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Gelegen in het oosten van het Parijse
bekken produceert de Champagne
wijnen die door de hele wereld wor-
den benijd.

Vandaag worden elk jaar bijna 300 mil-
joen flessen verkocht, waarvan een
derde voor de export is bedoeld.
Champagne wordt geassocieerd met
belangrijke evenementen. Je ziet ze
trouwens ook op alle wijnkaarten.
Om die reden moet de restaurant-
houder bekwaam zijn om de klant te
informeren als die het verschil vraagt
tussen een grand cru en een premier
cru (deze vermelding zie je meer en
meer op het etiket); als de klant vraagt
hoe lang een champagne millésimé
in de kelder moet liggen vooraleer hij
verkocht mag worden; als hij vraagt of
er Italiaanse of Spaanse champagnes
bestaan of simpelweg als hij vraagt
wat de inhoud is van een jéroboam?

Wie heeft 
de champagne
uitgevonden?
Vroeger was de Champagne bekend
voor zijn rode en roséwijnen, want ze
werden gedronken aan het hof van de
Franse koningen. Op het einde van de
17de eeuw namen de wijnen van de
Champagne door Dom Pérignon een
andere wending. Dom Pérignon werd

geboren in 1638 in Ste-Menehould
(stad gekend om zijn varkenspoten...).
Hij stierf in 1715 (hetzelfde jaar als
Lodewijk de XIV). Dom Pérignon,
monnik en keldermeester aan de abdij
van Hautvillers,heeft de champagne niet
uitgevonden zoals algemeen wordt aan-
genomen.We kunnen hem wel de titel
‘vader van de bruisende champagne’
schenken.

De wijnen van de Champagne beston-
den al heel lang en waren heel geliefd in
de middeleeuwen. Het was Dom
Pérignon die als eerste de idee kreeg om
de natuurlijke mousserende eigenschap
van de wijnen van deze streek te ex-
ploiteren.Wat eerst als een fout werd be-
schouwd, wordt nu als een essentiële ei-
genschap van deze wijn gezien.Het is ook
hij die als eerste de wijnen versneed. Dit
gebeurt nu nog steeds. Hij had een bui-
tengewoon talent voor observatie. In zijn
boek ‘Petite histoire du Champagne’
herneemt Pierre Andrieu de uitspraak
van Maurice Hollande: Dom Pérignon
leek een geniaal idee zoniet uitgevonden
dan toch op zijn minst geperfectio-
neerd te hebben.Dit geniaal idee bestond
erin om de verschillende crus met elkaar
te mengen.De met kennis samengestelde
crus hadden een betere harmonie dan
elke wijn afzonderlijk had kunnen
geven. In een manuscript van Frère
Pierre vond men het volgende: “Père
Pérignon proefde de druiven niet in
de wijngaard, maar hij liet ze een nacht
in openlucht op zijn vensterbank liggen.
De volgende dag proefde hij ze op een
nuchtere maag. Zo beoordeelde hij de
smaak en stelde zijn cuvees samen. Niet
alleen op basis van de oogst van het laat-
ste jaar,maar ook op basis van druivensap
van voorgaande jaren, jaren die voch-
tig konden zijn, maar ook koud of laat
rijp...Hij hield ook rekening met het sterk
of minder sterk snoeien van de blade-
ren.Al deze gegevens gebruikte hij voor
het samenstellen voor zijn cuvees.”Van
hem kwam ook het idee om voor het
eerst of opnieuw (want volgens sommige
auteurs was dit al bekend ten tijde van
de Romeinen) kurk als stop te gebrui-

ALGEMEEN

Dom Pérignon.

BRON: MOËT ET CHANDON

© 3mPublishing

RUINART, HET OUDSTE CHAMPAGNEHUIS,
OPGERICHT IN 1927

In zijn werk ‘Connaissance du Champagne’
opent Maurice Hollande het hoofdstuk
‘Maisons bicentenaires et centenaires’ als
volgt:

“In een wedstrijd onder de professionele né-
gociants om het oudste huis gaat de zege zon-
der twijfel naar het ‘Maison Ruinart Père
et Fils’ in Reims. Het is opgericht in 1927
door een neef van Dom Ruinart, de geleerde
benedictijn van de abdij van Hautvillers en
tijdgenoot van Dom Pérignon...”

Dom Ruinart.

FOTO: BRUNET
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• de Marne, met meer dan 22.000
hectare;

• de Aube, met bijna 6.000 hectare;

• de Aisne, met 2.000 hectare;

• enkele ha in Seine-et-Marne en in
Haute-Marne (een twintigtal hectare
voor beide departementen).

Dit komt neer op een totaal van
30.000 hectare, wat het dubbel is van
de wijngaarden van de Elzas en een vier-
de van de wijngaarden in de Bordelais.
Ze beslaan 2% van de Franse wijn-
gaarden. De wijngaarden worden on-
derverdeeld in subregio’s:

• de Montagne de Reims;

• de Vallée de la Marne;

• de Côte des blancs;

• de wijngaarden van de Aube (Côte
des Bar), streek rond Bar-sur-Seine
en Bar-sur-Aube;

• de Sézannais (departement van la
Marne).

