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Bienvenue!
Leuk dat zoveel van jullie staan te trappelen om met ons een frisse 
duik te nemen in de wondere wereld van Champagne. Er is 
natuurlijk ongelofelijk veel te schrijven maar het belangrijste is om 
de bubbel bij de horens te vatten en om te proeven, proeven en nog 
eens proeven!

InIn deze editie van de Bubbelbijbel hebben we het een en ander 
onder elkaar gezet om je hierbij te helpen. Wat ons betreft een 
gezonde balans tussen wat basiskennis, achtergrondinformatie 
over de bubbels, uitleg over aroma’s & smaken en ruimte voor het 
maken van proefnotities.

Maar eerst enige relativering!

HetHet belangrijkste van champagne proeven is natuurlijk om ervan te 
genieten, hetgeen absoluut kan zonder de info die je in dit boekje 
gaat vinden. Het is echt niet nodig om iedere bubbel met een 
schriftje in de hand te analyseren. Het belangrijkste is dat je met 
aandacht proeft en dat gaat een stuk gemakkelijker als je een 
structuur in je hoofd hebt om te proeven. Niet alleen zorgt dit ervoor 





Kenmerken
Om wijn te omschrijven worden over het algemeen vijf kenmerken 
gebruikt: body, zoetheid, tannine, zuurgraad en alcohol. Ze zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de smaak en de kwaliteit van de 
wijn en gaan (aangezien champagne uiteindelijk ‘gewoon’ wijn is) 
ook op voor bubbels.

BodyBody is het kenmerk dat gebruikt wordt om de structuur van de wijn 
aan te duiden. Het wordt ook wel het mondgevoel genoemd en 
gecategoriseerd in licht, medium en vol. Als je proeft, ‘weeg’ je de 
champagne op je tong. Vergelijk het met magere en volle melk, dat 
merk je ook in je mond.

DeDe body wordt gevormd door de combinatie van de kenmerken van 
wijn (tannine, zoetheid, zuurgraad en alcohol). Als je blind proeft, 
krijg je dus hints over de andere kenmerken. Bijvoorbeeld:

 - Tannine verhoogt de body
 - Zoetere wijn smaakt voller
 - Een hogere zuurgraad zorgt voor een lichtere body
 - Een hoger alcoholpercentage betekent meer body
 - Bubbels zorgen voor een lichtere body - Bubbels zorgen voor een lichtere body



Met deze regels in je achterhoofd, kun je al begrijpen dat 
champagne licht van body is. Toch is er nog veel verschil merkbaar 
tussen verschillende bubbels. Een champagne die maanden op 
hout gelegen heeft, heeft bijvoorbeeld merkbaar meer body. En 
natuurlijk geldt: hoe zoeter de champagne, hoe meer body.

DeDe zoetheid van wijn komt van de suikers die overblijven nadat het 
gist tijdens het gistingsproces een deel van de suikers heeft 
omgezet in alcohol (en koolzuur, daarover later meer…). In witte wijn 
zonder bubbels geven we de zoetheid aan van ‘zeer droog’ tot 
‘zoet’. Bij mousserende wijnen werkt het net wat anders. Dat komt 
door de laatste stap in het proces bij het maken van bubbelwijn 
waar een mengsel van wijn en suiker wordt toegevoegd (liqueur 
d'expédition).d'expédition). Afhankelijk van het aantal gram toegevoegde suiker 
per liter krijgt het de volgende classificatie:

 - Brut Nature: 0-3 g/l
 - Extra Brut: 0-6 g/l
 - Brut*: 0-12 g/l
 - Extra dry: 12-17 g/l
 - Sec: 17-32 g/l
 - Demi sec: 32-50 g/l
 - Doux: 50+ g/l

* De meest gemaakte champagne 
is de brut die goed is voor 90% van 
de jaarlijkse productie.



De reden waarom suikers worden toegevoegd aan champagne is 
wat minder chique: de streek kenmerkt zich namelijk door gure 
weersomstandigheden, waardoor de meeste champagne van 
zichzelf voor de meeste mensen te zuur is.

ZuurgraadZuurgraad is wat de wijn zijn frisheid kan geven maar – wanneer te 
sterk aanwezig – ook onaangenaam kan maken. Als iemand een 
wijn beoordeelt met “mooie zuren” wordt dus vaak bedoeld dat de 
wijn fris & sprankelend is, maar niet uit balans. Naast de invloed op 
de smaakbeleving zijn zuren belangrijk voor het bewaarpotentieel 
van de wijn doordat het chemische reacties vertraagt.

