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A U T E U R :  M A R I A N  VA N  O P S TA L

E
r bestaan vele duizenden wijnsoorten en geen enkele

daarvan is hetzelfde. Het enige overzichtelijke lijkt de

kleur. Je hebt witte wijn, rode wijn en rosé. Maar zelfs

witte wijn kan in kleur variëren van goudgeel tot lichtgroen,

en rode wijn van lichtrood tot fonkelend dieppurper. Rosé

zit ergens tussen rood en wit in.

Wat alle wijnen wél gemeen hebben, is hun grondstof: de

druif. Wanneer suikers uit de druiven worden omgezet in

alcohol, verandert druivensap in wijn met een alcoholper-

centage van 10 tot 14%. Deze zogeheten fermentatie vindt

plaats onder invloed van gist. Al duizenden jaren geleden

ontdekten pioniers dit proces toen zij erin slaagden een

roesverwekkende en geestverrijkende drank te brouwen uit

natuurlijk plantenmateriaal. Tegenwoordig wordt het aloude

gistingsproces nog steeds gebruikt, maar de magie rond de

wijnbereiding – in jargon vinificatie – heeft plaatsgemaakt

voor kennis. Hierdoor hebben de hedendaagse wijnmakers

veel meer vat op de kwaliteit en eigenschappen van hun wijnen.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Hoe je witte wijn kunt maken van blauwe

druiven en hoe je de smaak van wijn kunt meten.

• De Basis: Hoe wordt druivensap wijn, wat doet sulfiet en

waarom heeft wijn soms ‘kurk’?

• De Diepte: Wat doet wijn met de gezondheid? Is er een

verklaring voor de ‘Franse paradox’? |

WIJNWIJN



2 DE CONTEXT

Wijn is rood, wit of iets daartussenin. Dat spreekt haast voor zich. Ingewikkelder is
de smaak: wat is vies of juist lekker, en waarom? Wijnkenners ruiken en proeven,

wetenschappers proberen geur en smaak te vangen in wetten.
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H
et genoegen van een glas wijn

was vroeger slechts voorbehou-

den aan geestelijken, edelen, wel-

gestelde kooplieden en hoge gezagheb-

bers. Dat ligt tegenwoordig wel anders.

Wijn drinken is in onze cultuur gemeen-

goed geworden. Er is tegenwoordig voor

ieder wat wils – al naar gelang voorkeur,

smaak en budget. In Nederland steeg de

wijnconsumptie van 14,5 liter per persoon

in 1990 tot 20,6 liter in 2004, een toena-

me van ruim veertig procent. Saillant

detail: in dezelfde periode daalde de bier-

consumptie met veertien procent, van 91

liter naar 78 liter per persoon per jaar.

Volgens het Productschap Wijn kopen we

in Nederland driekwart van de wijn in de

supermarkt en betalen we gemiddeld

€ 2,69 per fles. Rode wijn blijkt het popu-

lairst (53,7%), gevolgd door wit (36,8%) en

tot slot rosé (9,5%).

KLARE WIJN

Een hardnekkig misverstand blijft dat

rode wijn van blauwe druiven komt en

witte wijn van witte. Bij rosé denken som-

migen nog steeds aan een mengsel van

wit en rood. Feit is dat rode wijn en rosé

beide gemaakt worden van blauwe, paarse

of rode druiven. In de schil van deze drui-

vensoorten komen kleurstoffen voor. Door

tijdens de wijnbereiding het vruchtvlees

samen met de schillen te laten gisten,

kleuren deze verbindingen de wijn rood.

Hoe langer het sap op de schillen staat,

hoe dieper de kleur. Voor rosé haalt men

de druivenschillen al na een paar uur of

hooguit een dag uit het gistvat.

Druivensap zélf is altijd kleurloos,

waardoor beide kleuren druiven een witte

wijn opleveren als de druiven vóór de

gisting worden geperst en de schillen

achterblijven. Beroemd voorbeeld is witte

champagne, die voor tweederde afkom-

stig is van blauwe druiven. Als een witte

wijn enkel van witte druiven wordt

gemaakt, vermeldt het etiket ‘blanc de

blancs’. De druiventrossen worden dan

na de pluk ontsteeld en ontbladerd en

binnen enkele uren voorzichtig geperst.

Dit druivensap heeft een wazige licht-

groene kleur. Afhankelijk van druiven-

soort en gistingproces resulteert dit in

bleekgroene tot diep goudgele wijn.

Onder invloed van enzymen verandert de

paarse of rode kleur van een jonge rode

wijn bij veroudering richting bruin. 

SMAAKMAKERS

Voor rode wijn gebruikt men de com-

plete druif: blauwe druiven gaan zelfs

met steeltjes, schillen, pitjes en al de gist-

kuip in. De tijd dat deze componenten-

meegisten bepaalt niet alleen de kleur van

de wijn, maar ook de smaak en het ‘karak-

ter’. Hoe langer gegist, hoe roder de kleur.

