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Introductie wijn proeven
Jos Aerts
Lakenhal Grote Markt Herentals
dinsdag 22 november 2016 19.30 uur!!
Beste vrienden,
Oenologie, de discipline die zich bezig houdt met
de biotechnische aspecten van de wijnproductie, is
duidelijk een wetenschap.
Maar de kwaliteit van een wijn beoordelen via het
proeven van de wijn is veeleer een kunst. Een
kunst waarvoor sommigen, de vinologen, duidelijk
een talent hebben waarbij oog, neus en smaak
harmonisch samenwerken.
Om ons enigszins in te wijden in de kunst van het
wijn proeven organiseren wij een wijnproefavond.
Deze introductie is bedoeld als de eerste kennismaking met wijn proeven: het wordt een
combinatie van gezelligheid en spelenderwijs leren proeven, geschikt voor iedereen.
Smaken verschillen, maar de gestandaardiseerde proefnotities laten je toe de geproefde wijn
te analyseren en te beoordelen op kleur, geur en smaak.
Goed proeven en het maken van goede proefnotities is vooral oefening, maar het is wel
belangrijk om te starten vanuit een goede basis. En oefening baart kunst.
In totaal proef je op deze avond zes wijnen. Die bespreken we dan.
Na afloop van deze introductie beheers je hopelijk beter de technieken van het proeven en
ben je beter in staat om je wijnkennis verder uit te bouwen. Dit kan door zelfstudie, door het
volgen van cursussen en vooral door het (met mate) proeven van veel goede wijn.
Lesgever Jos Aerts is sterk begeesterd door alles wat met wijn te maken heeft. Hij volgde
gedurende 5 jaar een cursus aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs van het HIK in
Geel. Vaak is een gedeelte van zijn vakantie besteed aan het bezoeken van lokale
wijnboeren onder meer in de Elzas, Champagne, Umbrië, Marken, Galicië, Roussillon, …
en aan het degusteren van hun wijnen. Iemand die spreekt met kennis van zaken dus.
Wegens praktische omstandigheden is het aantal deelnemers strikt beperkt tot 48. Die eerst
komt, eerst maalt. Inschrijving vóór 15 november is noodzakelijk bij
Gust Gepts gust.gepts@telenet.be bij voorkeur: 014/223614 na 18.00 uur
Deze avond wordt georganiseerd met de gewaardeerde steun van
Inkom: 7 €, inclusief de wijnen.
Voor de agenda:
Wij reserveerden kaarten voor een optreden (Rachmaninov) van pianist Liebrecht
Vanbeckevoort in de nieuwe Elisabethzaal, met een kijkje achter de schermen.
Dit op zondagnamiddag 12 februari 2017. Meer informatie volgt nog, maar indien je
geïnteresseerd bent kan je alvast de datum inschrijven.
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