ZurenZuren proef je in je mond met je smaakpapillen, maar soms is het 
lastig om zuren te onderscheiden van andere aroma’s of tannine. 
Bedenk je dan hoe je zuur proeft bij bijvoorbeeld een citroen. Zuur 
uit drinken of eten zorgt bijvoorbeeld voor de aanmaak van 
speeksel in je mond. Dit is een hint van de aanwezigheid van een 
hogere zuurgraad in je wijn.

AlchoholAlchohol zorgt niet alleen voor een feestelijke stemming (of 
hoofdpijn), maar heeft ook grote invloed op de smaak van wijn. Een 
hoger alcoholpercentage geeft wijn meer body en kan wijn zoeter 
doen lijken te smaken.



Proefstructuur

1. Kijken



2. Ruiken

 - Houtrijping maakt de kleur donkerder
 - Witte wijn wordt donkerder naarmate deze ouder wordt
 - Een donkerdere kleur kan wijzen op gebruik van blauwe druiven

Viscositeit
OokOok wel ‘stroperigheid’ genoemd is een benaming voor de 
oppervlaktespanning van wijn. Als de wijn ‘traant’ (strepen 
achterlaat aan de zijkant van je glas tijdens het walsen) en 
langzamer ronddanst, duidt dat op meer alcohol, meer suiker of 
beiden. In champagnes met een hogere viscociteit vliegen de 
bubbels ook langzamer naar boven. Is dit het geval, dan is de kans 
groot dat je een bubbel met meer toegevoegde suikers voor je hebt 
zoals bijvoorbeeld een demi-sec.zoals bijvoorbeeld een demi-sec.

Ruiken is misschien wel de meest lastigste, maar ook de leukste 
stap in het proefproces. Hier begint het ontdekken van de vele 
aroma’s die champagne rijk kan zijn. Het werkt goed om eerst een 
keer te ruiken zonder eerst gewalsd te hebben. Zo is het makkelijker 
om fijne aroma’s te ontdekken. Laat dit even bezinken, laat de wijn 
dan ronddansen door het glas – zodat aroma’s over de glaswand 
‘gesmeerd worden’ – en ruik dan nog eens.



Tijdens het ruiken is er geen goed of fout. Het gaat immers om jouw 
referentiekader. Sommige sommeliers maken er een sport van om 
de gekste benamingen te gebruiken wat erg verwarrend kan zijn bij 
het vergelijken van proefnotities. Om meer duidelijkheid te 
scheppen is daarom het aromawiel ontwikkeld, dat handvatten 
biedt bij het proeven. De aroma’s zijn logisch geordend zodat het 
makkelijker is om iets aan te wijzen. Zoete rood fruit aroma’s zijn 
aardbeiaardbei en iets zuurdere rood fruit aroma’s framboos of aalbes. 
Houd het wiel erbij of print hem in je hoofd om beter te leren 
beschrijven wat je proeft.

We onderscheiden drie soorten aroma’s in wijn:

Primair
Deze fruitige aroma’s komen uit de druif.

Secundair
Deze ontstaan tijdens het gistingsproces.

Tertiair
Deze groep aroma’s ontstaan tijdens het rijpingsproces en oxidatie.



Bron: Wine Folly



3. Proeven

1. Kijken

Slurp om wat extra zuurstof in je mond te krijgen. Hierdoor kun je de 
aroma’s beter proeven. Laat de wijn vervolgens door je mond lopen 
om al je smaakpapillen te activeren en zuren, body en alcohol te 
beoordelen.

VervolgensVervolgens kun je de wijn doorslikken of uitspugen. En vergeet bij 
een flinke proeverij niet om af en toe een stukje (stok-)brood te eten 
tussendoor. Zo neutraliseer je je smaakpapillen. En glas spoelen 
met water? Dat is niet nodig. Als je glas ‘vineus’ is, kun je volgende 
wijnen beter beoordelen.

Wijnfouten
MisschienMisschien wel de bekendste wijnuitspraak: “kurk!” In tegenstelling 
tot wat velen denken, betekent dit niet dat er fysiek kurk in de wijn 
zit. Het duidt op besmetting met een bacterie die in de kurk kan 
ontstaan die de wijn aantast en naar nat karton, natte hond of een 
muffe kelder laat smaken. 

