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Le Nez du Vin -   Samenstelling van de dozen 
 
Er zijn verschillende modellen in omloop.  
Met de 54 geuren doos en in de Nederlandse taalversie kunt u goed voor de dag komen.  
Tevens kan dit een goede ondersteuning tijdens uw wijnproeverij zijn. 
De aroma’s:   
de fruitgeuren 

1. citroen 
2. grapefruit 
3. sinaasappel 
4. ananas 
5. banaan 
6. lychee 
7. meloen 
8. muskaatdruif 
9. appel 
10. peer 
11. kweepeer 
12. aardbei 
13. framboos 
14. rode aalbes 
15. zwarte bes 
16. blauwe bosbes 
17. braam 
18. kers 
19. abrikoos 
20. perzik 
21. amandelen vruchtenpittten 
22. gedroogde pruim 
23. walnoot 

 
de bloemengeuren 

24. haagdoorn 
25. acacia 
26. lindebloesem 

 
27. honing 
28. roos 
29. viooltje   

 
 

de plantengeuren 
30. groene paprika 
31. paddestoel 
32. truffel 
33. Wijnmoer (gist) 
34. cederhout 
35. den 
36. zoethout 
37. knop van de zwarte bessenstruik 
38. gemaaid gras (hooi) 
39. thijm 
40. vanille 
41. kaneel 
42. kruidnagel 
43. peper 
44. saffraan       

 
dierengeuren 

45. leer 
46. muskus 
47. verse boter 

 
geroosterde geuren 

48. geroosterd brood 
49. geroosterde amandelen 
50. geroosterde hazelnoten 
51. karamel 
52. koffie 
53. bittere  chocolade 
54. gerookt 

 
 

 Le Nez du Vin 54 aroma’s – Volledige uitgave 
verkrijgbaar in : Nederlands,frans, engels, duits, spaans, italiaans, japans 
  
  
Le Nez du Vin 24 aroma’s – Duo 12 witte- en 12 rode wijn aroma’s welke veel 
voorkomen. Bevat de aroma’s:  
1.2.4.6.8.10.24.27.37.47.48.50 – witte wijn 
12.13.15.17.18.29.30.32.36.40.43.54 – rode wijn 
 
Le Nez du Vin 12 aroma’s –witte wijn 
  bevat de aroma’s nummer: 1.2.4.6.8.10.24.27.37.47.48.50. 
 
 
Le Nez du Vin 12 aroma’s –rode wijn 
  bevat de aroma’s nummer:12.13.15.17.18.29.30.32.36.40.43.54 
bestelbaar in frans, engels, duits, spaans, italiaans  
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Le Nez du Vin 6 aroma’s – Clin de Nez 
Een initiatie in de wijnaroma’s 
 bevat de aroma’s 
    2. citrusfruit,grapefruit  
         10. pitvruchten,peer 
         13. rood fruit,framboos 
         15. zwart fruit ,zwarte bes 
         29 bloemengeuren,viooltje 
         48. gebrand-geroosterd,geroosterd brood 

 
bestelbaar in frans, engels, duits 
  
Le Nez du Vin 12 aroma’s – nieuw eiken bevat de volgende geuren: 
eiken 
nat hout 
kokosnoot 
kruidnagel 
vanille steel 
gekruid hout 
vers leer 
ziekenhuis/apotheek 
geroosterd brood 
amandelen 
drop 
rook 
 
bestelbaar in frans, engels, duits, spaans, italiaans  
 
 
 
Le Nez du Vin 12 aroma’s – Fouten in de wijn 
        De 12 meest voorkomende wansmaken 
 
 Kwaliteit herkennen is hert beroep van de wijnkenner. Maar evengoed zal hij 
wansmaken moeten detecteren. Deze uitgave is hiervoor de perfecte leidraad. 
 

1. groene planten 
2. rotte appel  
3. azijn   
4. lijm   
5. zeep   
6. zwavel   
7. rotte eieren   
8. ui    
9. bloemkool  
10. paard   
11. kelderlucht(modder,aarde) 
12. kurk   

 
bestelbaar in frans, engels, duits, spaans, italiaans 
   
 

 
 
 
 