Voor de ligging van de verschillende
regio’s: zie kaart.

ken in plaats van houten pinnen. Het is
dus duidelijk dat deze man veel voor de
wijnen van de streek betekende.Het werk
van Dom Pérignon is nog belangrijker
geweest omdat in die tijd de wijngaar-
den in Champagne het moeilijk hadden:
rode bourgognes en wijnen uit de
Champagne waren directe concurren-
ten. Dat kwam mede door Fagon, arts
van Lodewijk XIV, die hem verbood
champagnewijnen te drinken en hem
in de plaats bourgognewijn voorschreef.
Dit was natuurlijk een serieuze be-
dreiging voor de wijngaarden van de
Champagne. Dom Pérignon is niet de
enige die geroemd mag worden voor de
bekendheid van de champagne,maar ook
broeder Oudart, apotheker François,
Dom Ruinart... hebben hun steentje
ertoe bijgedragen.

Geografische situatie
en onderverdeling 
van de wijngaarden
De wijngaarden van de champagne lig-
gen grotendeels op 3 departementen:

Champagne 
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De abdij van Hautvilliers,
de bakermat van de Champagne.

BRON: MOËT ET CHANDON. FOTO: ALAIN MANGIN

AFBEELDING A.D.H.V. EEN DOCUMENT VAN HET CIVC

17 gemeenten zijn voor 100% geklasseerd
op de ‘échelle des crus’ (grand cru):

1. SILLERY 
2. PUISIEULX
3. BEAUMONT-SUR-VESLE
4. MAILLY
5. VERZENAY
6. VERZY
7. LOUVOIS
8. BOUZY
9. AMBONNAY
10. TOURS-SUR-MARNE*
11. AY
12. OIRY
13. CHOUILLY**
14. CRAMANT
15. AVIZE
16. OGER
17. MESNIL-SUR-OGER

*Alleen voor rood 

** Alleen voor wit
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Bodemgesteldheid
De kalkbodem speelt een heel be-
langrijke rol in de kwaliteit van wijnen
uit Champagne. Over het algemeen lig-
gen de beste crus halfweg de heuvel op
een dun laagje puin, waar het krijt
aan de oppervlakte komt. De laag
losse en vruchtbare aarde varieert tus-
sen 20 en 50 cm. Het krijt en de on-
dergrond geven een perfecte draina-
ge. Het laat toe het overtollige water af
te voeren maar het behoudt toch vol-
doende vochtigheid. Bovendien heeft
krijt ook de gave om warmte op te slaan
en terug te geven. Dit speelt een be-
langrijke rol in het rijpingsproces van
de druiven. Bovendien geeft de kalk
lichtheid en finesse aan de wijnen.

Druivenrassen
Er zijn drie druivenrassen toegelaten
in de champagne:

• De pinot noir, die je vindt in de
Montagne de Reims en in mindere
mate in de vallei van de Marne. Zij
geeft kracht, pit en generositeit aan
de wijn.

• De pinot meunier is veel aange-
plant in de vallei van de Marne en in
de wijngaarden van de Aube. Zij is
minder edel dan de pinot noir, maar
heeft het voordeel om rustieker te zijn.
Zij wordt in de assemblages gepre-
zen omwille van haar snelle rijping.

• De chardonnay is het druivenras
van de Côte des Blancs. Zij brengt de
wijn frisheid, lichtheid en finesse
bij. Het is het enige druivenras ge-
bruikt voor de blanc de blancs.

Opmerking: drie op de vier flessen
champagne zijn wit gevinifieerd op basis

van rode druiven. Champagne is ook
de enige streek waar men een rosé
mag maken door witte met rode wijn
te mengen. Natuurlijk moeten de drui-
ven voor de versnijding komen uit
wijngaarden van de AOC Champagne.
Een roséchampagne kan je ook maken
met een korte maceratie.

Alleen de chardonnay en pinot noir zijn
toegelaten voor de 100% crus classés
(grands crus).

Classificatie 
en échelle des crus
In tegenstelling tot wat je in andere
Franse regio’s ziet, kopen de meeste
négociants van Champagne niet de af-
gewerkte wijn, maar de druiven waar-
mee ze zelf hun wijnen zullen maken.
Wat ook anders is in de champagne is
dat het rendement niet in hectoliter
wordt uitgedrukt maar in gewicht aan
druiven.

Voor de oogst legt het CIVC (Comité
Interprofessionel des Vins de
Champagne) de prijs per kilo druiven
voor de crus aan 100% vast. Dat legt
ook automatisch de prijzen voor de
échelle de crus vast.

Elke gemeente in de Champagne is op-
genomen in een register met de naam
échelle des crus. Ze staan er gerang-
schikt volgens kwaliteit van de wijnen
die er worden gemaakt. Deze praktijk
past men al toe sinds 1920. Aan de
beste gemeenten heeft men het coëffi-
ciënt 100 gegeven. Deze worden de
crus aan 100% genoemd. Dan komen
de gemeenten met 99%; 98%... tot aan
80% (zie échelle des crus in bijlage).

Vele jaren belangde dit klassement de
restauranthouders niet aan. Ze dien-

De kalkgrond speelt een belangrijke rol 
voor de kwaliteit van de champagne.

BRON: COLLECTION CIVC 
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Pinot noir.

BRON: COLLECTION CIVC 

Pinot meunier.

BRON: COLLECTION CIVC 

Chardonnay.

