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Beste mensen,
U dacht vast al "waar blijft die nieuwe nieuwsbrief ”. Hij had al een week eerder verzonden moeten zijn, dat ging niet door
omdat een zending van de Zuid-Italiaanse producent Colli di Castelfranci al ruim twee weken staat te wachten op de
a"alende vrachtwagen. Er zijn al diverse mailtjes en telefoontjes aan gewijd, de pallet is nog niet van z’n plaats, helaas. De
nieuwe wijnen van Colli di Castelfranci op de pallet zouden centraal staan, waaronder prachtig wit en misschien wel een
nog mooiere rosé. Die komen later een keer aan de beurt. Niet getreurd: vier andere passende wijnen voor dit seizoen staan
op de rol.
Sommige wijnen zijn zo vanzelfsprekend en goed dat je ze als een gegeven beschouwt. Eigenlijk jammer dat je een kink in
de planning nodig hebt om ze de aandacht te geven die ze verdienen: de Muscadet l’Oselinière de la Ramée en de
Weissburgunder van Bioweingut Forster. Twee fraaie rode, beide heel verschillend, sluiten het verhaal af.

Château l’Oiselinière de la Ramée 2019
Een paar weken geleden proefde ik deze wijn in een serie met de twee “Cru’s” (l’Orée de Turmelière en Terrasses de
Cantrié) en was weer onder de indruk van de kwaliteit van deze “eenvoudige, normale” Muscadet. Mooi strak, heel fris en
pittig, met daarnaast een beschaafde, ingetogen fruitigheid en kristalheldere mineraliteit. Mooie intensiteit en zelfs enige
lengte. Perfect in balans. Heerlijke wijn, niet groots, maar wel indrukwekkend voor z’n prijs. Alles klopt. Het is en blijft
Loire, frisheid staat centraal, weelde is geen leidend thema. Vaste wijn in assortiment, veel vaste klanten. Energiek en jong
van stijl, welke droge witte uit het wijnjaar 2019 is dat nu nog? Proef hoe “bijzonder” normaal kan zijn.

Bioweingut Forster Weissburgunder trocken 2021
Net als de vorige wijn eentje die je bijna achteloos aan de lopende band verkoopt. Sinds 2018 doe ik zaken met dit domein,
tot grote tevredenheid, kocht ik aanvankelijk alleen Rieslings en Frühburgunder plus Regent van ze, daar kwam in 2019 de
Weissburgunder bij. Vanaf de jaargang 2018 heeft hij hetzelfde niveau als de voortreﬀelijke Rieslings en Frühburgunder (de
rode Regent is af en toe erg fraai). De Weissburgunder is een beetje vergelijkbaar met de hierboven genoemde Muscadet.
Ook fris en pittig, ook elegant en o zo zuiver van stijl. Lichtvoetig, met genoeg concentratie en intensiteit, eveneens pracht
balans. Toch heeft de Weissburgunder een iets ander type fruit: iets romiger en kruidiger en is ook een fractie lichtvoetiger
(energieke zuren). Net als de bovenstaande Muscadet een “gewone” wijn die veel meer biedt dan z’n prijs en herkomst
doen vermoeden. Een mooie wijn maken is een uitdaging, maar om een basis/instap wijn van deze kwaliteit te maken is een
nog veel grotere opgave. Alleen een zeer goede en gedreven producent krijgt dat voor elkaar.

Domaine de Cabriac Grenache Sans Sulfite Ajouté 2021
Alweer de derde oogst van deze nieuwe loot aan de wijnstam van Château de Cabriac in Corbières. Sinds men biowijnen
produceert wordt deze bijzondere Grenache gemaakt. Een goede, stabiele wijn zonder sulfiet maken vereist een grote inzet
en uiterst gezond en perfect rijp fruit. Elke nieuwe jaargang vraag ik me af: zou het weer gelukt zijn? en ja, ook deze keer
ging het weer goed. Wel wat anders dan vorig jaar, iets frisser van stijl, meer richting Beaujolais-fruit, wat minder warm en
kruidig van geur. De smaak is als vorige keren even zacht en rond, dankzij de Genache. Wederom petje af voor deze wijn!
Wat heb ik een armzalige, ontspoorde exemplaren zonder sulfiet, met volop andere ongerechtigheden mogen proeven.
Sulfiet is niet voor niets in de wijnmakerij verzeild geraakt. Langzaamaan komen er meer goede (sulfietvrije /arme) wijnen
op de markt, maar echt goede zoals deze Grenache zijn nog uiterst zeldzaam. Uitbundig jong fruit, volrijpe, maar frisse
framboos, bes en kers, gecombineerd met een zeer zachte, volle smaak met precies voldoende elegante zuren en een
opvallend lange afdronk. Een heel andere gezicht van de Grenache-druif, niet kruidig, peperig en gestoofd, maar dartel en
energiek-fruitig, wél met dezelfde fluweligheid van de gangbare versies. Tikje gekoeld serveren past hem goed.

Armantes Vendimia Seleccionada 2019
Totaal andere op Grenache gebaseerde wijn. Aangevuld met Tempranillo en op hout gerijpt. A&omstig uit een ruig en
weerbarstig gebied, Spaanse hoogvlakte, droog en afwisselend erg warm en koud. Geeft Macho wijnen, krachtig, ruig en
onverzettelijk. De wijnmaker heeft dit mannetje manieren geleerd, beschaving bijgebracht, zelfs een zachte kant weten te
geven. Vinificatie en houtrijping op elkaar afgestemd, een paar jaartjes introspectie en daar is ie dan, de Gentle Giant. Je
proeft zijn oorsprong, de solide, brede basis, maar het bouwwerk is prachtig geproportioneerd, mooi afgewerkt, geen
scherpe kanten of hoeken, stijlvol afgerond en zelfs hier en daar wat gepolijst. Bijzondere mix van zachtheid en oerkracht,
kan tegen een stootje, staat zijn mannetje, maar is ook boeiend genoeg om zonder iets er naast te schitteren. Bijzondere
wijn, indrukwekkende combinatie van moderniteit en klassieke originaliteit. En dat voor nog geen negen euro!!

l’Oiselinière de la Ramée 2019 € 9,25 / fles
Forster Weissburgunder trocken 2021 € 9,85 / fles
Cabriac Grenache Sans Sulfite Ajouté 2021 € 10,20 / fles
Armantes Vendimia Seleccionada 2019
€ 8,85 / fles

* zolang de voorraad strekt
* alle prijzen excl. verzendkosten
* achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

vakantiestrand, wijdsheid, straﬀe wind, licht, kleur, betoverend

Zit "uw wijn" er niet bij? kijk dan op: degoedewijnen.html
Volg de ontwikkelingen op nieuws.html

Met vriendelijke groeten,
Karel Meesters
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700

p.s.: hee! u wijnlie"ebbende 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.