De wijn bevat dan meer tannine ofwel

looizuur, een stof die ook in thee zit. Voor

wijnliefhebbers is deze stof van belang

omdat hij de wijnsmaak enorm beïn-

vloedt.

Tannine is een verzamelnaam voor poly-

fenolen die voorkomen in de steeltjes, pit-

jes en schillen van druiven. Wijn krijgt er

een volle, ronde en romige smaak door,

zoals kenners het formuleren. Maar bij

een overmaat tannine krijgt de wijn iets

bitters, hards en droogs – je tanden wor-

den er letterlijk stroef van. Oorzaak zijn

de vele hydroxylgroepen in polyfenolen, die

sterke complexen kunnen vormen met

eiwitten en andere macromoleculen.

Witte wijn uit blauwe druiven.

Feiten en fabels

Wat je ook drinkt: van alle dranken krijg je per
standaardglas evenveel alcohol in het

lichaam. Eén zo’n glas bevat 12 ml ofwel 10 gram
alcohol. Gemiddeld weegt een mens 70 kg, waar-
van 70 procent (50 kilo water). Consumptie van

één glas bier, wijn of jenever geeft 10 gram alcohol
per 50 kilo water en dus een alcoholpromillage van
0,2 ‰. Iedereen ervaart de gevolgen van een glas
alcohol anders. Dat komt onder meer door het
lichaamsgewicht, of de maag vol is, men uitgerust
is of gewend is aan alcohol. De snelheid waarmee
alcohol in ons lichaam wordt afgebro-
ken bedraagt gemiddeld 1,5 uur
per standaardglas. Zo valt
te berekenen na hoeveel
consumpties iemand nog
mag autorijden. |

standaardglas

bier wijn borrel

inhoud (ml of cc) 225 100 35

alcohol (vol%) 5 12 35

alcohol (ml) ± 12 12 ± 12

ALCOHOLREKENEN
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EEN CULINAIRE MISVATTING

Wijn met kaas, het is één van de meest klassie-
ke gastronomische combinaties. Maar hoe

lang nog? Als het aan voedingswetenschappers van
de Davis University of California ligt, is deze wet
van meden en perzen achterhaald. Kaas blijkt de
smaak van wijn namelijk af te zwakken en niet te
accentueren.

De Amerikanen beproefden acht verschillende wij-
nen en kazen in allerlei verschillende combinaties.
Kaas haalt alleen de vette en boterachtige smaak
van wijn naar voren, terwijl het de kruidige, fruitige,
houtige en zurige
smaak doet ver-
dwijnen. Als ver-
klaring geven de
onderzoekers dat
bij het eten van
kaas een minus-
cuul dun vetlaag-
je in de mond
wordt gevormd,
waardoor de sen-
sorische wijnwaarneming achteruit gaat. Een twee-
de verklaring is dat smaakmoleculen uit de wijn
gebonden worden door eiwitten in de kaas,
waardoor je de wijn minder goed proeft.

Het gaat menig wijnkenner te ver om na dit onder-
zoek de smaakvolle kaas-wijn combinatie helemaal
naar het land der fabelen te verwijzen. Wel zijn de
meesten van hen het erover eens dat de wijn bij
kaas niet per se rood en oud hoeft te zijn.
Sommigen zweren bij een zoete witte chardonnay
met roquefort, anderen bij een eenvoudige rode
landwijn die in combinatie met kaas boven zichzelf
zou uitstijgen. |

KAASJE BIJ DE WIJN
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Een rode wijn die te jong wordt gedron-

ken, smaakt vaak wrang door een te hoog

tanninegehalte. Zo’n wijn moet nog uitrij-

pen. Daarbij wordt het tannine ‘zachter’

doordat er een netwerk met eiwitten ont-

staat. Dit leidt tot de bekende depotvor-

ming op de bodem van een fles. 

De benodigde rijpingsduur verschilt per

wijn- en druivensoort. Eenvoudige wijnen

met weinig zuren en tannine, zoals veel

rode wijn uit Noord-Europa, kunnen na

één jaar al op dronk zijn. Andere wijnen

tonen hun kwaliteit pas na enkele of soms

vele jaren. Gezien de trend om wijn

steeds jonger te gaan drinken, probeert

men tegenwoordig al in de wijngaard

rijpe tannine te bereiken. Witte wijnen

bevatten weinig tannine en kunnen

sowieso snel gedronken worden, maar

ook de meeste rode wijnen worden niet

beter van op de plank liggen. Zoals

moderne wijnboeken het aanraden: wijn

is om te drinken en niet om te bewaren.

PROEVEN ALS WETENSCHAP

Doorgaans wordt het aan wijnproevers

met goed getrainde zintuigen over-

gelaten om een goede wijn te onderschei-

den van de spreekwoordelijke Chateau
Migraine. Keuren is vooral een kwestie

van kijken, walsen, ruiken, slurpen en

smakken – en meestal niet van slikken.

