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Geachte wijnliefhebber,
Het voorjaar komt er aan, hier en daar al wat vroege crocussen, aktieve mezen en temperaturen net boven
nul.
Toch vraagt het huidige weer nog wel een beetje om "warme wijnen".
Daar is sinds gisteren royaal nieuwe voorraad van: de o zo succesvolle Paul 2007 van Domaine des Homs was
al geruime tijd op, het wachten was op de 2009 (2008 heb ik overgeslagen omdat de 2007 zo vreselijk mooi
was, daar had ik dan ook extra veel van gekocht). Door de koude winter (liever geen vervoer van wijn
vanwege kans op vorstschade) en ook nog eens door de (rug) hernia van Jean-Marc de Crozals werd het
allemaal nog later. Ik hoop dat Jean-Marc snel van zijn klachten verlost zal zijn en weer aan de slag kan: nu
zetten vrienden van hem de export bestellingen in de weekenden klaar en het noodzakelijke werk in de
wijngaarden wordt uitgevoerd door twee extra hulpen.
Maar ja, de wijn: Paul 2009 is prachtig. Ietsje anders dan de 2007: wat warmer, ronder, een fractie minder
fris van stijl. Ik vond de 2007 wat mooier, maar dat is waarschijnlijk een kwestie van smaak, de 2009 is wat
voller en zonniger, en als ie een week open heeft gestaan begint hij verdacht veel op de 2007 te lijken, dus
misschien moet ik mijn lichte voorkeur wel laten varen. 2009 is weer een prachtige wijn, zeer zeker het
kopen waard. Wie van Paul 2007 hield, houdt zeker óók van Paul 2009.

Paul 2009: €8,70 / fles
Tersande rouge 2009 ging met dezelfde bestelling mee, is iets zachter en ronder dan de 2008, fruitiger en een fractie
minder streng. Eveneens weer heel mooi. Van de 2008 heb ik nog een kleine hoeveelheid, voor de oude prijs (€
5,95), de 2009 moet onvermijdelijk naar € 6,50 / fles, nog geen geld voor deze kwaliteit en dan ook nog eco!!
Nieuws over Zillinger:
Wie nog wat witte eco-wijnen van Zillinger wil bestellen kan dat nu nog doen voor de oude prijs, een aantal is reeds
uitverkocht. Zijn oogst van 2010 is echt dramatisch te noemen: hij oogstte slechts de helft van het "normale" volume
aan wijn. Overal in Oostenrijk is de oogst van 2010 erg klein, maar bij Zillinger in de buurt (Niederösterreich) is het
het ergst.
Forse prijsverhogingen zijn aangekondigd voor de nieuwe jaargang. Die ga ik eind maart proeven en dan beslis ik wat
ik koop. Was ik net zo blij met die prachtige eco wijnen voor weinig geld, wie weet komt het toch nog een beetje
goed.
homspaul-09.html
tersanderouge-08.html

Zit "uw wijn" hier niet bij?
Ga dan naar: degoedewijnen.html
Met vriendelijke groeten,
Karel Meesters
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700
p.s.: heeft u wijnliefhebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door. Grote kans dat u ze er een groot
plezier mee doet ! (mij natuurlijk ook)

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist
niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via
onderstaande link (u hoeft verder niets in te vullen): stop mail dan haal ik onmiddelijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.