BRON: COLLECTION CIVC

FOTO: BRUNET 

Deze rosé is gemaakt door een witte met een rode
wijn te versnijden (beide genieten van de AOC).
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de hoofdzakelijk om de transacties te
leiden tussen de wijnboeren en de
négociants. Maar nu zie je steeds meer
de vermeldingen ‘grand cru’ of ‘premier
cru’ op het etiket en om dat uit te leg-
gen moet je kunnen verwijzen naar die
schaal. Alleen de crus aan 100% (mo-
menteel 17) mogen de term ‘grand
cru’ op het etiket vermelden. ‘Premier
cru’ is voorbehouden voor de ge-
meenten geklasseerd tussen de 90 en
de 99.

Appellaties Ligging Belangrijkste druivenrassen Bodemgesteldheid Opmerkingen

Champagne Departementen van 
de Marne, de Aube en 
de Aisne, plus enkele
hectaren in Seine-et-
Marne en Haut-Marne

Wit: chardonnay
Rood: pinot noir en
pinot meunier

Dunne laag aarde op een
kalkachtige ondergrond

Deze AOC is bestemd voor
schuimende witte en roséwijnen
die volgens de methode van de
tweede gisting op fles zijn gemaakt.
Er bestaat geen champagne die in
een andere streek of ander land
wordt gemaakt.

Coteaux
Champenois 

Idem Wit: chardonnay
Rood: pinot noir en
pinot meunier

Dunne laag aarde op een
kalkachtige ondergrond

Dit is een appellatie van niet
schuimende wijnen. Let op voor
de oorsprongsbenamingen:
Bouzy, Cumières, enz. Deze zijn
geen AOC. Ze moeten altijd
worden voorafgegaan door
‘Coteaux Champenois’.

Rosé des
Riceys 

De wijnen van deze
appellatie mogen alleen
komen uit de gemeente
Riceys, in het zuiden van
het departement Aube

Pinot noir Klei-kalk OPGELET: het gaat niet om een
roséchampagne, hoewel de ge-
meente wel recht heeft op de AOC
Champagne. Deze zeldzame wijn
werd aan de tafel van de Franse
koningen gedronken.

APPELLATIELIJST VAN DE CHAMPAGNE EN HUN BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Er zijn slechts 3 AOC’s in deze streek.

Kleine bijzonderheid: net zoals cognac,
een AOC van eau de vie, is de cham-
pagne niet verplicht de woorden ‘ap-
pellation contrôlée’ op het etiket te zet-
ten. Deze uitzondering geldt enkel
voor deze twee producten.

N.B.: voor het lezen van etiketten, zie
deel ‘wijnen uit Champagne in het
restaurant’.

De 3 AOC’s in Champagne: AOC Champagne, AOC Rosé des Riceys, AOC Coteaux champenois (stille wijn).

Grand cru. Premier cru.
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Deze bereiding volstrekt zich in twee
fasen:

• Het maken van een stille wijn (een
basiswijn).

• Een tirage en prise de mousse.

Bereiding van 
de basiswijn
Oogst. Normaal gezien gebeurt dit
eind september, begin oktober. De
druiventrossen worden verzameld in
mannequins, dat zijn manden, vroe-
ger gemaakt van wilgentakken, nu
zijn ze van plastiek. De manden zijn on-
diep om te voorkomen dat de bessen
openbarsten, want in de meeste gevallen
gaat het om rode druiven en dat zou
dus verkleuring van het sap geven.

Snel transport van de oogst zorgt er-
voor dat er geen verkleuring en geen
oxidatie zijn. Veel huizen bezitten
daarom een pers in de wijngaard.

Het wegen van de druiven. 4.000 kg
druiven wordt één marc genoemd,
wat de inhoud is van een traditione-
le pers in de Champagne.

Persen. De persen zijn vooruitstrevend
en oefenen maar een matige druk uit.
Dit alles om het risico op verkleuring
tegen te gaan.

Tot in 1991 mocht je van één marc
2.050 liter wijn maken (10 pièces),
410 liter eerste taille, (2 pièces), 206 liter
tweede taille (1 pièce), zijnde een to-
taal van 2.666 liter. Als er meer wordt
geperst, kan de wijn geen aanspraak
meer maken op de AOC. Waarom
precies 2.666 liter en geen 2.660 of
2.670? Heel simpel: elk deel komt
overeen met een veelvoud van een
pièce champenoise, een vat dat 205 liter
kan bevatten.

Omwille van de kwaliteit heeft men in
1992 beslist om voor één hectoliter af-
gewerkte wijn 150 kg in plaats van
160 kg druiven te gebruiken. Dit be-
tekent dat 4.000 kg druiven nu niet
meer 2.666 liter, maar slechts 2.550 liter

geven. Het verschil, 116 liter, zit hem
in de tweede taille.

Alcoholische gisting, daarna malo-
lactische omzetting en alle andere
klassieke handelingen bij het maken van
een witte wijn.

Op dit moment heb je een stille wijn
die zal omgezet worden naar een
sprankelende wijn.

Daarvoor worden de volgende han-
delingen gedaan:

Tirage en prise 
de mousse
Bereiding van de cuvee

Als een klant een wijn uit Bordeaux be-
stelt, vraagt hij een appellatie of een cru,
bijvoorbeeld een Médoc of een Château
La Louvière. Hetzelfde geldt voor
Bourgogne (Pommard, Corton...).
Wil hij een wijn uit Elzas, dan zal hij
meestal een druivenras noemen: ries-
ling of sylvaner bijvoorbeeld. Wil hij
een champagne, dan vraagt hij een
merk: Laurent Perrier, Moët et
Chandon, Pommery, Lanson, Mumm,
Ruinart, enz. Hij verwacht dus een
bepaalde typische smaak te vinden in
dat merk. Dat verkrijgt de kelder-
meester door wijnen van verschillen-
de wijngaarden, verschillende drui-
venrassen, verschillende jaargangen
met elkaar te versnijden. Hij zal dus een
champagnewijn maken die represen-
tatief is voor de stijl van het huis.