De wijnproever beleeft bitter, zoet, zuur

en zout via de tong, de geurige aroma’s

van wijn via de neus. En dan is er nog een

derde component: het mondgevoel. In de

hersenen komen alle informatiestromen

samen en krijgt de wijn het subjectieve

eindoordeel van de proever.

Is de wijnsmaak ook te vangen in een

objectieve formule? Aan deze vraag wijd-

de een Nederlandse restauranthouder

met wetenschappelijke ambities, Peter

Klosse, een proefschrift (The concept of 
flavor styles to classify flavors, 2004). 

Klosse probeerde standaardbegrippen te

ontwikkelen om wijnen van elkaar te

onderscheiden. Zijn onderzoek leverde

drie universele smaakfactoren op: een

strak mondgevoel, een filmend mondge-

voel en smaakrijkdom. Met scores op

deze drie factoren blijken vinologen alle

mogelijke wijnen te kunnen classificeren.

Interessant is natuurlijk te achterhalen

welke stoffen in een wijn bijdragen aan

deze smaakfactoren en in welke mate. Uit

chemische analyses blijkt bijvoorbeeld dat

de zogeheten umamifactor (smaakrijkdom

in combinatie met een filmend mondge-

voel) kan worden toegeschreven aan de

aanwezigheid van glutamaat. En het ami-

nozuur arganine lijkt verantwoordelijk

voor de frisse geur van jonge witte wij-

nen. 

Proeven en ruiken vormen zoals gezegd

een belangrijk onderdeel bij de traditione-

le wijnproductie. Via deze sensorische

bevindingen sturen de wijnmakers het

gistingsproces. Onderzoekers van de

Carnegie Mellon University in het Ameri-

kaanse Pittsburgh denken dat computers

hierbij kunnen helpen. Zij werken aan

wiskundige modellen die het gistingspro-

ces beschrijven. Zo hopen ze de proces-

condities te kunnen voorspellen die lei-

den tot de gewenste samenstelling van

een wijn. Critici geloven echter niet in het

vakmanschap van de computer. Volgens

hen valt ware wijnkwaliteit alleen te waar-

borgen via ouderwets ruiken, rollen, gor-

gelen en walsen. |
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Afdronk nasmaak van wijn
Appel-melkzuurgisting enigszins ontzurende, tweede

wijngisting
Beaujolais Primeur extra snel vergiste beaujolais

van de jongste oogst
Bouquet de geur van de wijn
Depot droesem of bezinksel in een

wijnfles
Decanteren wijn overschenken in een karaf
Droog niet zoet
Fruitig wijn met lichte vruchtengeur

en -smaak
Gisting omzetting van suiker in 

alcohol en koolzuur
Most ongegist druivensap
Oenoloog gediplomeerd wijntechnoloog
Phylloxera wijnluis
Pétillant licht mousserend
Sommelier wijnkelner
Tannine looizuur, de stof die rode wijn

rijpingspotentieel geeft
Terroir klimaat en specifieke karakter

van de wijngaard 
Vinificatie wijnbereiding
Vin de pays term voor Franse landwijnen
Viticulteur Franse term voor wijnbouwer
Vintage Frans voor wijnjaar
Walsen het glas zwenken, nodig om de

wijn beter te kunnen ruiken

WIJNLATIJN

Wijn is voor het overgrote deel water en alcohol. De kleine rest-
fractie bestaat uit tientallen verschillende stoffen, zoals glycerol,
suikers (glucose en fructose), zuren (wijnsteenzuur, appelzuur,
melkzuur, citroenzuur, aminozuren), stikstofverbindingen, poly-
fenolen en mineralen (Ca, Mg, Fe, Cu, Mn). De samenstelling is
afhankelijk van het druivenras, de bodem, het klimaat, de rijp-
heid van het fruit, het oogstjaar en de methode van wijn maken.
Deze componenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor kleur,
geur en smaak.

WIJN ONTLEED
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Wijn is vergist druivensap. Niet meer, niet minder. Maar de weg van druif tot
wijn kent duizenden varianten. Het gistprocédé verschilt per wijn en elke

producent heeft zijn eigen manier om het beste uit de druif te halen. 

DE BASIS
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E
en druif bevat in feite alle ingre-

diënten voor wijn. In het vrucht-

vlees bevinden zich de suikers (glu-

cose en fructose) en de zuren. De schil

zelf bevat kleurstoffen en tannine, de bit-

ter smakende looistoffen die ook in de pit-

ten en steeltjes zitten. Op de buitenkant

van de schil houden zich natuurlijke gist-

cellen op. De druiven worden geplukt als

ze rijp zijn en vervolgens stuk gemaakt

zodat het sap vrijkomt. Deze zogeheten

most – druivensap dat nog geen wijn is –

gaat in een gistkuip. Daar volgt de alcoho-

lische gisting, de belangrijkste stap in de

vinificatie. 

