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Metalen schroefsluitingen voor wijnflessen? Australië is al over-

stag en ook Californische wijnhuizen sluiten er hun topwijnen

mee af. Europa wil nog niet aan deze gemakssluiting die zuur-

stof uitstekend uit het druivennat weet te weren. De schroefdop

heeft een imagoprobleem, dus kiezen bottelaars voorlopig voor

natuurkurk of composiet.

De peperdure Cabernet Sauvignon wordt
met kerstavond met één handbeweging
geopend. Geen gedoe met kurkentrek-
kers dankzij een handige schroefdop.
Gemak in optima forma of wordt hier een
traditie de nek omgedraaid? Onderzoek
wijst uit dat topwijn uitstekend kan wor-
den gebotteld in flessen met schroefdop.
De kwaliteit houdt zich minstens zo goed
of beter dan bij gebruik van een natuur-
of composietkurk. Knelpunt is de consu-
ment. Die associeert wijn in handige 
schroefdopflessen met bagger. 

Synthetische kurk
Gezien de vooroordelen ziet het er niet
naar uit dat de schroefdop op korte ter-
mijn de wijnkurk zal gaan verdringen. De
natuurkurk zelf is wel op zijn retour. Naar

schatting 1 tot 2% van alle wijn wordt na
bottelen verpest door TCA, in de volks-
mond ‘kurk’ genoemd. Het gaat om het
stofje 2,4,6-tricholoroanisol dat van
nature in sommige kurkeiken aanwezig
is. Een besmette kurk zorgt direct na het
bottelen voor een muffe, bordkartonnen
geur die elk drinkplezier vergalt. Er is in
het verleden veel gerommeld met kurk,
waardoor besmette partijen op de markt
kwamen. De kurkbranche heeft inmid-
dels orde op zaken gesteld, maar het pro-
bleem is daarmee nog niet de wereld uit.
Zelfs de duurste flessen met de beste
kurken kunnen door TCA worden geveld.
Reden genoeg voor diverse wijnhuizen

om over te stappen op composiet. Syn-
thetische kurk zit nu op ongeveer 8% van
de wereldwijd verkochte wijn. Vooral in
de nieuwe wijnlanden groeit het aandeel
snel. Volgens vinologen het begin van het
einde. Want waar een ‘ademende’
natuurkurk de wijn laat narijpen door
toevoer van zuurstof, sluit composiet vol-
ledig af waardoor dit proces zou stoppen.

Stelvin sluitingen
Deze kritiek is ook van toepassing op
metalen schroefdoppen. Meestal worden
Stelvin sluitingen gebruikt van de Franse
schroefdoppenleverancier Pechiney. De
schroefdop is met kunststof hermetisch
geseald rond de schroefdraad van de fles.
Daar komt geen spoortje lucht door. Een
kunststofhoes over de dop sluit de fles-
senhals net als bij wijnkurken af, ver-

hoogt de presentatiewaarde en zorgt
voor een veilige verzegeling. De kunst-
stofbinnenzijde van de sluiting zou vol-
gens sommige wijnkenners voor een rub-
bersmaak zorgen. Die kritiek lijkt niet
terecht. Kwaliteitswijnen met schroefdop
kwamen de laatste jaren tijdens blinde
proeverijen steeds als beste uit de bus.
Zo concludeerde het Australische Insti-
tuut voor Wijnonderzoek dat één jaar
oude witte wijn duidelijk beter smaakt als
hij is afgevuld in flessen met schroefdop.
Hierop zijn zeker vijftien Australische
producenten overgestapt. Waaronder het
bekende wijnhuis ‘Villa Maria Estates’ dat
prijsonderscheidingen kreeg voor zijn
Merlot en Pinot Noir met schroefdop.
Veelzeggend is ook de bewuste keuze
voor schroefdoppen door het Californi-
sche topmerk Tony Plumpjack. Een flesje
Cabernet Sauvignon van dit label gaat
voor $150 de winkel uit.
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‘Een flesje Cabernet Sauvignon 
met schroefdop van het 

Californische Tony Plumpjack gaat
voor $150 de winkel uit’

Aanloopkosten
Het afvullen van wijn met schroef-
dop vraagt om aanpassingen van
de verpakkingslijn en nieuwe fles-
sen. Zo investeerde een Califor-
nisch wijnhuis ¤ 75.000 in zijn
afvullijn voor kurkflessen om
deze ook geschikt te maken voor
schroefdraadflessen. Eenmalige
kosten zijn er voor de ontwikke-
ling van nieuwe mallen voor het
modelleren van de schroefdraad-
flessen. Daar blijft het niet bij.
Schroefdraadflessen blijken circa
¤ 2 per doos duurder dan traditio-
nele wijnflessen voor kurk. Wel
zijn metalen schroefdoppen iets
goedkoper dan kurken.

Close-up van Stelvin metaalschroefsluiting
voor wijn.


