
 

 

 

Breda, 27-5-2017 

“HET MUILKORFJE” 

Nou vooruit, we zullen het maar gelijk prijsgeven. Een muilkorfje is het ijzerdraadje en 
kapje wat wordt gebruikt om de kurk van een mousserende wijn op zijn plaats te houden.  
Je weet wel, dat ijzerdraadje wat je op oudjaarsavond van je champagnefles afhaalt voordat 
de kurk verwijderd kan worden. Misschien vraag je je af of dit muilkorfje allemaal bij de 
show hoort? Vraag dat maar eens aan de mensen die besluiten om een uurtje van te voren 
alvast het muilkorfje van de fles te halen zodat er om 00:00 gelijk geknald kan worden. 
Deze mensen zullen je vertellen dat de 
champagne toch iets eerder besloot om het 
feest in te luiden! 

 
De Fransen noemen het ijzerdraadje met 
kapje het “Muselet”. In 1844 is het Muselet 
officieel gepatenteerd en komt oorspronkelijk 
uit de Champagne. Echter zie je overal ter 
wereld dat het Muselet wordt gebruikt om de 
kurken op zijn plaats te houden. 

 
Je zou het misschien niet denken maar 
Champagne wordt in eerste instantie gemaakt 
als een gewone “stille” wijn. Op dat moment zit er 
nog geen koolzuur in waar wij zo ontzettend dol op 
zijn als we aan de Champagne denken. Het is uit den boze om koolzuur in te spuiten dus 
moest er een andere methode bedacht worden.  



 

 

 

Hier heeft men de  “Liqueur de Tirage” voor bedacht. Dit is een mengsel van wijn, gist en 
suiker wat aan de fles Champagne zonder bubbels wordt toegevoegd. Dan wordt de fles 
afgesloten met een eenvoudig kroonkurkje en is de fles hermetisch dicht. Door de Liqueur 
de Tirage ontstaat er in de fles opnieuw een gisting. Omdat de fles volledig is afgesloten 

kan het koolzuur wat tijdens de gisting 
ontstaat niet uit de fles en ontstaat de 
Champagne bubbel. 

 
Hoeveel koolzuurdruk ontstaat er nu 
hoor ik je denken? Dit is 5 tot 6 Bar 
aan koolzuurdruk. Dan te bedenken 

dat een gemiddelde auto met zo’n 2 tot 2,5 Bar gevuld is. In ons land is het zelfs zo dat er 
enkele mensen een oog verliezen door rondvliegende kurken. Je begrijpt nu waarschijnlijk 
wel dat je niet van te voren het Muselet van de kurk moet halen. Al is het maar voor de 
veiligheid van anderen. 

 

Sante! 

 

 

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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