
Werkblad rode wijn – Brabantse Wijnbouwers – versie september 2015 
 
Doel: vervaardigen droge, fruitige, jong drinkbare rode wijn 12-12,5 vol % alc 
Let op: doseringen per 10 (TIEN) liter 
 

Tijd Handeling Benodigd / opmerkingen Meer info / opmerkingen Aantekeningen bij het wijnmaken 
dag -20 
tot 
dag -1 

Materialen zoals gistingsvaten 
gereed maken en reinigen 

   

dag 0 Oogst en transport zo koel 
mogelijk (‘s morgens vroeg) 

Schone snoeischaar 
Schone ondiepe bakken 

Pluk alleen gaaf, rijp fruit Geoogst gewicht: 
Datum oogst: 

 Kneuzen / ontstelen 
 
Pulpbak vullen voor maximaal 2/3 

Kneuzer /  ontsteler 
 
Pulpbak 

Indien mogelijk afstand tussen rollen in 
kneuzer zo afstellen dat pitten niet 
beschadigd worden 

 

 Direct toevoegen: 0,5 gram KDS 
per 10 liter  
Goed oplossen en verdelen 

Weegschaal 
KDS (niet ouder dan 1 jaar) 

Bij grote hoeveelheden most 
halverwege al beginnen met toevoegen 
KDS 

Toegevoegd KDS (gram): 
 
Toegevoegd mostgelatine: 

 Optioneel: lysozym toevoegen Lysozym doodt ongewenste micro-
organismen 

Lysozym doodt geen gisten of 
azijnzuurbacterie (Acetobacter) 

 
Toegevoegd lysozym: 

+ 1 uur Na uur pectoenzym toevoegen  Volg aanwijzingen fabrikant Merk pectoenzym: 
 Monster nemen 

Zeven met koffiefilter 
Meten bij 20º C 
 

Densiteitsmeter 
Acidometer + blauwloog 
Thermometer & pH-meter 
Koffiefilter 

 pH: 
Oechsle: 
Zuurgraad (gram/liter): 
Volume: 

 Optie (1) Go-Ferm of Cellvit of 
Vitadrive met gist oplossen in 
water (30-40 ºC) tot een papje en 
na half uur toevoegen (NIET 
DOORROEREN) 
 
Optie (2) Droge gist op most 
strooien (NIET DOORROEREN) 

Lalvin Go-Ferm; of Vinoferm Cellvit + 
Erbslöh Vitamon B; of Erbslöh 
Vitadrive F3. 
(géén gistvoeding waarin di-
ammonium-fosfaat (DAP) zit, want 
dat is in di stadium giftig voor de 
gistcel) 
Gedroogde gist 

Niet doorroeren (ook al beveelt 
leverancier dit aan): Gist heeft voor 
vermeerdering zuurstof nodig; daarvan 
zit meer in de lucht boven de pulp dan 
in de pulp zelf 
Strooien: Gist is tegenwoordig veel 
meer levensvatbaar dan vroeger en kan  
in most rehydrateren. 

 

 Pulp afdekken tegen fruitvliegjes Deksel, vel plastic of doek Fruitvliegjes: dragers azijnzuurbacteriën  
 Ontzuren of aanzuren Wijnsteenzuur (voor aanzuren – in 

onze zone niet toegestaan bij 
commerciële wijnen) 
Calciumcarbonaat of andere 
ontzuurders 

Standaard streefwaarde zuurgehalte 
voor rode wijn bij begin vergisting: 
7 gram / L (eenheden wijnsteenzuur) 
 
Instructies ontzuren: zie website 

Zuurgraad na ontzuren: 
Datum ontzuren/aanzuren: 

Dag 1 Na start gisting komen schillen 
bovendrijven (vormen de “hoed”)  
Vanaf nu tot einde gisting: de 
hoed minimaal elke 8 uur 
uitgebreid onderduwen 

Aardappelstamper of ander 
instrument om de hoed onder te 
duwen 
Temperatuur: Zie voorschrift van de 
gistleverancier 

Onderduwen voor extractie kleur en 
aroma en droge hoed bederft, lucht erbij 
(zuurstof voor gist) 
Regelmatig ruiken: H2S, dan 
gistvoeding geven 

Eerste dompeling hoed: 



Tijd Handeling Benodigd / opmerkingen Meer info / opmerkingen Aantekeningen bij het wijnmaken 
Dag 2 Bereken toe te voegen 

hoeveelheid suiker 
 
Zet de totale hoeveelheid toe te 
voegen suiker naast het vat of 
noteer in logboek 

Meetgegevens van dag 1 
Densiteitstabel 

Berekenen met densiteitstabel 
 
Bovendien: Bijvoorbeeld 12% alc 
gewenst dan voor 13,75% toevoegen 
(deel alcohol verdampt, deel suiker 
gebruikt door gist voor vermeerdering) 

Berekende benodigde suiker: 
Toevoegingen 
Datum:                         Gram: 
Datum:                         Gram: 
Datum:                         Gram: 
Datum:                         Gram: 

 Voeg een deel van de suiker toe: 
Over hoed strooien en hoed 
onderdompelen 
Dit de komende dagen herhalen 

 Bewaar restant van suiker naast het vat 
of noteer in logboek 
Door portioneren kan pulpgisting 
worden “opgerekt” 

