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Welke wijn kies ik? 
 

Ben je op zoek naar goede en passende wijnen voor bij je menu? Er 
bestaan verschillende apps, websites en boeken die je helpen bij je keuze. 

 
 

1. BOEKEN 

https://mijn.bibliotheek.be/list/user/63145/a32ae476c31ecf01  

Hier vind je een selectie van interessante wijnboeken uit onze collectie. Je vindt er meer 

info over diverse wijnen en druivenrassen en antwoorden op vragen als: Hoe combineer 

je wijn met eten? Welke gerechten passen bij welke wijn? Hoe proef je wijn? Hoe bewaar 

je wijn? Hoe koop je wijn? Hoe word je een wijnkenner?   

 

 

2. WEBSITES 

Kurkdroog 

http://www.kurkdroog.be/foodpairing/  

Op Kurkdroog vind je hitlijsten van supermarktwijnen op basis van het oordeel van de 

wijnconsument en een blog met ‘wijnroddels’. Er is ook een foodpairing luik waar je kunt 

zoeken welke wijn bij welk gerecht past, vertrekkend van de wijn of van het gerecht. 

 

Wijnkanaal 

http://wijnkanaal.be/  

Wijnkanaal is een wijnforum van zelfstandige wijnhandelaars, opgericht door 

wijnjournalist Bruno Vanspauwen. Je vindt er informatie over wijnen, proefnotities, 

wijntips en weetjes, columns… over ‘de betere wijn’. In een apart luik ‘wijnen en 

gerechten’ vind je tips voor wijnen die passen bij bepaalde ingrediënten en gerechten. 

 

 

3. APPS 

Vivino (website en gratis app voor iOS en Android) 

https://www.vivino.com/   

Vivino helpt je bij je wijnkeuze. Op de website kun je aangeven welk soort wijn je zoekt, 

je budget en het aantal sterren. Vervolgens krijg je een lijst met wijnen. Je kunt nog 

verder verfijnen op land, druif, food pairing. Met de app kun je bovendien labels van 

wijnen scannen voor meer info. 

 

Delectable (gratis app voor iOS en Android) 

https://mijn.bibliotheek.be/list/user/63145/a32ae476c31ecf01
http://www.kurkdroog.be/foodpairing/
http://wijnkanaal.be/
https://www.vivino.com/
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https://delectable.com/ 

Neem een foto van het etiket en krijg meer informatie en consumentenbeoordelingen.  

 

Grappled by Grapeful (gratis app voor iOS en Android) 

http://www.grappledapp.com/  

Via deze app vind je wijn die het beste combineert met je gerechten, kun je je wijnstijl 

ontdekken en vind je allerhande wijnweetjes. 

 

Winemate – Food + Wine pairing (gratis app voor Android) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.mod2.winemate&hl=nl  

Winemate matcht passende wijnen met gerechten. Je kunt zoeken vertrekkend van de 

wijn of van een gerecht. 

 

Pocket Wine Pairing (gratis app voor iOS) 

https://itunes.apple.com/sr/app/pocket-wine-pairing/id815128988?l=nl&mt=8   

Via deze app vind je de wijn die het beste combineert met je gerechten. De moederapp 

‘Pocket Wine’, leert je dan weer meer over wijn, druivenrassen en wijnstijlen. 
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