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De invloed van hout op wijn

X-factor

P-
factor

E-
factor

Xylovolatiel

Poly-
sacchariden

Elagitannine





De X-factor

Hout

ChocoladeVanille

Koffie

Kruidnagel

Rook

“Xylovolatiele 
stoffen” 

afkomstig van 
hout





De E-factor

E = elagitannine 
(tannine van het 

hout zelf)

Thermolabiel 
(dus verdwijnt bij 

het toasten)

Hydroliseert in 
wijn, dus invloed 
neemt af als de 
wijn langer rijpt

Conclusie: weinig 
belang voor 
champagne





De P-factor
Polysacchariden

Zachter 
mondgevoel

Kleur-
stabilisatie

Conclusie: matig 
belang voor 
champagne





De eigenheid van champagne

Huisstijl Terroirstijl





Huisstijl
Eik is een artificieel instrument dat 

iedereen vandaag gebruikt om iets 

anders te maken dan de anderen… 

en daardoor maken ze allemaal 

ongeveer hetzelfde.

Pierre Cheval, 
Champagne 

Gatinois The effect of Champagne and 

new oak is like Sinatra singing 

rap: too ridiculous to imagine. 

Tom Stevenson





Terroirstijl

Eric Rodez

C’est pas le terroir 

qui s’exprime...

Wij gebruiken geen hout –

het gaat ten koste van de 

expressie en de mineraliteit

Nicole Moncuit





Hout 
versus 

terroir & 
huisstijl

Willen we…

Champagne 
met 

vanillesmaak?

Zachte en 
ronde 

champagne?

Tannine in de 
champagne?

Of toch maar liever een 
authentieke, frisse 

champagne, met de 
kenmerken van zijn 
terroir en met de 

aroma’s die de méthode 
champenoise vrijgeeft?





Historisch houtgebruik in 
champagne





Oude, gigantische vaten…

Mercier: 200 000 flessen…





Kentering na WO II



Waarom overschakelen op inox?



Voorstanders van houtgebruik

Legende
•Bolgrootte: grootte van de vaten (205 
tot 4000 liter)
• Randdikte: toasting (dikker = sterker)
• Kleur: % wijn op vat (meer kleur = 
hoger % wijn op hout)

Groep 1: tamelijk 
sterk houteffect 

door  hoog % 
wijn op vat, 

kleine of 
middelgrote 
vaten (maar 

korte rijping op 
eik, <12 

maanden)

Groep 2: klein 
houteffect door 
korte rijping op 

eik en beperkt % 
van de wijnen op 

vat (5 tot 50%)

Groep 3: 
traditionalisten 

– grote, 
gebruikte 

vaten, medium 
toast, 

langdurige 
vatrijping

Principale-
componenten-analyse 

met extractie van 2 
factoren  en varimax-

rotatie uit de gegevens 
van Tom Stevenson over 

houtgebruik in 
champagne, aangevuld 

met eigen gegevens. 
Betrokken data: 

• vatgrootte (3 niveaus)
• leeftijd van de vaten
• % wijn op hout
• toasting (4 niveaus)
• duur op eik
• herkomst vaten





Correct 
toasten

Oude 
vaten

Grote 
vaten

Deels  op 
hout

In deel 
van proces

Vermijden 
van 

“houtsmaak”





Geen Licht Medium Sterk


Correct toasten

Effect van hout is het kleinst bij medium toast



Kleiner 
effect 

van hout

Reeds 
gebruikte 

vaten (vaak uit 
Bourgogne)

Eigen (oude) 
vaten

Grondig 
spoelen en 
water in de 

vaten opslaan

Oude vaten

Krug. Op de binnenkoer spoelen de werklui een nieuwe lading 
houten vaten met water uit. Ondanks de regen.





Grote vaten

Pièce Champenoise Bourgogne-vat 400-litervat 600-litervat 4000-litervat

Verhouding tussen volume en 
oppervlakte van enkele veel 

gebruikte soorten houten vaten 
voor champagne

Hoe kleiner de verhouding, des 
te minder houtinvloed





Deels op hout

Philipponnat Clos des 
Goisses:  50% op hout

Philipponnat andere 
cuvées:  25% op hout





In deel van proces

Gisting

Malolactische 
omzetting

Rijping

Reservewijn

Likeur/rood 
(voor rosé)





Maakstijlen in champagne

Analyse op de BSA-
champagnes van 33 huizen

Principale-componentenanalyse met 
varimax-rotatie en extractie van 2 factoren. 
Gegevens ontleend aan G. Crum en uit eigen 

opzoekingen.

4 van de 5 vinologische 
beslissingen werden 

weerhouden: 
• houtgebruik
• % chardonnay
• dosage
• malolactische omzetting

Niet weerhouden wegens 
zeer verschillend van jaar 
tot jaar: % reservewijnen





Maakstijlen en 
houtgebruik

Gebruik van hout 
gecorreleerd met 

• gebruik van chardonnay 

• kleinere dosage (<8g) 

• vermijden van 
malolactische omzetting

Pinotgebruik Hout Malo

Hout -0,17

Malo 0,11 -0,26

Dosage 0,29 -0,48 0,01

Correlaties tussen vier verschillende factoren die 
champagnemakers gebruiken om te beslissen over de stijl 

van de wijn:

• Pinot-dominantie of chardonnay-dominantie 
• Al dan niet gebruik van hout
• Al dan niet gebruik van malolactische omzetting
• Dosage: meer of minder dan 8g

Gegevens ontleend aan G. Crum en uit eigen opzoekingen.





 Voordelen van houtgebruik

Verzacht 
tannine



De kool en de geit sparen

Hout kan als…

het correct 
en met mate 
gebruikt is.

het de 
complexiteit 

verhoogt.

Liever geen 
hout als…

rooster-
aroma’s de 
mineraliteit 
domineren het frisse 

karakter van 
champagne 
verdwijnt

Diversiteit!




