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Breda, 13-5-2017 

“WIJN ROEREN” 

Wijn walsen heb je vast wel eens van gehoord maar wijn roeren, wat is dat nu weer?  
De Fransen noemen dat met een moeilijk woord “Battonage”. Dit woord is 
afgeleid van het Franse “batons” wat stok of staaf betekent. Deze batons 
worden gebruikt om in de wijn te roeren. Waarom zou je nu in je wijn gaan 
roeren vraag je je wellicht af? Dat doet men om de wijn meer smaak te 
geven. En voordat je nu snel de keuken in rent om een iets te pakken om 
in je wijn te gaan roeren, dat werkt alleen wanneer de gistcellen nog in je 
wijn zitten! 

Om wijn te maken heb je eerst most (druivensap) nodig. De suikers die in 
de most zitten worden door de gistcellen omgezet in alcohol. Tijdens dit 
proces zullen er dode gistcellen ontstaan die zakken naar de bodem van 
het vat of de tank. Deze laag gistbezinksel wordt ook wel “de Lie” genoemd. 
Tijdens en na de vergisting kan de wijnmaker ervoor kiezen om zijn wijn te 
gaan roeren. Hierdoor wordt de wijn zachter en voller van smaak. 

Hoe vaak de wijnmaker deze handeling herhaalt verschilt nogal. De een 
doet het bijna nooit en de ander elke week. De meeste wijnmakers doen 
het in het begin tijdens de alcoholische vergisting elke 2-3 dagen. Hierna 
zijn de gistcellen iets fijner en gebeurt het nog eens in de 1-3 maanden. 

 

 

 



 

 

 

Rijping op de Lie heeft ook een grote reputatie als het gaat om het maken van 
Mousserende wijnen zoals Champagnes, Cava’s en vele anderen. Want om dit soort wijnen 
te maken past de wijnmaker een 2e gisting op de fles toe. 

Je moet er toch niet aan denken dat er koolzuur in je champagne wordt gespoten toch? 
Gelukkig hebben ze daar de 2e flesgisting (of tank) op bedacht. Er wordt eerst een stille 
wijn gemaakt en wordt vervolgens gebotteld. Na het bottelen voegt de wijnmaker een 
mengsel van rietsuiker en gist 
toe en sluit de fles af met een 
kroonkurkje. Tijdens de 
gisting die er ontstaat komt  
koolzuur vrij. Vanwege de 
afsluiting met het 
kroonkurkje blijft het 
koolzuur netjes in de fles en 
kunnen wij er heerlijk van 
genieten! Natuurlijk vervangt 
men nog wel eerst het 
kroonkurkje voor een echte 
natuurkurk. 

 

Zien hoe de wijn geroerd wordt?  

Klik hier voor het Youtube filmpje 

 

Sander de Borst & Huib van Tilburg 
Wijnliefhebbers en oprichters van VinAmigos 

 
 
 

Meer Newsfeeds van ons lezen? 
Volg ons dan op facebook of check onze website 

 
www.vinamigos.nl/newsfeeds 
www.facebook.com/vinamigos 
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