Dit vraagt een bekwaamheid en ge-
drevenheid. Dit kan alleen door men-
sen die meesters zijn in het proeven en
dus echte specialisten zijn.

Als het jaar goed genoeg is kan je wij-
nen van verschillende wijngaarden en
eventueel van verschillende rassen
met elkaar vermengen, maar niet van
verschillende jaargangen. In dit geval
spreken we van een champagne mil-
lésimé.

Sommige mensen menen dat een
champagne gemaakt met 80% druiven

BEREIDING VAN CHAMPAGNEWIJNEN

Champagne millésimé.

De oogst in Champagne.

De oogst in Champagne,
einde 19de , begin 20ste eeuw.

Traditionele pers.

Samenstellen van de cuvée.
Proeverij: JM Laborde, Ph Coulon, D. Foulon.

BRON: COLLECTION CIVC 
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gebeurt en dat geeft een mooie ‘prise
de mousse’.Van de flessen die gestapeld
liggen in de kelders wordt gezegd: ze
liggen ‘sur lattes’.

Stapelen op de pupitres 
en remuage 

Door de tweede gisting op fles verkrijgt
de wijn zijn CO2. Deze kan niet ont-
snappen uit de fles. Dat is natuurlijk
de bedoeling. Er wordt ook alcohol aan-
gemaakt, ongeveer anderhalve graad.
Maar je hebt ook een neerslag (dépôt)
van de afgestorven gistcellen. Die
neerslag moet er uit, met behoud wel-
iswaar van de CO2. Daarvoor wor-
den de flessen een beetje hellend, met
de hals naar beneden op ‘pupitres’
gezet. De halzen van de fles wordt in
de gaten van de ‘pupitres’ gestoken. Een
‘pupitre’ is een houten standaard vol
gaten. Die gaten zijn zo gemaakt dat
de helling van de wijnflessen tijdens het
verloop van de ‘remuage’ kan veran-
deren. Zo’n remuage duurt 6 weken tot
2 maand. Elke dag komt de ‘remu-
eur’ langs. Dat is een persoon die de fles-
sen met een polsbeweging een achtste
tot een kwartdraai naar links of rechts
verdraait. Op het einde van de ‘re-
muage’ staat de fles bijna verticaal op
zijn kop en is de neerslag vergaard in
de flessenhals. Het ‘remueren’ door
een ‘remueur’ is folklore geworden
en wordt alleen nog voor de toeristen
geshowd. De taak is nu overgenomen
door giropaletten. Dit zijn metalen
kooien waarin de flessen worden ge-
stapeld. Deze kooi werkt computer-
gestuurd en schudt de flessen zo dat na
enkele dagen de neerslag al is verzameld
in de flessenhals.

Een nieuwe formule is ontwikkeld
om het verzamelen van de neerslag te
vergemakkelijken. Ze bestaat erin om
de gisten in bolletjes gemaakt van kie-
zelzuurzout te stoppen: ze doen hun
werk maar mengen zich niet onder de
wijn. Als de gisting is afgelopen, wor-
den de flessen op hun kop gehouden
en de bolletjes verzamelen zich snel (in
enkele uren) in de flessenhals. Dan
blijft nog het proces van het ‘degorgeren’
te verbeteren. Onderzoek op dat gebied
is nog steeds bezig.

uit eenzelfde jaar recht geeft op 
een millésimé, maar dit is pertinent on-
juist. Het misverstand komt er door-
dat het reglement bepaalt dat een
wijnmaker minstens 20% van wij-
nen uit een millésimé moet bewaren
om ze in de cuves van de volgende jaren
te mengen en dit is natuurlijk heel
iets anders.

Als de jaargang niet goed genoeg is om
op zijn eigen te kunnen staan, heb 
je altijd de mogelijkheid om ze te 
versnijden met andere jaargangen 
om zo een harmonieus product te
bekomen. In dit geval kan de cham-
pagne geen millésimé worden ge-
noemd.

Dat verklaart waarom bepaalde jaar-
gangen niet op de markt komen en 
ook waarom een champagne millésimé,
dus van een goed jaar, duurder is dan
een niet-millésimé.

Sommige huizen versnijden wijnen uit
de grote jaargangen om een bijzondere
wijn te maken. In dit geval mag geen
enkele van de genoemde jaargangen
op het etiket vermeld worden.

Toevoeging van 
de ‘liqueur de tirage’

Als de cuvee samengesteld is, wordt de
‘liqueur de tirage’ toegevoegd. Dit is
een mengsel van gisten en suiker
(24 gram suiker per liter voor een
klassieke champagne). Voor de uit-
vindingen van Pasteur werd de tech-
niek van toevoeging niet goed be-
heerst. Het gebeurde min of meer
empirisch. Dit vertaalde zich soms
in flesbreuk (tot 80% in 1828). De
mondgeblazen flessen waren in die tijd
niet zo sterk als de flessen van nu.

