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ENKELE CIJFERS WIJNPRODUCTIE 2019

•Zuid-Afrika
•12,5,ml hl wijn
•3% = 3,75 ml hl
•Pinotage



2019-2020
•31,5 liter
• CONSUMPTIE

•Met 31,5 liter per persoon waren 
de Belgen vorig jaar de vijfde 
grootste wijndrinkers ter wereld.



•Pinotage
1925 PROFESSOR PEROLD

•KRUISING  VAN  PINOT 
NOIR EN CINSAULT (Hermi

•-tage genoemd )



• PINOTAGE: DE TROTS VAN ZUID-AFRIKA

• Perold plantte een aantal zaden in de tuin van de 
Universiteit, maar kreeg vervolgens een nieuwe baan 
aangeboden. Hij vergat de druiven, en jaren later, toen de 
Universiteit de tuin ging opruimen, wist Charlie Niehaus
maar net te voorkomen dat de planten werden 
weggegooid. Hij nam ze mee naar een collega, die ze 
plantte in het bekende Welgevallen Estate. Toen Perold
daar weer op bezoek kwam en het resultaat zag, was de 
cirkel rond en doopte men de druif Pinotage. De eerste 
wijn werd gemaakt in 1941, maar echt populair werd de 
druif pas vanaf de jaren 60.



NATIONALE DRUIF VAN ZUID-AFRIKA



Pinotage



PINOTAGE
Ontstaan:Zuid-Afrika,Stellenbosch

• Moeilijke druif:opbrengst beperken
• optimale rijpheid
• oude wijnstokken
• houtlagering
• Karakteristieken:
• Geur     :  zwarte peper,munt,eucaliptus
• moerbei ,bramen en pruimen
• Smaak  :gestoofde zwarte vruchten
• Slecht gevinifieërd: spiritus,frambozenazijn
• Ook in Nieuw-Zeeland en in de Verenigde Staten



PINOTAGE
•ROOD

•ROSE

•WIT

•MOUSSEUX



• Wat eet je bij pinotage?
• Door zijn volle, ronde, fruitige karakter is pinotage een vlotte en veelzijdige wijn. 

Jonge, goedkopere pinotage past bij risotto, pasta, stoofschotels en vegetarische 
gerechten. De duurdere versies, gerijpt op eikenhout, zijn prima begeleiders van 
wild en rood vlees.

• Geheim:
• Vatlagering:tweede en derde vulling op Franse eikenhouten vaten.
• GEEFT GEUREN VAN AMANDEL,VANILLE
• GEEFT SMAAK VAN NOTEN, ROOD en ZWART FRUIT



• .

•PINOTAGE

•Vooral in Zuid-Afrika maar ook wel in Nieuw-
Zeeland en de Verenigde Staten.

•Soort:
• Blauwe druif
• t:
• Blauw
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