kurken

Jaarlijks worden en in Nederland ongeveer 325 miljoen flessen ontkurkt.
Dat is samen anderhalf miljoen kilo kurk.
Waar komt kurk vandaan?
Kurk is een natuurproduct en komt van de kurkeik.
de meeste kurkeiken groeien in Portugal, maar ook in Spanje, Algerije,
Italië en Frankrijk komen ze voor.
Het komt van de afgestorven cellen van de boomschors en het duurt
minstens 20 jaar voordat een kurkeik voor het eerst geschild kan worden.

Daarna elke 9 jaar
Het kan ongeveer 10 keer zonder dat de boom er schade van ondervind.
Nu kun je wel nagaan dat dit een zeer kostbare aangelegenheid is.
In de 17e eeuw werden de kurken stoppen ingevoerd. Tot dus ver werden
wijnen afgesloten door onder andere glazen stoppen.
Deze waren minder lucht dicht waardoor de wijn kon bederven.
De kurk wordt veelal gezien als de boosdoener van het probleem ¨kurk¨in
de wijn.
Hiermee bedoel ik niet de stukjes kurk die in je wijn komen als de kurk
afbrokkelt deze hebben geen invloed op de smaak van de wijn,maar: de
wijn die dan muf ruikt en chemisch, naar nat karton en een onaangenaam
bittere nasmaak heeft.
De plastic ¨kurk¨is zonder meer in opkomst.
Veel nieuwe wijnleveranciers zoals Zuid-Afrika, Californië, Australië en
Zuid- America verkiezen de plastic¨kurk¨.
• Geen kurksmaak (geen tca*) of andere smaakafwijkingen
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• Geen afbrokkeling van de kurk, geen kurkstof
• Geen lekken
• Geen uitdroging en dus een betere en langere bewaring de wijn- of
bieraroma’s
• Eenvoudig gebruik op uw bestaande installatie
• Breekt niet bij het ontkurken.
• Je flessen kunnen zonder problemen zowel rechtstaand, liggend of
omgekeerd bewaard worden.
• Gemakkelijk te ontkurken
• Geen absorptie van wijn of bier in de kurk
• Eenvoudig terug op de fles te plaatsen na het ontkurken
*KURK is een afwijking in de smaak van wijn, die veroorzaakt word door
besmetting met een schimmel of bacterie die een scheikundige verbinding
TCA vormt, wat we noemen ¨kurksmaak¨.
Niet iedere wijnboer is het eens met de goede kwaliteiten van de kunst
¨kurk, maar het zal er toch een keer van komen dat er een andere
oplossing komt voor het afsluiten van de wijnflessen aangezien de kurkeik
aan het uitsterven is.

Foto’s van het oogsten van kurk.
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