Meestal wordt de gisting op gang ge-

bracht door te enten met een commerciële

giststam van de Saccharomyces cerevisiae,

dezelfde gistsoort die van nature aanwe-

zig is op de druif. De gebruikte gist be-

paalt mede de geur en de smaak van de

uiteindelijke wijn. Klassieke wijnmakers

proberen zoveel mogelijk met ‘druifeigen’

gistcellen te werken, of met een soort die

eigen is aan de omgeving waar de druif

groeit. Dat levert een authentiekere

smaak op. Elke gistsoort produceert tij-

dens de groei enzymen (waaronder zyma-

se) die een alcoholische vergisting laten

plaatsvinden. Hierbij wordt druivensuiker

omgezet in ethanol en koolstofdioxide:

C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2. 

Ethanol of ethylalcohol is de chemische

naam voor wat in de volksmond alcohol

heet. Een ongewenst bijproduct van de

vergisting is methanol, dat ontstaat als er

veel houtachtige stoffen in de most zitten

of als de gisting bij ongecontroleerde tem-

peraturen plaatsvindt. Wijn mag niet

meer dan 0,02 gram methanol per liter

bevatten; een overmaat kan leiden tot per-

manente blindheid. Een gunstiger bijpro-

duct is glycerol, eveneens een alcohol.

Zo’n een tot twee procent glycerol is goed

voor de ‘body’ van een wijn. En dan zijn er

nog de hogere alcoholen zoals butanolen

en pentanolen, die bij een slechte gisting

worden gevormd. Ze worden ook wel foe-

zelolie genoemd – afgeleid van Fusel, een

Duitse term voor slechte brandewijn.

Deze alcoholen kunnen zorgen voor de

beruchte kater na afloop van een uit de

hand gelopen drinkpartij.

Tijdens de vergisting ontstaan in de bor-

relende druivenbrij behalve alcoholische

componenten ook tal van andere verbin-

dingen, zoals aminozuren, aldehyden,

ethers, esters, aroma’s en diverse zuren.

Deze stoffen zijn gezamenlijk verant-

woordelijk voor de kleur, geur en smaak

van de wijn. Het gistingsproces stopt

zodra de suikers in de gistkuip nagenoeg

op zijn. De sap is wijn geworden. Het

alcoholpercentage bedraagt dan meestal

zo’n 11,5 tot 13 procent.

GIST ONDER CONTROLE

Gisten hebben voor hun groei altijd

suiker nodig. Daarmee produceren

ze niet alleen alcohol en koolstofdioxide,

maar ze zorgen ook voor een aangenaam

aroma. Deze aromacomponenten spelen

een belangrijke rol voor de uiteindelijke

geur en ook de smaak van het eindpro-

duct. Onderzoekers werken wereldwijd

aan nieuwe commerciële gisten om bij-

voorbeeld het bezinkgedrag te verbeteren,

de wijn voller en vetter te maken, het

De kunst
van het wijnmaken

SULFIET EN ZWAVEL

Om te voorkomen dat wijn bederft wordt de
antioxidant sulfiet toegevoegd als conserve-

ringsmiddel. Meestal in de vorm van kaliumwater-
stofsulfiet, calciumsulfiet of natriumwaterstofsul-
fiet, verbindingen die de negatieve invloed van
zuurstof verminderen en ongewenste micro-orga-
nismen doden. Dit gebeurt vooral bij witte wijn en
rosé, omdat rode wijn van nature al meer tannine
(eveneens een antioxidant) bevat. Sulfiet is in wijn
herkenbaar aan een branderige en scherpe geur
boven in de neus. De dosering van sulfiet is aan
strenge regels gebonden. In de regel 160 mg/l voor
rode wijn en 200 mg/l voor witte wijn. Goede wijn-
makers weten het sulfietgehalte tot een minimum
te beperken.

Een ander conserveringsmiddel is zwavel, dat al
bij de oude Grieken en Egyptenaren werd gebruikt.

Op zich een veilige stof, maar een te hoge dosering
veroorzaakt een onaangename smaak en geur, en
na het drinken een barstende hoofdpijn. |

CHEMISCH CONSERVEREN
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SLUITENDE OPLOSSINGEN

Al sinds de 17e eeuw worden kurken gebruikt om
wijnflessen en -kruiken af te sluiten. Toch duur-

de het tot 1981 voordat chemici de boosdoener van
de kurksmaak van wijn wisten
te identificeren: 2,4,6-tri-
chlooranisol, kortweg TCA.
Onder invloed van micro-orga-
nismen kan deze organische
chloorverbinding ontstaan uit
chloorfenolen die in de kurkeik
aanwezig zijn. TCA heeft een
bijzonder muffe geur waar
mensen bovendien extreem gevoelig voor zijn. Als
een liter wijn slechts vijfmiljardste gram TCA bevat,
halen wij onze neus er al voor op. Hierdoor zou
naar schatting bijna één op de dertig flessen linea
recta in de gootsteen moeten belanden.