Waargenomen bijzonderheden en 
ongerechtigheden/geurafwijkingen 

Dag 3 Gistvoeding oplossen in most, evt 
wachten tot dag 3 
 
Opgeloste gistvoeding goed door 
most roeren 

Professionele gistvoeding met   
DiAmmoniumPhosfaat (DAP), 
vitamines en celwandextract 
 

Gistvoeding iets meer dan leverancier 
voorschrijft: te weinig geeft 
gegarandeerd H2S (rotte eieren geur) 
en later mercaptanen (rubbergeur, uien) 

Gebruikte gistvoeding: 

Dag 7 
 
 

Pitten verwijderen (alleen als de 
pitten bij de oogst niet helemaal 
rijp waren, dwz groen ipv bruinig) 

Schuimspaan voor hoed 
Hevelslang 

Alleen de pitten. De rest gaat allemaal 
mee naar de nieuwe bak 

Datum verwijdering pitten: 

Dag 7 
of later 
naar 
keuze 

Pulp zeven of licht persen (max 1 
bar) 
 
Persen kan ook na 15-28 dagen 

Wijnpers, perszakken Je kunt de afloopwijn en de perswijn 
apart verder behandelen en later naar 
wens mengen 
 
Indien later geperst wordt (verlengde 
schilweking) dan goed afsluiten tegen 
zuurstof 

Datum zeven of licht persen: 

 Overbrengen in schoon vat    
 Indien geen malo/BZA gewenst: 

Lysozym toevoegen of sulfiteren 
 
Indien wél malo gewenst: 
Bacteriën voor malolactische 
gisting (BZA) oplossen in water 
 
Opgeloste malobacteriën 
toevoegen 
 
Waterslot zetten, vat zoveel 
mogelijk vullen 
Temperatuur: 20-25º C 

Lysozym of KDS (2 gram/10 liter) 
 
 
Professionele malo-bacteriën uit de 
handel (Oenococcus oeni) 

Je kunt de malo overslaan. Nadeel als 
je geen lysozym gebruikt: later kans op 
malo op fles of verkeerde bacteriën 
kunnen azijnzuur vormen 
 
De professional laat in het laboratorium 
het appelzuurgehalte meten vóór de 
malo 

Indien geen malo/BZA gewenst, merk 
lysozym/malostopper: 
 
 
Merk malobacteriën: 

Dag 
15 – 25 

Einde malo moeilijk vast te 
stellen. Als waterslot niet meer 
plopt, of geen pareling aan de 

Lysozym en/of KDS Professional laat in lab meten of het 
appelzuur is omgezet in melkzuur 

Datum einde malo/BZA: 
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rand meer optreedt, dan  
malostopper toevoegen 

Dag 25 Na fermentatie of verlengde 
schilweking de wijn van het depot 
afhalen (hevelen) 

 Uit ontbindende gistcellen in depot kan 
H2S ontstaan 

Gemeten temperatuur: 
Oechsle: 
Zuurgraad: 

 Na einde gisting: alles weer 
meten 

 Standaard droge rode wijn bevat per 
liter ongeveer 4 tot 6 gram restsuiker en 
4,5 tot 6 gram zuur 

pH: 
Eiwitklaring: 
Sensorisch: 

 Onder waterslot zetten en de wijn 
van nature helder laten worden 

 Zo nodig: Klaren met eiwit (zie website)  

Tussen- 
tijds 

Kijken, vooral ruiken, en meten 
Indien nodig KDS aanvullen 
 
 
Tussentijds overhevelen en als er 
H2S geur is: flink plenzen 
 
 

Hevelmomenten: 
1e heveling 2 weken na BZA 
2e heveling helft januari 
3e heveling maart (indien nodig) 
 
Safe: Na elke heveling 1 gram KDS / 
10 liter. Daarna KDS houden op 20-
40 mg per liter 

Als plenzen niet nodig is: Houd zuurstof 
verre van de kwetsbare wijn.  
Dus belangrijk: houd de vaten gevuld. 
 
Corrigerend optreden bij gebreken 
zoals H2S of acetongeur 
 
Waterslot vullen met 1/3 alcohol, 2.3 
glycerine of met wattenprop 

Datums hevelen/plenzen: 

Tot slot Biologische stabilisatie 
Zurenstabilisatie 

Zo nodig nog lysozym toevoegen 
Evt ook metawijnsteenzuur 

Instructies zie site Toevoegingen: 

 
Disclaimer 

De vereniging van Brabantse Wijnbouwers doet haar best om de vinificatieschema’s en werkbladen correct en actueel te houden. Niettemin sluiten de Brabantse 
Wijnbouwers elke aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van handelingen op basis van deze schema’s en werkbladen. Elke wijnbouwer/wijnmaker draagt zelf 
voor de resultaten van zijn of haar handelen de volledige verantwoordelijkheid. 

 
Copyright 

Het auteursrecht van de vinificatieschema’s en werkbladen is eigendom van de vereniging van Brabantse Wijnbouwers. Verwijzing naar teksten uit de schema’s en 
werkbladen onder vermelding van de website van de Brabantse Wijnbouwers wordt toegejuicht. Met overname van teksten wordt soepel omgegaan als bronvermelding 
plaatsvindt. De vereniging van Brabantse Wijnbouwers behoudt zich alle rechten voor die verbonden zijn met het effectueren van genoemd auteursrecht.  

 
Eerdere versies 

juli 2007 - augustus 2008 - augustus 2009 - juni 2011 - augustus 2014 
 


