
Van pinot noir tot tempranillo. Hoe zat het ook alweer met die druiven? En in welke 
wijn vindt u ze? De witte persen we tot witte wijn, de blauwe kneuzen we voor we er 
rode wijn of rosé van maken. Een handig, niet-uitputtend overzicht.

De ene druif 
is de ander niet

Wit
Groeit alleen in Spanje ten zuiden 
van Madrid, maar is toch een van 
de meest aangeplante druiven ter 
wereld. Fruitige geur en smaak, 
makkelijke en soepele drinkers.

De tweede druif van de 
Bourgogne, in de schaduw van  
de chardonnay. Scherpe, citroen
achtige zuurheid is kenmerkend. 
Gemengd met crème de cassis 
(een zoete zwartebessenlikeur) 
krijg je Kir, dat als aperitief wordt 
gedronken.

De Beatles en Rolling Stones 
 tegelijk. Oftewel: de absolute en 
onbedreige superster onder de 
witte druiven. Kan tegen warmte 
en kou, is resistent tegen ziektes 

en schimmels, zeer productief  
en groeit overal. Levert simpele 
wegdrinkers, maar ook kwaliteits
wijnen als chablis en le montra
chet. Geurt naar toast, karamel en 
appel. Ook een smaakmaker in 
champagne. Uit koelere klimaten 
geeft hij een hint van appels; uit 
mildere klimaten meloen; en uit 
warmere klimaten krijgt de smaak 
een tintje exotisch fruit.

Varieert van honingzoet tot gort
droog. Vaak ingezet in mousse
rende wijnen. Op ZuidAfrikaanse 
wijnen heet hij ‘steen’ (bekend 
van onder meer Droë Steen).

Staat er ‘soave’ op het etiket, dan 
drink je deze druif uit de noord
oostelijke Italiaanse provincies 
Verona en Vicenza. Vaak gemengd 
met de trebbiano en chardonnay.

Een ‘gewurze’ (= kruidige) druif   
uit Tramin, een plaats in het Duits

talige gebied in NoordItalië. Heet 
de meest exotische witte druif ter 
wereld te zijn. Lijkt eerder blauw 
dan wit. Geeft goudgele kleur en 
geur van citrusfruit.

Nieuwe ster aan het firmament uit 
het Spaanse Bierzowijngebied en 
Galicië, beide in het noordoosten 
van Spanje (het deel boven 
Portugal). Kruidig en pittig, en 
tegelijk fris en fruitig met de 
smaak van limoen en perzik.

De trots van de Oostenrijkse 
 kwaliteitswijnen. Je vindt ze aan 
de ranken ten noordwesten van 
Wenen, waar de beste wijnen 
gemaakt worden. Fris en peperig.

Komt als de viuradruif voor in 
witte rioja. Ook bekend van de 
mousserende cava, ‘de Spaanse 
champagne’. In Franse wijnen 
proef je ze in côtes du roussillon 
en corbières.
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Mutatie van de pinot noir. Kleine 
druiven die rijk aan suiker zijn. 
Doet aan chardonnay denken, 
maar is minder sprankelend. Uit 
Duitsland kennen we hem als 
weissburgunder. Vol, zachtkruidig 
en soepel.

Kruidig, hoog suikergehalte, rijk 
aan geur en smaak. In de Elzas  
als edel ras beschouwd. Overrijpe, 
door edelrot aangetaste druiven 
worden er geselecteerd voor de 
beste wijnen. In Italië produceren 
ze makkelijke drinkers onder de 
naam pinot grigio.

Naar deze druif is de Italiaanse 
bubbelwijn genoemd. Komt oor
spronkelijk uit het noordoosten, 
boven Venetië. Immens populair: 
in 2012 werden 200 miljoen 
 flessen geproduceerd met de 
DOCstatus, voor 2014 verwacht 
men het dubbele. Prosecco met 
DOCGstatus is het best.

De adelijke druif. Nummer 1 in 
Duitsland, waar je hem langs de 
Rijn en de Moezel vindt. Zowel de 
droge varianten als de klassieke 
zoete rieslingwijnen krijgen waar
dering van wijnliefhebbers. Groeit 
overigens ook op Nederlandse 
wijnakkers en produceert frisse 
droge wijnen.

