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APPELCIDER 
VOOR BEGINNERS
België heeft geen grootse cidertraditie, maar daar wil (natuurwijn)sommelier Wouter 
De Bakker verandering in brengen. Omdat onze contreien gemakkelijker en meer appels dan 
druiven voortbrengen, brouwt hij sinds vorig jaar zijn eigen appelcider. Een idee voor wie 
een oplossing zoekt voor zijn herfstoogst.
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De herfst betekent het begin van de 
appelqueeste van Wouter De Bakker. 
Hij is tuk op onbespoten appels, het 
liefst in zoveel mogelijk verschillende 
variëteiten. Hij vult kratten tot zijn 
garage uitpuilt. Als hij op de baan is, 
houdt hij zijn ogen open voor wilde 
appelbomen, verlaten boomgaar-
den of achtertuinen met zwaar bela-
den hoogstammen. Wouter maakt 
voor zijn cider een mix van verschil-
lende appels. Sommige rassen zijn 
uitgesproken zoet, andere net heel 
zuur of een beetje bitter. Schone van 
Nordhausen, President van Dievoet 
en Jacques Lebel: beetje bij beetje 
leert Wouter de honderden appel-
soorten kennen die België rijk is. 

HET BEGON MET WIJN
Het sap dat Wouter van de appelen 
perst, laat hij gisten, zodat de suikers 
worden omgezet in CO2 en alcohol. 

Wouter is fan van een natuurlijke 
werkwijze en voegt dus geen extra 
gisten toe. Hij laat de wilde gisten op 
de schil van de appels hun werk doen. 
Die aanpak komt voort uit Wouters 
voorliefde voor natuurwijn, waar 
geen additieven aan te pas komen. Bij 
natuurwijn worden geen chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruikt in 
de wijngaard, maar – en daar zit het 
verschil met biologische wijnen – er 
wordt ook niets toegevoegd tijdens de 
vinificatie. Natuurwijn is puur drui-
vensap. Vanaf dan gaat de natuur 
haar gang. 
Wat vroeger nog een kleine niche 
was in de wijnwereld, wordt intussen 
in glazen geschonken van Noma in 
Kopenhagen, over alle gastro-bistro’s 
in Parijs tot In De Wulf in Dranouter. 
Wouter maakte de opgang van zulke 
wijnen van dichtbij mee. ‘Ik begon als 
sommelier in een klassiek restaurant 

aan de kust. Ik was jong en wou alles 
proeven. Op een bepaald moment 
schonk iemand me een biodynami-
sche wijn uit. De smaak was verbluf-
fend, totaal anders dan alles wat ik 
tot dan toe geproefd had. De wijn 
was veel mineraler, ik proefde echt de 
bodem waarop de wijnstokken had-
den gestaan. Ik ging meteen op zoek 
naar andere producenten die op die 
manier wijn maakten.’
Zo ontmoette Wouter een rist excen-
trieke wijnmakers die veel tijd beste-
den aan het onderhoud van hun wijn-
gaard. Ze hebben een perfect gezonde 
druif nodig als startpunt, anders 
loopt het mis. Bij natuurwijn kun je 
niets verdoezelen, je proeft elke fout 
genadeloos in het glas. 
‘Het is zeker niet zo dat alle natuur-
wijnen goede wijnen zijn, er zijn 
ook veel wijnen met fouten’, vertelt 
Wouter. ‘Daarom begon ik in 2007 
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mijn eigen importbedrijfje, Terrovin, 
zo kon ik op zoek naar wijndomei-
nen die wijn maken die aansluit bij 
mijn smaak: geen zware wijn, wel 
wijn met elegantie, mineraliteit en 
veel fruit. Ik werd dat jaar ook tot 
beste sommelier van België verko-
zen en kon aan de slag bij Dôme, een 
sterrenzaak in Antwerpen, waar ze 
natuurwijn serveerden. Vanaf dan 
was de natuurlijke-wijnwereld mijn 
speeltuin en probeerde ik zoveel 
mogelijk te ontdekken.’

EVEN PANIEK
Na zoveel bezoeken aan gepassio-
neerde wijnmakers, kriebelde het bij 
Wouter om zelf te beginnen experi-
menteren met wijn maken, om nog 

meer voeling te krijgen met het pro-
ces. Maar als hij consequent wilde 
zijn en het belang van het terroir 
wilde doortrekken, moest hij op zoek 
naar een lokaal product. Appels, dus. 
Cider maken is in zijn optiek absoluut 
niet minderwaardig aan wijn maken. 
Wouter: ‘In België is het logisch om 
met appels aan de slag te gaan. We 
hebben er een goed klimaat voor. 
Druiven zijn fragiel en kunnen niet 
tegen veel regen: ze hebben een 
dunne schil en bij te veel vocht spat-
ten ze open. De zon schijnt hier ook 
niet genoeg om druiven echt mooi 
rijp te laten worden. Appels hebben 
een dikke schil en zijn veel resistenter 
tegen ziektes of rotting.’
Op natuurlijke wijze werken betekent 

vertrouwen hebben en leren loslaten. 
‘Toen ik vorig jaar mijn sap perste, 
werd het onmiddellijk bruin toen het 
uit de pers in de emmer gutste. Het 
sap smaakte extreem zoet. Ik pani-
keerde toen wel even. Ik had geen 
idee hoe ik van zo’n zoet, geoxideerd 
sap ooit een frisse cider kon maken. 
Maar ik besloot niet in te grijpen, 
niet te filteren of te sulfiteren, maar 
gewoon te wachten. Na een maand 
gisten had ik een gefermenteerd 
sap dat volledig helder was en fris 
smaakte. Je hebt geen controle over 
het proces, dat maakt het ook net 
boeiend: de natuur beslist hoe je cider 
zal smaken.’ 

www.terrovin.be

Wie in zijn herfstige enthousiasme te 

veel appels heeft verzameld, kan er leu-

kere dingen mee doen dan de voorraad 

tot moes te koken. Als je in bent voor een 

dagje hard labeur, kun je volgende zomer 

uitpakken met zelfgemaakte cider. 