Andere mogelijke fouten zijn bijvoorbeeld UV-schade & oxydatie 
maar voor nu gaan we verder met wat goed gaat in bubbels! 



Soorten Druiven
* Naast de Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier -druiven komen 
nog andere druivensoorten voor in Champagne. Dit is echter zo 
minimaal dat we dat voor nu even in het midden laten.

ChardonnayChardonnay - De meest aangeplante witte druif ter wereld is ook 
zeer geliefd in Champagne. Zoals de boeren zeggen is de 
chardonnay druif verantwoordelijk voor ‘elegantie’ in de 
champagne. Hiermee bedoelen ze de frisse, ronde aroma’s die 
chardonnay met zich meebrengen. Om 100% chardonnay (blanc de 
blancs) volledig tot zijn recht te laten komen laten de boeren deze 
vaak langer dan gemiddeld liggen. Zo worden de zuren zachter en 
komt er meer ruimte voor de zachtere aroma’s.komt er meer ruimte voor de zachtere aroma’s.

De chardonnay druif groeit het beste op kalkbodems en is daarom 
het meest te vinden in het gebied rondom Epernay. 

Pinot Meunier - De druif die voor de fruitigheid en levendigheid in 
de champagne zorgt. Pinot Meunier wordt vaak geblend en is naar 
onze mening onterecht ondergewaardeerd door veel boeren als 
monocépage (100% van één druivensoort). Onze favoriet – de 
Tradition van Leriche Tournant – is een voorbeeld van een 100% 



(100% van één druivensoort).  Onze favoriet, de Tradition van Leriche 
Tournant is een voorbeeld van een 100% pinot meunier en doet eer 
aan de rijke en fruitige smaak van deze druif.

Pinot Noir
GeeftGeeft body en structuur aan champagne en komt het meest voor in 
blends. In de Côte de Bar, waar de pinot meunier veel voorkomt 
kom je ook 100% versies tegen. Dan merk je pas goed hoeveel 
karakter deze druif meegeeft aan de bubbel en hoe diep de 
fruitaroma’s zijn..



Soorten champagnes
Non Vintage
DeDe meeste Champagnes hebben geen jaar op het etiket staan 
zoals de meeste wijnen. Dat komt doordat ze bestaan uit wijn van 
meerdere jaargangen die gemengd worden om de smaak 
consistent te houden. Hierdoor kan een champagneboer jaar in 
jaar uit een bepaalde ‘stijl’ op de markt brengen, maar ook – niet 
geheel onbelangrijk – mindere jaren met betere compenseren. De 
Champagnestreek is namelijk een lastig gebied voor het 
verbouwenverbouwen van druiven door het koele klimaat en de hevige regen 
– en soms zelfs hagel – buien.

Blanc de Blancs
Letterlijk vertaald: wit van wit. Deze champagnesoort wordt 
uitsluitend van witte druiven gemaakt. Meestal van chardonnay 
druiven, maar in zeldzame gevallen ook van andere witten druiven 
zoals Pinot Blanc. De blanc de blancs champagne staat bekend om 
zijn elegantie en frisse zuren en is dus ideaal als aperitief of bij lichte 
vis of vleesgerechten.

Blanc de Noirs
Champagne gemaakt van blauwe druiven. Deze champagnes vanChampagne gemaakt van blauwe druiven. Deze champagnes van



100% pinot meunier of pinot noir druiven zijn in de regel fruitiger en 
hebben meer body dan blanc de blancs champagnes.

Rosé
Normale rosé champagne wordt gemaakt door rode wijn toe te 
voegen aan witte champagne. Dit zorgt naast de kleurverandering 
ook voor meer fruitaroma’s.

Rosé de Saignée
BijBij de Saignée-methode komt de kleur door het kort laten weken 
van de schillen van de blauwe druiven. Dit is een proces wat zeer 
nauw komt en veel kennis en ervaring vergt. Het resultaat is een 
rosé wijn die rijker van smaak is dan normale rosé en meestal te 
herkennen is aan diepe aroma’s van rood fruit.

