WAGENINGS BITTER

Champagne smaakvoller
dankzij oesters
Door Roel H. Bosma en Jan-Willem Henfling

Oesters en Champagne, de beroemde combinatie is vereeuwigd in ‘n stilleven (Johann
Wilhelm Preyer, 1857), Teske de Schepper
bezingt de combinatie als remedie tegen liefdesverdriet, en James Bond (For your eyes
only, 1981) belandde in’t verkeerde bed dankzij een ijskast vol. Recent ontdekten Deense
voedingswetenschappers hoe de combinatie
kan leiden tot de gelukzalige smaakervaring:
umami [1].
Al in 1909 ontdekte de Japanse chemicus Ikeda
dat de distinctieve smaak van zeewier en bouillonblokjes afkomstig is van het aminozuur glutamaat (Ve-Tsin). Het was al duizenden jaren de
smaakmaker in veel Aziatische keukens, maar
ook hier kenden we het onbewust in b.v. marmite, gebakken tomatenpuree, geroosterd vlees
en gefermenteerde ansjovis. Bij ons werd deze
vijfde smaak, naast zoet, zuur, zout en bitter,
pas erkend nadat rond 2000-2002 de specifieke
umamireceptoren en de hersencellen die op
umami reageren bij de mens werden aangetoond! Deze receptorstudies
leerden ook dat specifieke ribonucleinezuren (guanosine-,
adenosine- en inosinemonofosfaat) de umami smaaksensatie van glutamaat enorm
versterken (dat heet “allosterie”).
Op grond van deze kennis vergeleken de Denen 18
soorten champagne en een
bubbelwijn. Zowel de champagnes als de bubbelwijn
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bevatten nauwelijks vrije ribonucleinezuren,
maar champagne, en dan vooral de meer dan
8 jaar gerijpte, bevat glutamaat. Dat glutamaat
komt vooral uit dode gistcellen, en daaraan zijn
de dubbelgegiste champagnes natuurlijk rijker
dan gewone wijn, en bij oude champagnes is
meer tijd voor’t vrijkomen van glutamaat. De
concentratie aan glutamaat is in geen enkele
champagne hoog genoeg voor’t umami effect.
Maar…. oesters bevatten wel ribonucleinezuren,
en samen combineren champagnes en oesters
de natuurlijke ingrediënten die de umami receptor van onze tong maximaal prikkelen.
De Europese platte oester bevat meer glutamaat dan de Japanse en voldoende ribonucleinezuren om op zichzelf al voor een gelukzalige
ervaring te zorgen. De Japanse oester, minder
rijk aan glutamaat, heeft enorm baat van de allosterie die ontstaat als de champagne in aanraking komt met de ribonucleinezuren die in de
mond zijn blijven hangen. Dus, de champagne
niet drinken als aperitief voor een maal met
oesters, maar na ’t proefen van elke hap oester
een slokje champagne even in
de mond houden voor je doorslikt.
Ons advies: speel op zeker en
combineer champagne altijd
met oesters.
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