Na chardonnay en riesling de 
derde witte druif qua populariteit. 
Afkomstig uit Bordeaux. 
Knisperend droog en fruitig fris. In 
bordeaux gaat hij puur in de fles, 
maar wordt vaak gemengd met de 
sémillon, om hem wat vriendelijker 
te maken. Het bekende wijntype 
sancerre wordt van de sauvignon 
blanc gemaakt.

Weelderig fruitig met een vettige 
structuur. Hun rottingsproces 
maakt ze erg zoet, waardoor ze 
geschikt zijn voor zoete (liquoreuze) 
wijnen.

Jong en frisse Italiaan. Op  
de zuidelijke oevers van het 
Gardameer niet te missen. 
Eenvoudige wegdrinkers, zoals de 
orvietowijnen en witte chianti’s 
uit Toscane. Worden ook verwerkt 
in cognac, armagnac en witte 
 balsamicoazijn. Komt als de ugni 
blanc ook voor in wijn uit 
Bordeaux en Côtes du Rhône.

Spaanse druif die profiteert van 
de vraag naar frisse wijnen. Is de 
belangrijkste druif in het wijnge
bied Rueda, ten noordwesten van 
Madrid. Grapefruit, citrusvruchten 
en peer is nooit ver weg. Wordt 
vaak gemengd met de sauvignon 
blanc.

Komt vooral voor in kwaliteitswijn 
die zacht fruitig, bloemig, en 
meestal droog zijn. Gedijt goed 
rond het Franse Rhône
wijngebied, in Australië en 
Californië.
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Blauw
Een van de meest verbouwde drui
ven in Italië. Werd lange tijd een 
tikkie armoedig gevonden, maar 
brengt krachtige en ongemengde 
kwaliteitswijnen voort. Is thuis in 
de regio Piëmont. Ook populair in 
Argentinië en Californië.

Komt alleen voor in de Spaanse 
provincie Valencia. Geeft diep
rode, volle wijn met zachte 
afdronk, zeker als hij wat langer 
heeft kunnen rijpen. Geregeld 
gemengd met cabernet sauvignon 
of tempranillo.

Vader van de cabernet sauvignon, 
maar van mindere kwaliteit; ze 
eindigen vaak samen in bordeaux
wijnen, waarin merlot de hoofdrol 
speelt. Kan bij chique wijnen uit 
SaintÉmilion en Pomerol op het 
etiket staan als ‘bouchet’. Ruikt 
vaak naar potloodslijpsel.

Meest gedronken wijndruif; overal 
populair en groeit in veel klimaten. 
Krijgt vaak steun van andere 
 druiven om smaak wat complexer 

en minder wrang te maken.  
Uit Californië, ZuidAfrika en 
Australië komen ze vaker onge
mengd en is de smaak zachter.

Hoofdbestanddeel van chique 
amaronewijnen uit Italië, 
gesteund door de rondinella  
en molinara. Uit de Valpolicella
streek. De schillen worden 
 hergebruikt voor de ripasso 
 valpolicella. Amarone wordt 
 evenals barolo tot de beste wijnen 
van Italië gerekend.

Sterk in opkomst in Duitsland, 
mede verantwoordelijk voor de 
toegenomen aandacht voor Duitse 
wijn in Europa. Meestal ongemengd 
tot een stevige wijn gemaakt. 
Soepele smaak met tonen van 
vanille en zwarte bessen.

Komt uit de Franse wijnregio 
Beaujolais. Fris en fruitig. Snel 
opdrinken, van bewaren wordtie 
niet lekkerder. Wint aan kwaliteit 
in de bourgogne passetoutgrains, 
waarin hij met de pinot noir 
 vermengd is.

Ook bekend als garnacha. 
Populair in Spaanse blends, 
vooral riojawijnen. Zit ook in 
rhônewijnen. Krachtig en fruitig. 
Heeft weinig pigment in zijn schil, 
daarom vaak gemengd met 
 donkerder druiven. 

Veel gezien in bordeauxwijn, met 
merlot en cabernet sauvignon. 
Geeft soepelheid en zachtheid. 
ZuidAmerikaanse wijnlanden 
 produceren hem als zachte solist.

Spaanse druif in opkomst, uit de 
wijnstreek Bierzo, waar steeds 
meer kwaliteitswijn vandaan 
komt. Lichter en fruitiger dan de 
meeste andere Spaanse wijnen. 
Hangt qua smaak tussen Frankrijk 
en Spanje in; vol en zacht.

