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Beste mensen,

Ik zocht een plaatje bij de nieuwe wijnen van Château de Cabriac. Trof ik na enig zoeken deze novemberse foto
ergens in m'n archief, hier passen de warme en ronde wijnen prima bij, ze geven zonneschijn, maken aardse tonen
en grijs opeens mooi en interessant. 

Waarom nieuwe Corbieres opnemen in je assortiment als je al zo'n mooie reeks wijnen uit de buurstreek Minervois
hebt. Die van de ecologisch werkende Jean Marc de Crozals: Tersande, Paul, Viognier, Gravieres. Dat dacht ik ook
toen ik de wijnen van Château de Cabriac tegen het lijf liep. Bovendien zijn die van Jean-Marc bio geproduceerd
en die van Cabriac niet. Niet doen dus.

Maar ja, deze wijninkoper heeft een niet te temmen nieuwsgierigheid naar hoe wijnen smaken, vooral als het
verstandig is om het niet te doen kan ik het niet laten, sommigen doen aan parachutespringen of zwarte pistes
afsjeezen, ik vraag monsters aan van producenten die me boeien, onafhankelijk of ik er iets mee kan.
In verreweg de meeste gevallen kan het geen kwaad voor de "zittende" producenten in mijn assortiment, de
bemonsterde wijnen leveren niets extra's, maar u begrijpt het al, de wijnen van Château de Cabriac veroorzaakten
enig gekrab op m'n hoofd. "Dit moet ik niet laten lopen" gaat er dan door mijn hoofd en ik ga druk opzoek naar
verschillen met de wijnen uit mijn assortiment. 

En gelukkig, die zijn er. Zet ze naast die van Domaine des Homs (Tersande, Paul, etc) en je proeft dat ze wat
warmer, ronder en een fractie gemakkelijker zijn. Die van Domaine des Homs vind ik een tikje spannender, hebben
iets helderder (frisser) fruit en zijn een beetje onverzettelijker, maar ja, daar houdt het verschil ook wel een beetje



op, want beide producenten maken wijnen met prachtig fruit, mooie concentratie, zuiverheid, puurheid en een
werkelijk prachtige balans. Ook de milieuvriendelijke werkwijze van beide bedrijven verschilt bij nadere
beschouwing niet zo heel veel. Domaine des Homs is gecertificeerd eco, Château de Cabriac werkt zeer
vergelijkbaar, al jarenlang, maar wil toch een soort "noodrem" achter de hand hebben voor het geval het in een
slecht jaar helemaal mis dreigt te lopen in de wijngaard, met name met schimmels. In het zeer droge Corbières
heeft men van nature een erg gunstig (gezond) klimaat voor de druiveplant, dus is deze noodrem maar zelden nodig.

Bent u vast benieuwd welke wijn nu de balans heeft doen doorslaan om wél zaken te gaan doen. Ik sta er zelf ook
van te kijken, want het is een droge witte, gemaakt van de eenvoudige druif Vermentino, ook wel Rolle genaamd,
die veel is aangeplant op Sardinië. Waarom haal je nu bij uitstek een droge witte wijn uit zo'n heet gebied als
Corbières van een tweederangs-druif en dan ook nog eens uit 2010? Omdat ie zo ontzettend mooi is, misschien
speelt de verrassing een rol, maar zelden proefde ik zo'n eigenzinnige wijn, die zo gemakkelijk aanspreekt, met een
frisheid waar je U tegen zegt en een aromatische opbouw waar je helemaal blij van wordt. Ook dat jaartje
"levenservaring" helpt blijkbaar mee in de complexiteit. Rijk en romig van smaak bovendien, met aan het eind een
prachtig, subtiel bittertje. De prijs heb ik bewust wat aan de lage kant gehouden want, dat is u vast al opgevallen, in
droog wit heb ik niet zoveel keuze, tenminste in de meer betaalbare categorie. Ik zal wel te kritisch wezen, in rood
vind ik een groter aanbod in deze prijklasse dan in wit. Vaak is wit op z'n best alleen maar correct en zuiver, maar
daarvoor kunt u op meer plaatsen terecht, daar doe ik mijn klanten geen plezier mee. Nu dus wèl een bijzondere
witte onder de zeven euro (de Tres Ojos blanco is bijna uitverkocht).

Ik kan ook de andere wijnen nog uitgebreid gaan beschrijven, maar daarvoor verwijs ik deze keer maar naar mijn
bijgewerkte web site. Leest u in ieder geval het "verhaal" van de Cabriac Carignan Vieilles Vignes? 
Daarvan heb ik er twee in de kennismakingsdoos gestopt, samen met de andere vier andere leden van de Cabriac
familie. Voor €37,50 staat u weer een mooi wijnavontuur te wachten, u kunt altijd het "tweede scherm" (mijn web
site) raadplegen tijdens het genieten. Wat ze in Hilversum kunnen, kan ik ook, al jaren. 

Kennismakingsdoos (6 flessen) Cabriac-wijnen
normaal € 40,85 alleen gedurende deze maand (november):

€ 37,50 

Cabriac Carignan Vieilles Vignes 2011, Vin de Table €6,50 / fles
Domaine de Cabriac Merlot 2011, Vin de Pays d'Oc €6,50 / fles

Domaine de Cabriac Vermentino 2010, Vin de Pays d'Oc €6,95 / fles
Domaine de Cabriac Pinot Noir 2011, Vin de Pays d'Oc €7,50 / fles

Château de Cabriac Rouge Tradition 2010, A.C. Corbières €6,90 / fles

achtergrondinformatie ("tweede scherm") over de bovenstaande wijnen: klik op de links

Zit "uw wijn"  hier niet bij? 
Ga dan naar: degoedewijnen.html

http://goedewijn.info/cabriaccarignan-11.html
http://goedewijn.info/cabriacmerlot-11.html
http://goedewijn.info/cabriacvermentino-10.html
http://goedewijn.info/cabriacpinotnoir-11.html
http://goedewijn.info/cabriaccorbieresrouge-10.html
http://goedewijn.info/degoedewijnen.html


Volg de ontwikkelingen op nieuws.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.

http://goedewijn.info/nieuws.html
http://www.goedewijn.info/
mailto:info@goedewijn.info?subject=stop%20mail