Steeds meer wijnen, variërend van eenvoudig tot
exclusief, worden tegenwoordig afgesloten met een
kunststof kurk (gemaakt van polyolefinen, syntheti-
sche rubbers, low-density-polyetheen of elastome-
ren) of met een schroefdop. Hoewel dat gevoels-
matig misschien even wennen is, verdient dit de
voorkeur boven natuurkurk. Het organische materi-
aal laat zuurstof door en vergroot daardoor de kans
op bacteriële kurkinfectie. Bij het gebruik van
schroefdoppen hebben bottelaars daar geen last
van. |

KURKSMAAK

zuur- en alcoholpercentage te optimalise-

ren of de kleur te intensiveren. Tegen-

woordig worden vooral speciaal gekweekte

varianten van Saccharomyces cerevisiae toe-

gepast. 

Soms komen in druiven afwijkende gist-

stammen voor, zoals Brettanomyces of

Candida. Deze ‘wilde’ gisten kunnen

ongewenst schuimende wijnen veroorza-

ken en onaangename geuren produceren.

In kleine hoeveelheden geven ze echter

juist extra aroma aan de wijn.

De optimale werking van een gist vereist

een nauwkeurige temperatuurinstelling.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan,

want tijdens het gistingsproces zelf komt

warmte vrij. Vroeger werden de gistkui-

pen daarom handmatig gekoeld met

water en ijs, tegenwoordig zijn ze uitge-

rust met computergestuurde waterkoe-

lingsystemen. Voor een gist is 25-28 °C

ideaal, maar voor de meeste wijnen is dat

veel te warm. Er gaan dan veel aromastof-

fen verloren. Bij een relatief lage gistings-

temperatuur komen de aroma’s in witte

wijn en rosé optimaal tot uitdrukking. Bij

rode wijnen zorgt een hoge temperatuur,

soms zelfs gedurende korte tijd boven de

30 °C, voor extra extractie van kleur- en

smaakstoffen.

Ook de zuurgraad is een belangrijke

parameter bij de vergisting. Met een pH

van ongeveer drie is een wijndruif stuk-

ken zuurder dan een tafeldruif die een

pH van vijf à zes heeft. Het zijn de zuren

en bufferstoffen uit de druif die de pH

van de most bepalen. Deze zuurgraad

helaas is niet altijd gelijk aan de optimale

pH om de beoogde geur en smaak te krij-

gen. Vandaar dat de most soms ontzuurd

wordt met bijvoorbeeld CaCO3, of juist

aangezuurd wordt met fenolzuren om de

gewenste pH te krijgen. Vaak is het

middel echter erger dan de kwaal, omdat

de gebruikte hulpstoffen een negatieve

invloed hebben op geur en smaak. 

Een cruciale rol is weggelegd voor zuur-

stof, dat zowel de gisting als de smaak

sterk beïnvloedt. Volgens wijnmakers kan

zuurstof de wijn ‘maken’, maar ook ‘bre-

ken’ tijdens rijping en veroudering. Zuur-

stoftoevoer wordt vaak geregeld door

voorzichtig te roeren of door poreuze

houten vaten te gebruiken die zuurstof

doorlaten. Verder vindt beluchting plaats

als de wijn wordt overgeheveld van het

ene naar het andere vat. Dit zogeheten

oversteken, is nodig om bezinksel af te

scheiden. Bij moderne roestvrijstalen

wijntanks worden ook wel zuivere zuur-

stofbelletjes onderin de tank geperst; dit

proces heet micro-bullage.

NABEWERKINGEN

Na de alcoholische gisting kunnen nog

allerlei nabewerkingen worden uitge-

voerd. Bijvoorbeeld een tweede ‘malolacti-

sche’ gisting – in feite geen gisting, maar

een bacterieel proces. Melkzuurbacteriën

zetten hierbij het scherpe appelzuur om

in milder melkzuur. Wanneer in het voor-

jaar de temperatuur stijgt, kan dit proces

ook automatisch op gang komen. Rode

rioja-wijn bijvoorbeeld, ondergaat vrijwel

altijd een ‘malo’. Voor witte wijnen is het

geen regel, omdat die juist aantrekkelijk

zijn door de frisse smaak van de appelzu-

ren. 

Koolstofdioxide dat vrijkomt bij de gis-

ting kan wijnen mousserend maken. Dit

soort wijn wordt in eerste instantie op

dezelfde manier gemaakt als gewone

witte wijn. Door vervolgens gist en suiker

aan de basiswijn toe te voegen ontstaat

een tweede gisting. Deze verloopt in de

fles, waardoor de koolzuurbelletjes in de

wijn gevangen blijven. |

Op hout gerijpte wijnen hebben een typische
vanille- of roomsmaak die veel wijndrinkers

aanspreekt. Gebruik van eikenhouten vaten is
echter duur en arbeidsintensief. Om

goedkopere wijnen toch een houtaroma te
geven gebruiken wijnmakers soms

houtsnippers of -staven in hun opslagtanks.

