22.04.2017 CC Ter Vesten - Beveren – Wijnquiz

Wijnquiz Commanderij Land van Waas
Opzet van de avond:
Ongetwijfeld is dit één van de meest uitzonderlijke proefavonden van de laatste jaren.
Als trouw lid van de commanderij hebt u in de voorbije jaren massaal veel geleerd over wijnen
en regio’s, over druiven en streken.
U hebt onvoorstelbaar veel gesnoven en geproefd. Aroma’s van bessen, hout, chocolade, en
jawel, zelfs bloemkool en regenjassen hebben de revue gepasseerd. U proefde fijne zuren en
strenge zuren, groene en andere tannines.
Daarom is het de hoogste tijd om te checken wat er van al die verworven kennis is blijven
hangen.
Theorie en praktijk worden afgewisseld want 5 sponsors hebben zich bereid verklaard om gratis
een wijn ter beschikking te stellen voor de quiz.
Uiteraard hebben we daar telkens een gepaste vraag bij verzonnen.
De nadruk ligt op gezelligheid die gekoppeld wordt aan het ludieke.
Genot is dus verzekerd !

 1. Wijn : Wijnkasteel Genoels-Elderen – Zwarte Parel
Uit welke Belgische wijnstreek is deze “zwarte parel” afkomstig:
A.
B.
C.
D.

Hageland
Haspengouw
Heuvelland
Côtes de Sambre et Meuse

Antwoord: B. Haspengouw

 2. Wijn : Anjou Blanc 2010 – Thibaud Boudignon
Van welke druif is deze wijn een monocépage?
A.
B.
C.
D.

Grüner Veltliner
Chenin
Chardonnay
Sémillon

Antwoord: B. Chenin

 3. Wijn: The White Cab – Asara - 2013
Herken je de cépage in deze witte Afrikaner:
A.
B.
C.
D.

Chenin
Colombard
Chardonnay
Cabernet Sauvignon

Antwoord: D. Zuid-Afrika met Cabernet Sauvignon

 4. Wijn: Greif - Korneil
Deze wijn is een monocépage van Lagrein. In welke Italiaanse wijnstreek treft men deze druif bijna
uitsluitend aan:
A.
B.
C.
D.

Alto Adige
Veneto
Valpolicella
Friuli

Antwoord: A. Alto Adige

 5. Wijn: Le Plan Vermeersch GT-C
Welke druif proef je in deze mooie wijn:
A.
B.
C.
D.

Mourvèdre
Syrah
Carignan
Grenache

Antwoord: C. Carignan
Gino, Hubert, Hans en Karel hebben er van genoten jullie zo op de proef te stellen. Wij hopen dat niet
alleen de winnaars, aan deze proefavond een heerlijke herinnering overhielden.