Slaat vaak de trom in bordeaux. 
Zacht en fluwelig, wat goed mixt 
met de scherpere cabernets. Veel 
Californische en ZuidAfrikaanse 
wijnen zijn pure merlots. 

Van de Catalaanse kust. Bijna 
 vergeten, tot Franse boeren hem 
herontdekten en er goede wijnen 
mee maakten. Zit vaak in de côtes 
du rhône en languedocroussil
lonwijnen. Een trio met grenache 
en syrah in de ‘GSMblends’.
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1 Gedroogd als rozijn
2 Vers van de tak als fruit
3 Als cosmetica; de olie 
die uit de pitten wordt 
geperst – druivenpitolie 

Druiven worDen op vijf manieren geconsumeerD:
– wordt veel verwerkt 
in producten die de 
huid soepel en vitaal 
maken en huidveroude
ring tegengaan

4 Als olie voor consumptie 
in dressing, of om te bak
ken en fonduen. Geschikt 
omdat het pas op hoge 
temperatuur begint te 
walmen

5 Als sap; druivensap, 
wijn en aanverwante 
dranken zoals armagnac, 
cognac, champagne

Bobal

Cabernet franc

Cabernet sauvignon

Corvina

Dornfelder

Gamay

Grenache

Malbec

Mencía

Merlot

Mourvèdre/monastrell



Dé druif in Piëmont in Noordwest
Italië. Vernoemd naar de nevel  
die in de herfst dit gebied bedekt: 
de nebbia. Wil alleen thuis 
groeien, hoe andere wijnstreken 
het ook proberen. Komen na zes 
tot acht jaar rijpen op smaak. 
Licht van kleur, vol van smaak. 

De trots van het Italiaanse eiland 
Sicilië, vernoemd naar het zuide
lijke plaatsje Avola. Mooie wijnen 
die zoet en pittig voelen. De 
 vergelijking met syrah gaat op.

Vaak puur gedronken. Wil vooral 
in de Bourgogne groeien. Helder 
van kleur, soepel en kruidig van 
smaak. Is ook de meest gebruikte 
druif in champagne. De Duitsers 
noemen hem spätburgunder.

Een ZuidAfrikaanse vondst: de 
kruising tussen cinsaut en pinot 
noir. Eerste en enige Zuid
Afrikaanse druif. Fruitigheid van 
de pinot en de grondigheid van de 
cinsaut. Brazilië en Californië heb
ben hem ook ontdekt, mede als 
basis voor champagnevarianten.

Verantwoordelijk voor de toename 
van wijnbouw in Nederland. Gedijt 
in ons klimaat en is bestand tegen 
schimmels en ziektes als meel

dauw. Beetje bordeauxachtige  
wijn met de geur van bosvruchten, 
maar vanwege hoog tanninegehalte 
minder toegankelijk.

Dominante druif in de Italiaanse 
chianti (70 tot 90 procent), met de 
lyrische bijnaam ‘Het bloed van 
Jupiter’. Donker van kleur en smaak, 
niet zelden een tikkie bitter.

Syrah is de Europese benaming, 
maar is ook bekend als shiraz 
 omdat Australië en ZuidAfrika hem 
als pure wijn op de Europese markt 
brengen. In Frankrijk onderdeel van 
de châteauneufdupape en côtes 
du rhônes. Veel geur en krachtig.

Spanjaard die snel aan populariteit 
wint in Nederland. Bekend van  
rioja (met grenache en mazuelo), 
maar ook als solist. Geeft krachtige, 
geconcentreerde wijnen; de 
Portugezen noemen hem tinta roriz 
en maken er port mee.

Koning van de Californische wijn
akkers. Ook in ZuidAfrika, Zuid
Amerika en Australië in opkomst.  
In Europa wel in de schappen, maar 
nauwelijks in het landschap te zien; 
of het moet de Italiaanse primitivo 
zijn, die genetisch identiek is. 
Drinkt soepel weg.Te

ks
T:

 M
ac

hi
el

 R
eb

er
ge

n.
 

Nebbiolo

Nero d’avola

Pinot noir

Pinotage

Regent

Sangiovese

Syrah/shiraz

Tempranillo

Zinfandel
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