RIJPEN OP HOUT

Cl Cl

Cl

OCH3

2,4,6-trichlooranisol

Anthocyanine is een polyfenol in de schil van de
blauwe druif die verantwoordelijk is voor de kleur van

rode wijn. 

OHO

OH

OH

OH

+

Natuurkurk is afkomstig van de kurkeik Quercus
suber. De stam van de boom is omgeven door

een bast met daaronder de kurk. Dit is een cen-
timeters dikke laag dode cellen, die de boom

beschermt tegen uitdroging. De kurklaag wordt
handmatig geoogst en groeit vervolgens in

negen à tien jaar weer aan, waarna een volgen-
de oogst plaatsvindt. 
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‘Op je gezondheid!’, zo klinkt het steevast als mensen samen het glas heffen. Volgens
epidemiologische studies werkt matige consumptie van (rode) wijn inderdaad positief op de

gezondheid. Maar over het hoe en waarom tast de wetenschap nog in het duister.

DE DIEPTE
W I J N CHEMISCHE FEITELIJKHEDEN  |  APRIL 2006

I
n 1991 werd de zogeheten Franse 

paradox wereldnieuws dankzij de

Amerikaanse televisiezender CBS. Die

bracht een reportage over het verband tus-

sen levensstijl en het aantal hart- en vaat-

ziekten in Frankrijk. Hoewel Fransen

gemiddeld veel meer vet, eieren, vette

sauzen en dergelijke naar binnen werken

dan Amerikanen, ligt het aantal hart- en

vaatziekten in Frankrijk liefst veertig pro-

cent lager dan in de VS. Ziedaar de para-

dox: veel vet eten en tóch minder hart- en

vaatziekten.

De verklaring werd gevonden in een

andere typisch Franse gewoonte: het drin-

ken van rode wijn. Op zich een mooie ver-

klaring, maar waaruit bestaat die bescher-

mende component in wijn dan? Talloze

wetenschappers buigen zich over deze

kwestie.

Dit onderzoek blijkt niet bepaald een-

voudig. Op de eerste plaats omdat de che-

mie van wijn zeer complex is. Hoofd-

bestanddelen zijn weliswaar water (circa

80-90%) en ethanol (8-15%), maar de

complexiteit zit hem juist in de minieme

fractie van vele tientallen tot honderden

verschillende verbindingen die verant-

woordelijk zijn voor de geur, kleur, smaak

en ook voor de specifieke bioactiviteit. Op

de tweede plaats is het niet eenvoudig om

het drinken van wijn geheel los van ande-

re zaken te beschouwen. De correlatie

tussen wijnconsumptie en positief

gezondheidsgedrag blijkt bijvoorbeeld

hoog. Zo publiceerde het gezaghebbende

British Medical Journal in januari 2006

een Deense studie waaruit blijkt dat men-

sen die rode wijn drinken ook gezond

eten. De onderzoekers verzamelden gege-

vens van ongeveer 3,5 miljoen transacties

in Deense supermarkten en ontdekten

verschillen in koopgewoonten tussen

mensen die wijn of bier in hun bood-

schappenmandje doen. Wijnkopers ble-

ken meer olijven, fruit, groenten, gevogel-

te en magere zuivelproducten in te kopen,

terwijl bierkopers een grotere voorkeur

hadden voor kant-en-klaar maaltijden,

frisdranken, suiker, gesneden vleeswaren,

varkens- en lamsvlees, chips, roomboter

en sauzen.

MITS MET MATE

Wereldwijd zijn veel bevolkings-

onderzoeken gedaan naar de licha-

melijke gevolgen van alcohol. Die studies

hebben aangetoond dat mensen met een

matige alcoholconsumptie minder last

van coronaire hartziekten hebben dan

geheelonthouders. Verhoging van het

HDL-cholesterol – het ‘goede’ cholesterol

– blijkt een beschermend effect van etha-

nol. Een belangijke rol hierbij speelt het

enzym paraoxonase, dat door ethanol

wordt geactiveerd. Onder invloed van dit

enzym ruimt ons lichaam schadelijke

(geoxideerde) vetten op.