Op fles trekken

Overbrenging naar de ondergrond-
se en frisse kelders, tweede gisting op
fles:

De champagnekelders die uitgehou-
wen zijn uit de rotsen hebben alle
kwaliteiten voor een goede ‘prise de
mousse’ (aanmaak van de belletjes).
Ze hebben een constante tempera-
tuur van 10 à 11° C. Dit laat toe dat de
tweede gisting op fles heel langzaam

Champagne zonder jaartal.

De flessen voor ze in de pupîtres worden gestopt.

Tijdens de tweede gisting op fles vormt er zich
een bezinksel.

Remuage.

Giropalette.

BRON: COLLECTION CIVC
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In functie van de dosering (zie hier-
boven) biedt de Champagne een reeks
wijnen die gaan van heel droog naar
zoet ook al worden die laatste steeds
zeldzamer.

Een bijzonderheid aan champagne is
dat je de wijn op elk moment van de
dag – en sommigen voegen daarbij ook
nog de nacht – kan drinken. Je kunt er
zomaar van genieten, als aperitief, tij-
dens een receptie, maar ook bij een ge-
recht. Maar het is niet zo eenvoudig als
het allemaal wel lijkt. Je moet ècht
wel de goede keuze maken. De geko-
zen wijn zal verschillen naargelang je
hem als aperitief, bij vis, bij een lam-
ribstuk, kaas of als nagerecht schenkt.

De blancs de blancs zijn meestal lich-
ter dan de blancs de noirs. Een cham-
pagne zonder jaargang wordt nor-
maal geschonken voor een millésimé.
De champagne brut is veel beter ge-

© 3mPublishing

Stapeling van de flessen 
‘sur pointes’

Het degorgeren

Dit houdt in dat je al de neerslag uit de
fles haalt met een minimaal verlies
aan druk. Lange tijd werd deze operatie
gedaan ‘à la volée’.Vandaag gebeurt dit
proces met kunstmatige koude: de
flessenhals passeert een gekoelde men-
geling en meteen vormt zich een beet-
je ijs. De neerslag zit nu gevangen en
kan er gemakkelijk worden uitge-
haald.

Toevoeging van 
de ‘liqueur d’expédition’

De vrijgekomen leegte bij het degor-
geren wordt opgevuld met een li-
queur d’expédition, dit is een meng-
sel van champagnewijnen en suiker.

Hier, op dit moment, worden de ver-
schillende champagnetypes gemaakt:
in volgorde van geen suiker naar veel
suiker hebben we extra dry, brut,
demi-sec... (zie lijst van de etiketten).

DE EIGENSCHAPPEN VAN DE WIJNEN 
EN DE WIJNEN IN RELATIE MET GERECHTEN 

Dan komen nog de twee volgende
handelingen:

Kurken en aankleden van de fles

EEN CHAMPAGNEWIJN MAG
MAAR OP DE MARKT KOMEN NA
EEN MINIMUMVERBLIJF IN DE
KELDER.

Champagne zonder jaargang: een ver-
blijf van minimum 15 maanden na de
tirage. Die tirage mag niet gebeuren
voor de eerste januari na de oogst.

Champagne met jaargang (millésimé):
een verblijf van minimum 3 jaar na de
tirage. Vele huizen bewaren hun wij-
nen langer, maar hoe dan ook, een
champagne mag je meteen drinken
zodra die op de markt komt.

Ontelbare flessen staan ‘sur pointes’.

BRON: COLLECTION CIVC 

De flessenhalzen worden bevroren.

BRON: COLLECTION CIVC 

Dégorgement ‘à la volée’.

FOTO: BRUNET

Champagne als aperitief.
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Champagne en foie gras.
Champagne 
met sint-jakobsvruchten.
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schikt als aperitief, dan bij een gesui-
kerd dessert. Bij een nagerecht past een
champagne sec of demi-sec het best.
(Jammer genoeg is de champagne sec
verdwenen, behalve bij de Champenois
zelf.)

Voor twee personen is een fles cham-
pagne voor het hele menu 
ideaal, maar zijn er meerdere tafel-
genoten, waarom zou je dan niet meer-
dere flessen voorstellen? Bijvoorbeeld:

Een champagne blanc de blancs
zonder jaargang als aperitief.

Een champagne brut millésimé 
met een voorgerecht van vis.

Een champagne rosé met vlees, zoals
gevogelte en lamgebraad. Je kunt deze
wijn ook verder schenken bij goed
gekozen kazen.Voor de kaas kun je ook
een andere wijn kiezen: ontkurk een
fles rode Coteaux champenois (type
Bouzy).

Een champagne sec of demi-sec bij het
dessert.

© 3mPublishing

CHAMPAGNEWIJNEN 
IN HET RESTAURANT 

Voor het opmaken van de wijnkaart
stellen de champagnewijnen niet veel
problemen. Let wel op bij de stille
wijnen dat je ze correct rubriceert
onder de appellatie ‘Coteaux cham-
penoise’. De benaming ‘Champagne na-
ture’ mag je niet gebruiken. De her-
komstbenamingen zoals Bouzy,
Cumières, enz. zijn geen AOC’s. Je
moet ze altijd laten voorafgaan door
Coteaux Champenois. Het is evident
dat geen enkele restauranthouder de
termen Italiaanse champagne of

Spaanse champagne e.d. zal gebruiken,
of nog erger, schuimende wijnen die
niet gemaakt zijn volgens de tradi-
tionele methode, onder de rubriek
champagne durft te zetten. Iedere res-
tauranthouder, en zelfs iedere cham-
pagnedrinker, moet strijd voeren tegen
het verkeerde gebruik van het woord
champagne. Het zou een morele plicht
moeten zijn om iedereen die het mis-
bruikt daarover aan te spreken. Er
wordt alleen champagne gemaakt in
Champagne.

