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hampagne is meer dan een ape-
ritief. Het is immers een mous-
serende wijn, net als Duitse sekt
of Spaanse cava. Zie je ze alleen 
als bubbels, dan stop je ze in zo’n 
akelig hoog en smal, kaarsrecht

glaasje, waarin de belletjes als een parelsnoer 
richting de uitgang gaan en waarbij de aroma’s 
je neus links en rechts passeren. Gelukkig staat
dat op het punt te veranderen. Sommige restau-
rants serveren al mousserende wijn in glazen die 
de aroma’s richting uw neus dirigeren. U durft
het binnenkort vast aan de gebaande paden van 
grote producenten te verlaten en zijwegen naar
kleinere in te slaan. En u gaat oudere, gerijpte
champagnes ontdekken, bij het eten maar liefst. 
Restaurateurs die nadenken verlagen de krank-
zinnige champagneprijzen. Dan zal champagne 
niet langer een snobding zijn, maar gewoon een 
bijzonder type wijn, dat we vaker drinken.

Gérard Liger-Belair is champagneprofessor 
aan de Universiteit van Reims, de hoofdstad van
de Franse champagnestreek. Op internet wordt 
wat lacherig gedaan over zijn bevinding dat je
champagne niet van bovenaf in glazen moet 
schenken, maar dat je het glas schuin moet vast-
houden, alsof je een biertje inschenkt, waardoor 
de bellen beter bewaard blijven. ‘Dat weten we
allang’, schrijven sommeliers, maar feit is dat 
Liger-Belair dit als eerste aantoonde. Wordt de 
champagne aan tafel schuin ingeschonken, dan 
zit u dus goed. Hij bewees ook dat elk belletje in
mousserende wijn aroma naar het oppervlak 
van de wijn brengt, en dat dit vrijkomt als het 
belletje op het breedste punt van het glas barst.

Wat betekent dit? Dat u rustig om een witte-
wijnglas of om een bredere flûte kunt vragen als

u denkt dat er in zo’n smal pijpje lekker geurige
wijn zit. Geef die wijn de ruimte. Sommelier
Milton Verseput, van restaurant De vrienden
van Jacob, bij Landgoed Duin en Kruidberg in 
Santpoort, schenkt zijn oudere champagnes soms
zelfs in een bordeauxglas – ‘Niet in een bourgog-
neglas’, haast hij zich te zeggen, ‘dat is te breed en 
te plat.’ Verseput, met een prachtige champagne-
kaart, is ook fan van een nieuw in Nederland ver-
krijgbaar glas, het Jamesse grand-champagneglas 
van de Franse firma Lehmann, ontworpen door
sommelier Philippe Jamesse uit Reims. Het is
bolvormig en loopt aan de bovenkant als een tulp
toe. Ik zie geen parelsnoer van belletjes, maar ik
merk precies wat Liger-Belair beschrijft: een groot 
oppervlak dat voor veel aroma zorgt.

Verseput zal niet veel mousserende wijn in 
één keer in een glas schenken, maar het juist
regelmatig met koele wijn aanvullen. Als de wijn 
te warm wordt verdwijnen de belletjes namelijk. 
Jonge mousserende wijn zet hij daarom op ijs, 
maar oudere champagnes hebben juist weer baat
bij een wat hogere temperatuur, zodat je ze beter 
kunt ruiken. Wat is ouder? Hinke de Jong, van 
champagne-importeur Brouzje, begint nu net
wijn uit 2009 te verkopen. Zulke wijnen zijn voller, 
geuren naar briochebrood en noten, en ze heb-
ben, in tegenstelling tot de neusvullende jonge 
bubbels, een prachtig zachte mousse, zoals dat 
wordt genoemd. Dit betekent niet dat u thuis uw 

Bellenspel
Aan champagne kleeft een luxueus, om niet te zeggen prollerig 
imago. Dat moet maar eens afgelopen zijn, vindt Hilary Akers,
net als die iele, smalle glaasjes, waarin alle aroma’s verloren gaan.
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Lessen van
deze week
➜ De smalle, rechte 
champagneflûtes doen 
de aroma’s die uit de 
bubbeltjes komen
geen goed. Beter is het 
de champagne uit een
breder glas te drinken.

➜ Restaurants zouden
meer informatie 
moeten verschaffen
over de bubbelwijnen
op hun wijnkaart.

➜ Kies nooit voor een 
half flesje bubbels. 
Dat was ooit een grote
fles die twee kleine is 
geworden en daarbij 
heeft ingeleverd aan 
kwaliteit.

➜ Laat een bubbelwijn 
altijd aan tafel
inschenken.

➜ Als aperitief is
een minder droge
champagne beter, bij
het eten een drogere.
Kies bij de oliebollen
voor een halfzoete. 

➜ Hilary Akers houdt 
een korte winterstop 
en vervolgt begin 2017
de cursus ‘Hoe word ik
restaurantrecensent’.
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mousserendewijnmoetwegleggen. ‘Oud’wordt
oudgebotteld, enwat eenmaal indefles zitmoet
tussendeeenen twee jaar op.

Voorbijdeoliebollen
DeJongheeftgemerktdatNederlandersvanniet
tedroge, fruitigemousserendewijnenhouden,
omdatwediealsaperitiefdrinken.Champagne
kanvandedruivenrassenchardonnay,pinot
noirenpinotmeuniergemaaktworden,enmet
minstensvijftigprocentvandat laatsterasmaakt
hijmensengelukkig.DeJongschenktnooiteen
‘extrabrut’champagnealsaperitief:dievinden
weveel tedroog.Maardieschenktze juistwel
bijeten,netalsdenogdrogere ‘brut-nature’of
‘non-dosage’.Bijhetetenkiestzeookvaakvoor
champagneopbasisvanpinotnoir.
VolgensRonalddeGroot,hoofdredacteurvan

hetwijnmagazinePerswijn,gaanwealleenmeer
mousserendewijnbijhetetendrinkenalshet
restaurantpersoneelonsgoed
adviseert.Watookzouhel-
penisalsdiewijneneens
duidelijkomschreven
zoudenwordenopde
wijnkaart,wantzeker
mousserendewijnen
vormenvoordegast
eenondoordringbaar
oerwoud.Vooru,degast,
heefthijnogeenaantal tips.
Neemnooiteenhalfflesje,want
bijzijngeboortezatdiewijn ineengrotefles,
waarnahij isovergegotenintweekleintjes.Daar-
bij isermousseverlorengegaanenzuurstofbijde
wijngekomen.Hijvindtookdatweeropmoeten
staandatdewijnnietachterdebarmaaraantafel
wordt ingeschonken,zodatwekunnenzienwat
wekrijgen.
‘Magiknogietszeggen?’vraagtVerseput.

‘Drinkbijuwoliebollengeenbrutchampagne,
geendrogedus.Neembijdiezoeteoliebolleneen
halfzoetewijn.Champagneisnergensvoornodig.
NeemdemousserendeClairettedeDievande
Hema:7euro, frisenpeerachtig.’

VoordeJamesse-glazen:brouzje.nl (particulieren)
ofverlindendrinkanddiscover.nl (restaurants)
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Neemnooit eenhalfflesje,want
bij zijngeboorte zatdiewijn
in eengrotefles,waarnahij is
overgegoten in tweekleintjes
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