Behalve het gunstige effect op hart- en

vaatziekten laten de bevolkingsstudies

ook andere positieve lichamelijke effecten

van alcohol zien. Het bevordert bijvoor-

citrusvruchten

flavanonen

selderij, 
peterselie

flavonen

soja, tofu

isoflavonen

broccoli, knoflook, 
uien

flavonolen

bosbessen, kersen, 
blauwe druiven, 
wijn

anthocyanines

appels, perziken, 
thee, 
wijn

flavan-3-olen

uien, broccoli, 
bonen, druiven, 
thee

quercitine glycoside
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FLAVONOÏDEN

Santé!?
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GEZONDHEIDSCLAIMS VERKLAARD

Reservatrol komt vooral voor in blauwe druiven en
rode wijn. Men veronderstelt dat het een gun-

stige werking heeft bij het voorkomen van hartaan-
doeningen, kanker en veroudering. Bij gistcellen is
zelfs aangetoond dat deze verbinding de gemiddel-
de overlevingstijd met zeventig procent kan verlen-
gen. Ook in vliegen en wormen blijkt reservatrol tot
een langere levensduur van cellen te leiden. Of dat
ook voor menselijke cellen geldt is nog onbekend.
Wie weet komt daar verandering in, want weten-
schappers van het Amerikaaanse MIT hebben onlangs
tijdens de AAAS Annual Meeting  2006 in St Louis
een mogelijk werkingsmechanisme beschreven.
Volgens hen berust het effect op activatie van het
enzym Sir2 (silent information regulator 2), een

deacetylase dat niet alleen een rol speelt in de stof-
wisseling, maar ook bij de regulatie van andere
genen en bij veroudering. Reservatrol zou een ster-
ke stimulator zijn van Sir2. Een ander Amerikaans
onderzoeksteam (Litwin-Zucker Research Cente,
Manhasset, NY) onderzocht het effect van reserva-
trol op cellen die beta-amyloïde produceren. Deze
eiwitsubstantie vormt in de hersenen zogeheten
plaques die verantwoordelijk worden geacht voor
het ontstaan van de ziekte van Alzheimer.
Reservatrol zou de hoeveelheid beta-amyloïde laten
dalen; niet zozeer door de aanmaak ervan te beper-
ken, maar door de eliminatie te versnellen. Dit
effect komt volgens de onderzoekers tot stand door
inwerking op proteases, enzymen die heel specifiek
bepaalde eiwitten afbreken. |

MYTHE OF MEDICIJN

beeld de botdichtheid, verhindert trombo-

se, gaat de vorming van nier- en galstenen

tegen, vertraagt verouderingsprocessen

en verkleint de kans op dementie.

Absolute voorwaarde voor deze positieve

effecten is een ‘matig’ alcoholgebruik. Bij

overmatig gebruik zijn de effecten juist

averechts en neemt de kans op vroegtij-

dige sterfte exponentieel toe door proble-

men met de lever, het hart, de bloedcircu-

latie en de hersenen. De relatie tussen

alcoholgebruik en sterfte is J-vormig: ver-

geleken met matige gebruikers van alco-

hol is de sterfte onder geheelonthouders

iets verhoogd, terwijl de sterfte onder

zware drinkers zeer sterk verhoogd is.

Teveel alcohol is dus ongezond – dat blijft

onomstreden. Het Voedingscentrum ad-

viseert daarom niet meer dan drie glazen

alcoholische drank per dag voor mannen

en niet meer dan twee glazen voor vrou-

wen. 

BESCHERMENDE VERBINDINGEN

In verschillende studies is onderzocht of

de gezondheidseffecten afhangen van

de soort alcoholische drank. De resultaten

van deze onderzoeken zijn echter niet

eenduidig. Rode wijn zou bijvoorbeeld

het beste beschermen tegen atherosclero-

se. Grootste verschil tussen rode wijn en

andere alcoholhoudende dranken is het

hoge gehalte aan fenolische componen-

ten. Deze verbindingen zitten vooral in de

pitten en schillen van de druif en die gaan

bij de bereiding van rode wijn mee in de

gistkuip. Daardoor is het gehalte fenolzu-

ren en polyfenolen in rode wijn veel

hoger (500 en 2500 mg/l) dan in witte

wijn (150 en 300 mg/l). 

Een belangrijk deel van de fenolische

componenten bestaat uit zogeheten flavo-

noïden. Deze verbindingen vormen een

grote familie plantaardige stoffen die

voorkomen in groenten, fruit en thee. Ze

zijn meestal gebonden aan suikermolecu-

len in de vorm van glycosiden. Het ver-

moeden bestaat dat flavonoïden (vroeger

aangeduid als vitamine P) door hun bio-

actieve eigenschappen bijdragen aan het

gezondheidseffect van rode wijn. 

Epidemiologen vinden steeds meer aan-

wijzingen dat flavonoïden bescherming

bieden tegen hart- en vaatziekten. Het

zijn uitstekende antioxidanten en zouden

daarom zuurstofradicalen, die oxidatieve

schade kunnen veroorzaken, onschadelijk

maken. Zuurstofradicalen worden tijdens

stofwisselingsprocessen in ons lichaam

gevormd en spelen een belangrijke rol

binnen de fysiologie. Ze zijn echter bij-

zonder reactief, waardoor ze schade kun-

nen toebrengen aan DNA, lipiden, eiwit-

ten en lipoproteïnen. Hierdoor vergroten

ze de kans op onder meer hart- en vaat-

ziekten, kanker en de ziekte van Alzhei-

mer. Dat antioxidanten in de voeding

bescherming bieden tegen deze verouder-

ingsziekten is overigens in gecontroleer-

de voedingsproeven nog nooit bevestigd.