Tijdens een reis naar Rusland, Oekraïne
en Moldavië was de auteur aangenaam
verrast dat het woord champagne zel-
den werd gebruikt voor de lokale brui-
sende wijnen door de lokale bevol-
king, maar vooral ook op de school voor
oenologie van Kichinev. In grote te-
genstelling daarmee heb ik dikwijls
horden Franse toeristen daar horen
roepen: ‘Russische champagne’!

Champagne en schaaldieren. Champagne en kaviaar.

Champagne met kip. Roséchampagne en lamsvlees.
Champagne 
met aardbeientaart.

Blanc de blancs.Blanc de noirs.

FO
T

O
’S

:P
H

IL
IP

P
E

 E
X

B
R

A
YA

T

BRON: DOCUMENTS CIVC 



10

Champagne 

Het lezen van 
de etiketten
Los van de klassieke vermeldingen
die je vindt op de etiketten van de
AOC-wijnen zie je op die van de
Champagne andere. Naast de ver-
meldingen ‘grand cru’, ‘premier cru’,
brut, demi-sec... zie je op elk cham-
pagne-etiket, klein gedrukt, een stam-
boeknummer uitgereikt door het
CIVC (Comité Interprofessionnel des
Vins de Champagne). Voor dat num-
mer staan initialen die inlichtingen
geven over de professionele categorie
van de wijnmaker.

• N.M. Négociant-Manipulant, fy-
sieke of denkbeeldige persoon die
druiven, druivensappen of wijnen
aankoopt om ze in zijn eigen zaak te
versnijden en af te werken.

• R.M.: Récoltant-Manipulant, een
persoon die in zijn eigen zaak wij-
nen maakt van wijnen uit zijn eigen
wijngaard. Aankopen worden ge-
tolereerd maar zijn gelimiteerd op
5 % van zijn eigen oogst.

• R.C.: Récoltant-Coopérateur, per-
soon die wijnen terugkoopt van zijn
eigen coöperatieve (tijdens hun pro-
ductie, of al afgewerkt) om ze op de
markt te brengen.

• C.M.: Coöperatieve de Manipula-
tion, zij maken in hun zaak wijnen
die komen van druiven van boeren
die lid zijn van de coöperatie.

• S.R.: Société de Récoltants, zij 
maken wijnen die komen van de
oogst van de boeren die tot dezelf-
de familie behoren.

• N.D.: Négociant-Distributeur, hij
koopt afgewerkte en gebottelde wij-
nen waarop hij een eigen etiket
plakt.

• R.: Récoltant die geen manipulant
of cooperateur is, kan zijn wijnen van
zijn eigen oogst door een négociant-
manipulant laten maken.

• M.A.: Marque Auxiliaire, dit gaat over
een merknaam die niet toebehoort
aan een professioneel (maar bij-
voorbeeld aan zijn klant).

Vroeger vond je champagne met de ver-
melding ‘CREMANT’. Het betrof een
champagne waarvan de druk minder
was: 3 atmosfeer in plaats van 6. Deze
benaming mag in Champagne niet
meer gebruikt worden sinds 1 sep-
tember 1994.

In veel restaurants zie je ook ‘Cuvées
de Prestige’ op de kaart staan. Het
gaat in feite om een strenge selectie door
het huis uitgevoerd. Deze wijnen wor-
den verkocht in heel mooie flessen. Ze
zijn normaal gezien van grote klasse en
hun prijzen halen hetzelfde niveau.
Sommige van deze wijnen bestaan
zowel in wit als in rosé.

Onder de Cuvées de Prestige citeren we
de volgende: Dom Ruinart (Ruinart),
Dom Pérignon (Moët & Chandon),
Cristal Roederer, waarvan de fles je aan
kristal doet denken (Roederer), Comtes
de champagne (Taittinger), Cuvée
Grand Siècle, gemaakt uit minstens 3
millésimes (Laurent Perrier), Célébris
(Gosset), Cuvée des Roys et Femme de
Champagne (Gosset), Blason de France
en Belle Epoque (Perrier Jouët),
Bollinger R.D., récement dégorgé
(Bollinger), Grande Cuvée en Clos
du Mesnil (Krug), William Deutz
(Deutz), Louise (Pommery), Clos de
Goisses (Philipponat), La Grande
Dame (Veuve Clicquot Ponsardin),
Mumm de Cramant en Grand Cordon
(Mumm), Réserve Spéciale R.P. (Pol
Roger), Champagne des Princes (De
Venoge), Rare (Piper Heidsieck).
Onvolledige lijst.

Voor de overgang naar het jaar 2000
hebben de meeste champagnehuizen
prestigieuze cuvées ontworpen.
Hieronder zie je enkele voorbeelden (1):

© 3mPublishing

Rode Bouzy volstaat niet. Je moet op de
wijnkaart erbij vermelden dat het gaat om 
een Coteaux Champenois Bouzy. Dit geldt 
voor alle andere Coteaux Champenois waar 
een oorsprongsbenaming bijstaat.