DIT HEB JE NODIG:

•  Densiteitmeter om het suikergehalte 

van het sap te meten, te koop in bier- 

of wijnspeciaalzaken.

•  Verhakselaar en handmatige fruit-

pers. Als je voldoende appels hebt, 

kun je die laten persen door een 

mobiele pers (zie kaderstuk).

•  Glazen kruik om het sap te laten gis-

ten (type dame-jeanne).

•  Waterslot om de kruik af te sluiten.

•  Champagneflessen (je kunt oude fles-

sen hergebruiken).

•  Kroonkurken + apparaat om kroon-

kurken af te sluiten.

ZO MAAK JE HET:

1. Plukken

Pluk een aantal verschillende appelsoor-

ten. Proef van de appels voor je begint te 

plukken en stel een mix samen van zure 

en zoete appels. Het is belangrijk dat de 

appels onbespoten zijn, omdat er anders 

niet voldoende wilde gisten op de schil te 

vinden zijn. 

Let bij het oogsten goed op dat je geen 

appels plukt met rotte plekken. Ook 

gevallen appels zijn niet geschikt, zeker 

niet als je ze verder wilt laten rijpen. 

Verwar de donkere verhardingen op 

de schil niet met rotte plekjes, het zijn 

gewoon verkleuringen in de schil die je 

zonder probleem mee in je cider mag 

draaien.

2. Wassen

Je hoeft niet elke appel te schrobben, 

gewoon even spoelen, zodat er geen 

zand en beestjes mee in het sap komen.

3. Persen

Sap gist pas als er voldoende suiker in 

zit. Dat test je door een kleine hoeveel-

heid te persen en het suikergehalte van 

het sap te meten met een densiteit-

meter.

De minimale densiteit van het sap moet 

1045 zijn. Als je daar nog niet aan komt, 

laat de appelen dan verder rijpen op een 

droge plaats, bijvoorbeeld een zolder. 

Spreid de appels uit op een laken, leg 

ze voldoende uit elkaar, zodat ze elkaar 

niet raken en laat ze twee weken tot 

een maand verder rijpen. Doe de test 

opnieuw. 

Wanneer je sap de 1045 heeft gehaald, 

kun je de appels persen. Ga je handma-

tig aan de slag, versnipper de appels 

dan eerst in de verhakselaar. Wikkel de 

appelstukjes in een neteldoek en pers uit 

met behulp van de sap-pers. 

4. Gisten

Giet het appelsap over in een glazen 

kruik. Laat het sap gisten op een koele 

plaats, zoals de kelder. Hoe koeler de 

omgeving, hoe trager de gisting zich 

voltrekt en hoe complexer de smaak van 

de cider.

Sluit de kruik af met een waterslot, op 

die manier kan de CO2 naar buiten, maar 

kunnen er geen slechte bacteriën naar 

binnen. 

Om het gisten op te starten, hoef je 

geen extra gist toe te voegen. De wilde 

gisten op de schil van de appels doen 

hun werk en zetten de suikers om in CO2  

en alcohol. 

Om te determineren hoelang het sap 

moet gisten, meet je elke week de den-

siteit van het sap. Als je een droge cider 

wilt maken, moet je het sap bottelen op 

1005. Als je een demi-sec beoogt, moet 

je het sap bottelen op 1015.

5. Bottelen

Wanneer het gegiste sap de gewenste 

densiteit heeft bereikt, kun je bottelen. 

Bottel het sap in champagneflessen. Je 

kunt het sap overhevelen van de kruik 

naar de flessen door de kruik hoger te 

plaatsen en met een buisje het sap over 

te tappen. Let op dat je het bezinksel niet 

mee overtapt. 

Als je een droge cider bottelt, kun je die 

op 5,5 cm van de kroonkurk vullen. Als 

je een demi-sec cider bottelt, mag je die 

hoger afvullen, op 4 cm van de kroon-

kurk. Zo wordt nog wel een deel van de 

suikers omgezet in alcohol en bubbels, 

maar blijft er ook een deel van de suiker 

in je cider, omdat de zuurstof op is en de 

gisten niet meer verder kunnen werken. 

Zo heb je nog een iets zoetere cider als 

eindresultaat.

6. Rijpen

Laat je cider rijpen op de fles tot het eer-

ste mooie weer zich aandient. Cider is 

een echt zomerdrankje, dus geef ‘m een 

winter de tijd om alle smaken te laten 

versmelten tot een afgerond geheel.

TIP 

• Als je veel appels hebt geoogst en 

je wilt een grote hoeveelheid cider 

produceren, is het voor je armspieren 

heel welkom als je gebruikt maakt 

van een (mobiele) sap-pers. Als je wilt 

werken op de natuurlijke methode 

zoals Wouter, is het wel belangrijk dat 

het sap niet gepasteuriseerd wordt.

www.desapmobiel.be, 

www.tuinsappen.be

HANDLEIDING VOOR 
DE ASPIRANT-CIDERMAKER
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‘JE HEBT GEEN CONTROLE OVER HET PROCES: DE NATUUR 
BESLIST HOE JE CIDER ZAL SMAKEN’
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