NOG VEEL VRAGEN

Flavonoïden in rode wijn zouden door

hun antioxidatieve eigenschappen de

oxidatie van lipoproteïnen en daarmee het

proces van atherosclerose kunnen tegen-

gaan. Over de werkingsmechanismen is

echter nog niet veel bekend. Onderzoek

hiernaar is niet eenvoudig, omdat juist de

fenolische componenten in rode wijnen

sterk kunnen variëren. Met name de aard

en hoeveelheid van de flavonoïden is lang

niet altijd bekend. Hun samenstelling

hangt af van de soort druif, het klimaat en

het tijdstip van de oogst. Bovendien vin-

den tijdens de fermentatie en de rijping

van de wijn nog allerlei chemische reac-

ties plaats.

Maar zelfs al is de exacte samenstelling

bekend, dan rest nog de vraag van de bio-

beschikbaarheid en de kinetiek. Wordt

een stof door het lichaam opgenomen? Is

de verbinding zelf (of een metaboliet) bio-

actief? En in hoeverre versterken of ver-

zwakken verschillende componenten

elkaars werking? Kortom: ondanks de

vele aanwijzingen over de heilzame wer-

king van flavonoïden blijft de weten-

schappelijke onderbouwing van deze

claims vooralsnog erg dun. |

mg/l mg/l
non-flavonoïden 250-1500 160-260
hydroxybenzoëzuren 0-260 0-100
hydroxycinnaminezuren 160 130-150
stilbenen 12 2l

flavonoïden 750-1000 25-30
flavonolen 100 spoor
flavan-3-olen 150 15-30
anthocyanen 20-500 0

Onderzoekers verbonden aan de universiteit van
Montpellier hebben op basis van chardonnay een
witte wijn ontwikkeld met een hoger polyfenolgehal-
te dan normaal door een vergistingsproces toe te
passen mét schil bij een relatief hoge temperatuur.
De resulterende witte wijn bleek 3,5 keer zo veel poly-
fenolen te bevatten als een gewone chardonnay en
even veel als een doorsnee rode wijn. Tests met die-
ren gaven goede resultaten te zien wat betreft de
bescherming van de bloedvaten. De wijn zelf,
Paradoxe Blanc genoemd, bleek overigens ook
geschikt voor consumptie door mensen.

POLYFENOLEN IN RODE EN WITTE WIJN

HO

HO reservatrol

OH
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VOOR OP SCHOOL
1. Kun je ook wijn maken van andere vruchten dan wijn? En

waarom (niet)?

2. Een persoon (A) van 78 kg drinkt een glaasje port als aperitief

en drie glazen witte wijn tijdens het etentje dat twee uur duurt.

De partner (B), die net een maand een rijbewijs heeft en 62 kg

weegt, drinkt een biertje vooraf en een glas rode wijn bij het

eten. Een half uur na het laatste glas gaan ze naar huis. Wie

is de BOB? Of moeten ze een taxi bellen? (toegestaan alcohol-

promillage voor A is 0,5 ‰ en voor B 0,2 ‰).

3. Hoe krijg je bubbels in champagne?

4. Port en cognac zijn twee alcoholische dranken die ook van

druiven worden gemaakt. Wat is/zijn de verschillen met het

wijnprocédé?

5. Wat zijn antioxidanten en waarom zijn ze gezond?

6. De gezondheid zou gebaat zijn bij matig wijngebruik. Noem

vijf of meer variabelen die een rol kunnen spelen bij de

gezondheid van wijndrinkers. Welke conclusies trek je?

7. Sulfiet in wijn wordt gemakkelijk geoxideerd. Het onttrekt

zuurstof en andere oxidatoren aan de wijn. Geef de halfreac-

ties van sulfiet (in zure wijn) en van zuurstof. Hoe luidt de

totale redoxvergelijking?

8. Anthocyanine is een natuurlijke kleurstof die in basisch

milieu blauw kleurt en in zuur milieu rood. Laat zien hoe

door verwijdering/toevoeging van een proton (H+) het

geconjugeerde pi-systeem en daarmee de kleur wordt beïn-

vloed.

9. Reservatrol is een effectieve radicaalvanger. Het zuurstofdi-

radicaal ‘steelt’ een waterstof van een OH-groep. Het ontsta-

ne reservatrolradicaal is mesomeer gestabiliseerd. Geef

structuurformules van mesomeer gestabiliseerde radicalen.

10. 2,4,6-Trichlooranisol (TCA) veroorzaakt de kurksmaak in

wijn. Hoe ontstaat deze stof?
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