(1) ‘Methusalem de Cristal 2000’ Roederer.

Enkele prestigieuze cuvées.

BRON: ROEDERER 

(1) ‘Exclusief in magnum’ Ruinart.

BRON: RUINART 
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Op het etiket zie je ook de vermelding
van het type van champagne. On-
ontbeerlijke informatie om te weten bij
welke gerechten je ze schenkt.

• Brut: minder dan 15 g suiker per liter
(90% van de markt)

• Extra-dry: tussen 12 en 20 g suiker
per liter

• Sec: tussen 17 en 35 g suiker per
liter

• Demi-sec: tussen 35 en 50 g suiker
per liter

• Doux: meer dan 50 g suiker per
liter

• Als je minder dan 3 g suiker per
liter hebt mag je ook de volgende ver-
meldingen gebruiken: ‘brut natu-
re’, ‘pas dosé’ of ‘dosage zéro’.

De vermelding ‘Appellation d’origine con-
trôlée’ zie je niet op het etiket. In
Frankrijk zijn twee producten daar-
van vrijgesteld: cognac en champagne.

Bewaren en schenken
van champagne
BEWARING

Champagne bewaar je in een frisse
kelder, niet te droog, niet te vochtig en
op een constante temperatuur (best tus-
sen 10 en 12° C). Je schermt ze het best
af van licht, trillingen en tocht.

De flessen bewaar je rechtopstaand. De
CO2 houdt de kurk vochtig zodat die
niet uitdroogt (anders verlies je druk
en inhoud). En zal een eventuele kurk-
smaak minder snel de flesinhoud aan-
tasten dan als de fles neerligt.

Na het maken van een champagne
dat toch minstens anderhalf jaar duurt,
wordt hij op de markt gebracht. Dan
is hij in principe onmiddellijk klaar om
gedronken te worden. Misschien is
het wel goed om na het transport en-
kele weken te wachten.

Als je de champagne onder de juiste
omstandigheden bewaart, zal die zijn
kwaliteit lang behouden. De meeste au-
teurs schrijven dat je ze geen tiental-
len jaren mag bewaren. Dat is ge-
deeltelijk juist: voor de cuvées zonder

jaargang op basis van pinot meunier
moet je ze snel drinken (tussen 3 en
5 jaar). Voor de meeste cuvées de
Prestige zal de wijn langere tijd goed
blijven (tussen 12 en 15 jaar en meer).

SERVICE

Champagne schenk je fris maar niet te
koud.Als ze jong en levendig zijn is een
temperatuur van 8°C ideaal. Een meer
geëvolueerde champagne of een cham-
pagne met jaargang schenk je op 10°C.

Hoe koelen?

10 tot 15 minuten in een emmer met
water en ijs. Als je de koelkast ge-
bruikt, zet de fles dan in het minst
koude gedeelte een 3- tot 4-tal uur. Stop
de fles nooit in het vriesvak of de
diepvries: de extreme koude zou de
kwaliteit van de wijn kunnen doen
afnemen.

Hoe ontkurk je een fles
champagne?

Eerst toon je de fles aan de klant, dan
neem je de fles in de ene hand en ont-
doe je met de andere hand de fles van
zijn muselet (ijzertje). Laat de fles een
beetje hellen en ontkurk de fles door
met je hand aan de onderkant van de
fles te draaien: de kurk zal gemakke-
lijk naar boven komen. Let op: je
moet aan de fles draaien, niet aan
de kurk! Haal de kurk langzaam uit de
fles zodat het gas zachtjes vrijkomt
(1). Veeg de rand van de flessenhals
schoon met een servet (1). Vul elk
glas een duim hoog en giet dan bij tot
het glas 2/3 is gevuld.

De naam die op het etiket staat is als
de handtekening van de champagne.
Verstop hem dus niet onder het servet,
zoals het zo vaak gebeurt.

FOTO: BRUNET

© 3mPublishing

(1) Terwijl je dit doet, moet je de duim op de stop
houden ter bescherming.

BRON: DOCUMENT CIVC 

Verplicht op het etiket:
- de AOC Champagne duidelijk vermeld
- het merk
- de inhoud van de fles
- het alcoholgehalte (%Vol.)
- restsuikergehalte of dosage (zie gedetailleerd

hierna)
- de naam van de wijnmaker of de firma waar

hij werkt en de vermelding France (Frankrijk)
- een inschrijvingsnummer uitgereikt door 

het CIVC voorafgegaan door de initialen 
die verwijzen naar de professionele categorie
van de wijnmaker (zie gedetailleerd hierna)

- eventueel het jaartal of enkele bijzonderheden
over de cuvée (blanc de blancs, rosé, enz.
zie gedetailleerd hierna).

Brut.

Demi-sec.

Examen van de bediening van champagne
tijdens de wedstrijd van de Beste
Sommelier van Europa (Trofee Ruinart).

BRON: PHOTO JOLYOT 

Wat je nooit mag doen: het etiket afdekken.

FOTO: BRUNET
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Als de kurk na het uithalen aan de
onderkant weer breder wordt, betekent
dit dat de wijn niet lang in de fles zat
na het moment van degorgeren. Als de
kurk boutvormig blijft dan weet je
dat de wijn nog lang na het degorge-
ren in de fles heeft gezeten.

Kun je een geopende fles bewaren?

