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Niet in de marge schrijven aub. Schrijf leesbaar: wat we niet kunnen lezen, keuren we niet goed. 

Theorievragen 
1. Geef het belangrijkste druivenras van volgende wijnen:  

barolo = nebbiolo 

château grillet = viognier 

vouvray = chenin blanc 

toro = tinta de toro (of tempranillo) 

vino nobile de montepulciano = sangiovese 

             

2. Noem 3 D.O.C.-wijnen uit het noorden van Portugal (boven Coimbra). 

Vinho verde, dão, douro, Tavora-varosa, vinho de porto, bairrada. 

 

3. Noem drie technieken om schuimwijn te maken. 

méthode rurale (méthode ancestrale, méthode dioise), méthode traditionelle (méthode 

champénoise),  méthode de transvasement 

 
4. Welke 2 regio's zijn van enig belang voor de wijnproductie in Canada? 

British Columbia en Ontario         

   

5. Pinotage is een kruising van 2 druivenrassen. Noem ze. 

Pinot noir en cinsault of cinsault of hermitage                  

6. Welk druivenras is het vlaggenschip voor Uruguay en in welke Franse appellatie vinden we het 

terug als hoofddruif? 

Tannat - Madiran 

7. Wat is het druivenras van de fendant du valais? 

Chasselas             
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8. Welk rood druivenras is in Australië het meest aangeplant? 

shiraz               

           

9. Uit het Zuid-Hongaarse Villanyi komen fantastische rode wijnen.  Van welk klassiek druivenras 

worden ze gemaakt? 

Cabernet franc  

10. In welk land maakt Château Kefraya wijn? 

Libanon   

Praktische proef 
Herken de volgende witte en rode wijnen en schrijf de bijhorende letter van de wijnregio (A, B, C of 

D) naast het glasnummer. Elke letter mag telkens slechts één keer gebruikt worden (100 punten). 

A Riesling: Van Volxem – VV Riesling 2016   

B Sauvignon blanc: Dealu Mare – Budureasca ‘Premium Sauvignon Blanc’ 2017   

C Chenin blanc: Dom. Gayda – Pays d’Oc ‘Figure Libre’ 2016      

D Chardonnay: Libanon – Aurora Winery – Chardonnay ‘Crystal’ 2017       
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A Bourgogne: F. Lamarche - Hautes Côtes de Nuits 2014    

B Bordeaux: Château Lajarre - Bordeaux Superieur ‘Eléonore’ 2015   

C Cabernet franc: G. Tapin – Chinon ‘La Mare au Diable’ 2016          

D Sangiovese:  Isole e Olena – Chianti Classico 2015      
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De helft van het aantal punten moet behaald worden op ieder onderdeel. 

• 1 wijn juist = 0 punten 

• 2 wijnen juist = 75 punten  

• 4 wijnen juist = 100 punten 

Veel succes, 

Peter Doomen - Nationaal wijnmeester      
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