Vintage
ZieZie je een champagne met een jaartal op het etiket, dan heb je te 
maken met een vintage champagne. Deze bubbel – die in het Frans 
mill sime genoemd wordt – is gemaakt van druiven uit één jaar. Dit 
gebeurt alleen in uitzonderlijk goede jaren wanneer de kwaliteit 
goed genoeg is om niet – zoals gebruikelijk – geblend te hoeven 
worden met andere oogstjaren voor een constante kwaliteit. Lees 
meer over vintage champagnes in onze blog op de website.



Licht geel met een mooie fijne mousse. Een 
neus vol frisse aroma’s van citrus, groene 
appels en lichte gistgeuren van verse 
croissantjes. In de mond worden de zachte 
zuren gebalanceerd door mineralen van de 
krijtbodem en een licht botertje. Perfect als 
aperitief of bij lichte visgerechten.

                  100% Chardonnay
         6gr./L
         3 tot 4 jaar

 Druiven
Dosage
Sur lies

Blanc de Blancs
Grand Cru



Prachtige gouden kleur met een mooie 
zachte mousse. De fruitige geur zit vol 
aroma’s van bramen, frambozen en blauwe 
besjes. In de mond proef je de diepte en 
structuur van de Pinot Noir met een lange 
zachte fruitige afdronk. Heerlijk bij hartig 
gebak of gegrild vlees.

                  100% Pinot Noir
         6gr./L
         3 tot 4 jaar

 Druiven
Dosage
Sur lies

Blanc de Noirs
Premier Cru



Prachtige gouden kleur en fijne 
aanhoudende mousse. Direct ruik je de 
diepte van de houtrijping die zacht en 
verfijnd is en nog wat lichte aroma’s onthult 
van Bourgognewijn. Langzaam onthullen zich 
daarna steeds meer van de rijke Chardonnay 
aroma’s die door het hout heen sijpelen. 
De balans tussen de complexiteit en De balans tussen de complexiteit en 
elegantie is uniek in zijn soort.

         100% Chardonnay
         6gr./L
             6 maanden op eiken
         50 maanden op fles

 Druiven
Dosage
Sur lies

Cuvée555
Grand Cru



De prijswinnende klassieker van Leriche! 
Mooie gistaroma’s zorgen voor een 
complex fundament voor de rijke frisheid 
van de meunier druif. Champagne van 100% 
meunier is zeer zeldzaam, maar geliefd bij 
kenners en liefhebbers van een 
toegankelijke fruitige bubbel. 

                  100% Pinot Meunier
         8gr./L
         24 maanden

 Druiven
Dosage
Sur lies

Tradition
Meunier



Een klassieke champagne volgens het 
gouden 50/50 recept van Dom Perignon. Het 
spel tussen de kracht van pinot noir en de 
elegantie van chardonnay zorgt voor een 
prachtige champagne met het typische 
‘gunpowder’ aroma in de neus. 

         55% Pinot Noir
                  45% Chardonnay
         8gr./L
         36 maanden

 Druiven

Dosage
Sur lies

Prestige
Brut



Rosé de
Saignée
Een rosé om je gasten mee te verassen. De 
saignée methode zorgt voor een ongekend 
fruitige neus van rood fruit, maar wordt in balans 
gehouden door lage dosage en ronde zuren. 
Door deze ideale zoet/zuur verhouding blijft deze 
unieke rosé met karakter je verassen.

         70% Pinot Meunier
                  30% Pinot Noir
         8gr./L
         24 maanden

 Druiven

Dosage
Sur lies



Deze vintage is ondanks zijn lange rijping 
nog heerlijk fris gebleven. Prachtige 
representatie van het jaar 2014 volgens de 
50/50 chardonnay/pinot noir verhoudingen 
met heerlijke subtiele gistaroma’s. Lees meer 
over vintage Champagne in onze blog.

         50% Pinot Meunier
                  50% Chardonnay
         6gr./L
         7 jaar

 Druiven

Dosage
Sur lies

Millésime
2014



De krachtpatser van Leriche is gerijpt in 
nieuw Frans Eikenhout. En dat proef je! 
Ongekend rijk van smaak en zelfs te 
combineren met vleesgerechten. Geef deze 
bubbel wat tijd om te luchten om de door 
het hout beschermde aroma’s vrij te laten.

         50% Pinot Meunier
                  50% Pinot Noir
         6gr./L
         7 jaar

 Druiven

Dosage
Sur lies

50 Tout en
Nuances