Elke geopende fles moet snel worden
gedronken. Er bestaan nochtans stop-
pen die toelaten de wijn, als je hem fris
houdt, nog enkele uren schuimende te
houden.

Welke glazen gebruiken?

Elk slank elegant glas met fijne voet,
zoals het champagneglas, voldoet per-
fect. De coupe, niet gepast voor cham-

pagne en op de koop toe onhandig, ver-
dwijnt. De traditionele flûte of beter
nog, het tulp- of eivormig glas zijn veel
beter.

Opgelet: vermijd het schudden van 
de champagne want daarmee verniel
je in enkele seconden het werk van
jaren. Je verliest niet alleen wijn, maar
erger nog, ook de briljante kwaliteit van
het schuim.

Opmerking: koel je glazen nooit voor
het inschenken van champagne.

© 3mPublishing

In 1889 liet hij een reusachtig vat, uniek in de wereld, met een ca-
paciteit van 2.000 flessen maken. Het woog leeg meer dan 
20 ton. Om dit te maken, had hij volledige eikenbomen uit
Hongarije laten overkomen. Eénmaal gemaakt liet hij het sculp-
teren door de beroemde Naviet. Hij liet het vat op 4 grote wie-
len zetten en zo werd het naar Parijs gesjouwd, getrokken door
24 ossen.Andere bronnen beweren dat er nog 18 paarden aan toe-
gevoegd werden. De reis duurde 8 dagen. Er moesten 3 bruggen
worden versterkt (over de Marne, le Grand en le Petit Morin). Om
sommige bochten te nemen moest Eugène Mercier bepaalde hui-
zen die hinderlijk waren opkopen. Zelfs de Parijse poorten
moesten opgeruimd worden om het enorme monster door te laten.
Dit kon alleen dankzij een speciale toelating van de minister van
Oorlog. Voor de wereldtentoonstelling in 1900 liet hij de eerste
publicitaire film afspelen:“Het leven van een fles champagne van
druif tot glas”. Deze film, waarvan de afdrukken vergeeld zijn, wor-

den vol eerbied bewaard in het huis Mercier. Hetzelfde jaar
heeft hij op de Champ de Mars een kabelballon geïnstalleerd. In
de mand dronken de nieuwsgierigen een flûte de champagne. Op
een dag brak de kabel middendoor door een hevige wind. De pi-
loot, de ober en de negen ongelukkige passagiers stegen op en dre-
ven in volle vaart naar het oosten. Zestien uren later landden ze
op de toppen van een
woud in de Elzas, toen
nog grondgebied
Duitsland. De douane
eiste van het huis
Mercier een boete van
20 Duitse Marken,voor
het verzuimen van het
aangeven van 6 fles-
sen champagne.

Waarom had de coupe, die helemaal
niet geschikt is voor het drinken van
champagne, zo’n groot succes?
Misschien omwille van de legende die
ons vertelt dat die gevormd is naar
het model van de borsten van Madame
de Pompadour...

EUGENE MERCIER: GENIE VAN DE PUBLICITEIT

Na de dood van haar man in 1858 nam weduwe Pommery het be-
stuur van het huis in handen. Ze had niet de bedoeling de posi-
tie van het bedrijf te behouden. Ze ondernam heel wat initiatie-
ven waaronder een verhoogde uitvoer naar Engeland. Dit was zo’n
succes dat dit jaloezie bij anderen opwekte. De gewetenloze con-
currenten verspreidden het nieuws dat Pommery in financiële moei-
lijkheden zat. Om de geruchten te ontkrachten, kocht de wedu-
we van Pommery in september 1889 het schilderij Les Glaneuses
van de schilder Jean-François Millet, voor 300.000 Franse frank.
Het schilderij werd verkocht in Parijs en kon zo uit Amerikaanse
handen blijven. Ze schonk het bij haar dood in 1890 aan het
Louvremuseum. Jean-François Millet, die stierf in de 19de eeuw,
werd beschouwd als één van de grootste schilders van zijn gene-
ratie. Weduwe Clicquot veroverde niet Engeland maar wel
Rusland. De legende wil dat deze wonderlijk snelle ontwikkeling
van champagnewijnen in Rusland in de 19de eeuw enkel en al-

leen te wijten is aan de bezetting van Reims door de Slavische troe-
pen in 1815 (na de nederlaag van Napoleon). Men beweert dat bij
het zien van de officiers die haar champagne in haar kelders sa-
breerden, de weduwe Clicquot glimlachend zei: “We laten ze
doen.Als ze drinken, zullen ze betalen!”Inderdaad, zij had al lang
het voorgevoel dat als de vrede zou terugkeren, ze Rusland het fa-
belachtig ontkurken in haar kelder kon voorleggen. In 1806 liet
haar vertrouwensman M. Bohne schrijven: “De tsarin is in ver-
wachting. Indien het een prins wordt, zal de champagne in dit im-
mense land rijkelijk vloeien. Spreek er met niemand over, want
onze concurrenten zouden ons voor kunnen zijn”. De tijd verliep.
Na de nederlaag van het leger van Napoleon anticipeerde wedu-
we Cliquot op de terugkeer van de vrede in Rusland. In 1815 ver-
scheepte uit Rouen een boot volgeladen met champagne. Dit was
een riskante gok, maar ze won. De champagne was op het juiste
moment ter plaatse en vooral eerder dan de concurrenten.

TWEE BEROEMDE WEDUWEN

BRON: COLLECTION CIVC 
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