 kleine teentjes knoflook

Zwarte peper

Zout

Bakpapier

Aluminiumfolie
Proefnotitie
Mooi rank en sappig van smaak met gele grapefruit, 
appel, ananas en een licht ziltige afdronk. Sappige 
Sauvignon Blanc in de strakke terroir-stijl van 
Pouilly-Fumé. 100% Sauvignon Blanc.

Tip van Tineke
De Silex Sauvignon blanc en dit gerecht 
zijn voor elkaar gemaakt! De heerlijke 
vis en knapperige verse Sauvignon Blanc 

vullen elkaar aan en laten de smaken nog 
meer naar voren komen. De lichtheid van 

de vis overheerst het elegante boeket van Silex 
niet en de zuivere zuurgraad van de wijn verfrist 
uw smaakpalet en maakt elk stukje net zo vol van 
smaak als de eerste. En als het diner voorbij is, 
kunt u gemakkelijk een tweede fles openen om in 
goed gezelschap te nippen en het plezier van de 
avond te verlengen. 

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 230 °C.  Leg een groot stuk 
aluminiumfolie op het werkblad met hier bovenop 
een groot stuk bakpapier. Leg hier de dorade op. 
Maak aan beide kanten van de buik over de lengte 
een snede met een scherp mes. Breng op smaak met 
zout. Voeg ook wat zout toe in de buik en bij beide 
insnijdingen. 

Roer de olijfolie en het citroensap in een kleine 
kom en giet de helft over de vis. Snijd een teentje 
knoflook in hele dunne plakjes en strooi deze over de 
vis. Breng op smaak met de helft van de hoeveelheid 

oregano en wat gemalen peper. Vouw het bakpapier 
om de dorade en vouw aan elk uiteinde stevig 
dicht. Wikkel de aluminiumfolie goed om de vis en 
zorg ervoor dat er geen gaatjes zijn waardoor de 
stoom kan ontsnappen. Herhaal het proces voor de 
volgende vis. Doe de dorades in een ovenschaal en 
voeg ongeveer 2 vingers water toe. Bak 50 minuten 
tot 1 uur. Controleer na een half uur of er nog water 
in de pan zit. Zo niet, voeg dan wat meer toe zodat 
de vis niet aan de bodem blijft plakken. Serveer 
eventueel met een Griekse salade een geniet van de 
meest malse en sappige dorade ooit.

Silex 
Sauvignon Blanc
Sappige Sauvignon Blanc 
in strakke Pouilly-Fumé stijl.

Bekijk deze Silex Sauvignon Blanc en andere witte wijnen uit de Loire Andere wijnen die passen zijn: Sancerre, Pouilly-Fumé en wijnen gemaakt van Verdejo of Pinot Grigio.

Griekse Dorade uit de oven  

https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/franse-wijn/loire-wijn
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/franse-wijn/loire-wijn/sancerre
https://www.wijnbeurs.be/druivenras/verdejo
https://www.wijnbeurs.be/druivenras/pinot-grigio
https://www.wijnbeurs.be/wijnlanden/franse-wijn/loire-wijn/pouily-fume


INGREDIËNTEN

375 gram roomboter

400 gram pure chocolade 70%

4 eetlepels cacao

225 gram bloem

500 gram basterd suiker

3 zakjes vanille suiker

6 eieren

Theelepel zout
Proefnotitie
Majestueus rijk en volzoet van smaak. Uiterst 
complex en ondersteund door fijne zuren waardoor 
alle nuances van tabak, karamel, krenten en 
stroperige honing luxe goed tot uiting komen. 
Verleidelijk lekker en adembenemend lang. 100% 
Pedro Ximenez druiven. 

Tip van Ronny
Hoewel de Emilio Hidalgo PX Sherry al een 
toetje op zich is, is het erg lekker om te 
serveren bij een dessert. PX smaakt vooral 

naar chocolade en karamel, en dat gaat 
natuurlijk heel goed samen met brownies.

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 175 °C. Smelt de boter en chocolade au bain-marie. Mix in een 
andere kom de eieren goed door elkaar. Voeg vervolgens de bloem, cacao en het snufje 
zout toe aan de eieren en mix tot één geheel. Roer de gesmolten boter en chocola nog 
even goed door. Voeg de het chocolademengsel toe aan het bloemmengsel en mix alles 
door elkaar. Leg een vel bakpapier in een grote platte ovenplaat of ovenschaal en strijk het 
beslag over de plaat. Bak de brownie af in ongeveer 25 minuten. Bewaar de brownie een 
nacht in de koelkast, snijd de volgende dag in porties.

Serveer met een bolletje vanille ijs en een glas PX Sherry. 

Emilio Hidalgo 
PX Sherry
Adembenemend en verleidelijk lekker.

Bekijk deze Emilio Hidalgo PX Sherry en andere dessertwijnen Andere wijnen die passen zijn: Port .

De allerlekkerste 
brownies

https://www.wijnbeurs.be/dessertwijn
https://www.wijnbeurs.be/port


Wijn en spijs tips
 Serveertemperatuur wijnen

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.

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. 

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 
mousserende wijn dan ook goed.   

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

Mousserende wijnen 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

Bekijk nog meer tips voor het combineren van wijn en gerechten.

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