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Beste mensen,
het wijnjaar 2016 is volop in de maak. Op dit moment staat men in de wijngaarden druiven te oogsten en
wordt in de kelders wijn gemaakt. Het gist en borrelt, het is toptijd voor wijnproducenten: het moet nú
gebeuren. Ik hoor vele goede berichten, maar druiven en most zijn nog geen wijn, dus vanaf komend
voorjaar eerst proeven hoe de vlag er écht bijhangt.
Het schiet nog niet echt op
En dat proeven, waar het bij mij om draait, verloopt momenteel iets minder vlot dan voorgaande jaren. Ik
ben bezig met de samenstelling van het assortiment inclusief een evenwichtige voorraad met het oog op de
komende drukke, laatste maanden van het jaar. Er zijn wijnen aan vervanging toe (nieuwe jaren) en
daarnaast is er ruimte voor nieuwe aanwinsten. Diverse veelbelovende producenten en wijnen ben ik op het
spoor, maar voor je een wijn in huis hebt moeten er een aantal stappen worden gezet. Nog nooit heb ik zo
lang moeten wachten op antwoord en vervolgens monsterflessen om m'n aankoopbeslissing op te baseren.
Aan de ene kant is het lastig omdat ik graag verder wil, want het is al bijna october, aan de andere kant is
het ook weer hoopgevend of geruststellend dat de wijnproducenten waarmee ik overweeg zaken te gaan
doen, hun prioriteiten hebben liggen bij de essentie van hun bestaan: de druivenoogst en daaraan gekoppeld
het wijnmaken. Ik heb er dus alle begrip voor, maar een beetje tempo is ook wel prettig. Er zit veel moois
in de pijplijn uit o.a.: Portugal, Italië, Zuid-Frankrijk (Languedoc-Roussillon en zuidelijke Rhône). Of het
allemaal echt wat wordt gaan we nog zien, u hoort er nog van.
Gelukkig is er nu al veel goeds te melden over verse aanvoer en een paar oude bekenden.

Domaine des Homs Paul 2015
De 2014 was alweer een tijdje uitverkocht, maar gelukkig is ie sinds kort weer leverbaar in de versie 2015.
Net als andere jaren een indrukwekkend zorgvuldig gemaakte wijn, zo zuiver en uitgebalanceerd als je je
maar kunt wensen, met prachtig complex fruit en veel elegantie. Mooi vol, mooi zacht en rond, ook
duidelijk fris voor z'n herkomst. Soepeler, zachter, verfijnder dan vroeger, deze trend naar minder intens,
minder krachtig en minder vol is sinds 2013 duidelijk merkbaar. Persoonlijk vind het wel een beetje jammer
want ik hou wel van een beetje stevige wijn met boerse trekjes. Die versie is er niet meer, we hebben er een
fijnere wijn met meer klasse voor terug gekregen, iets mooier in het pak en geen stoppels meer op de kin.
Helaas is de prijs ook weer iets voornamer geworden (€ 11,20).

Muri Gries Lagrein 2014
Tamelijk onbekende wijn afkomstig uit het bergachtige, Noord-Italiaanse Alto Adige. Ik schreef er in 2013
al eens een nieuwsbrief over. De liefde is na en aantal nieuwe importen nog steeds niet verdwenen. Dit is
een wijn waar je snel overheen kijkt: tamelijk onbekend en niet echt goedkoop (bijna veertien euro). Toch
zou deze wijn heel veel mensen moeten aanspreken: mooi zacht, mooi gevuld en mooi fruit, iets kruidig,
een eigen stijl dankzij de unieke, lokale Lagrein-druif. Evenwichtig, heeft niet persé een gerecht nodig om
te schitteren, maar doet het ook als maaltijdbegeleider heel erg goed. Zachtaardig en iets eigenzinnig,
mooie balans en mooie concentratie. Bij het schrijven komt het woord "mooi" opvallend vaak naar voren,
en dat is niet zo gek want het is gewoon echt een mooie wijn, het spijt me, het is niet anders. Ik heb er niet
zo veel meer van, van zijn broertje Blauburgunder 2014 (Pinot Noir) zijn er nog maar een paar flessen, ook
al een mooie wijn, maar dan iets minder eigenzinnig en minder aards dan een "echte" Bourgogne.

Chateau Pontet Barrail 2012
Als matig wijnjaar voor de Médoc bekend staand, toch zijn er verrassingen, dit is er eentje. Zo behoort
echte Médoc te zijn: elegant, redelijk zacht, fris, goed geconcentreerd en genuanceerd. Tikje aards en
serieus van stijl, balans, daar draait het om. Nu mooi belegen, voor wie van dit klassieke type houdt zeer
aanbevolen en nog betaalbaar (nog geen veertien euro) ook! Van dezelfde wijnmaker als Château Labadie.
Dit is het château waar hij een iets rondere, iets soepeler versie maakt, Labadie is aardser, tikje boerser,
Pontet Barrail is iets gepolijster en het eikehout van de vaten is ietsje anders, geeft de wijn een wat zachter,
meer gecarameliseerd vleugje vanille.

Monte da Ravasqueira Vinhas das Romas 2011
Zoekt u meer klasse, kracht en warmte? Maar toch ook fraai fruit, genuanceerde kruidigheid en genoeg
frisheid, een grote diepte en lengte zonder dat het karakter zwaar of log is? Deze topcuvée is een grote wijn
uit Alentejo. Het is dat de instap- en middencategorie-wijnen van de producent niet meer zo mooi zijn als
een paar jaar geleden, anders was ik heel graag met ze doorgegaan. Er zijn niet veel flessen meer van, maar
ze zijn nog steeds indrukwekkend fraai en al helemaal voor deze prijs (twintig en een halve euro).

Quinta do Javali Reserva 2011
Zat een halfjaar geleden nog dicht, nu is ie er weer: prachtig hout en fruit, rook, mineralen, teer, warme
aarde, steen, kruiden, frisheid, heel veel kracht en intensiteit, veel nuances, een wijn met grote klasse. Doet
me in vele opzichten aan een goede Cru Classé uit de Médoc denken: tannine, intensiteit, compactheid,
aardsheid, serieus. Heeft ander fruit: wat warmer, heeft meer kruiden en een meer rokerig met een vleugje
teer - karakter. Tsjonge wat is dit een fraaie wijn! Pracht fruit en ondanks zijn kracht en intensiteit toch
nog elegant, ondanks zijn warmte toch nog fris. Stel maar hoge eisen, dat mag namelijk voor bijna twintig
euro, maar hij voldoet er ruimschoots aan en dat kun je lang niet van alle "betaalbare" Cru Classé's zeggen,
als je er al eentje kunt vinden voor twintig euro!

Dom. des Homs "Paul" 2015 € 11,20 / fles
Muri Gries Lagrein 2014 € 13,75 / fles
Ch. Pontet Barrail 2012 € 13,60 / fles
Ravasqueira Vinhas das Romas 2011 € 20,50 / fles
Qta do Javali Reserva 2011 € 19,90 / fles
* alle prijzen exclusief verzendkosten
* achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links
p.s.: ik ben vrijdag 30 september niet bereikbaar

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.: 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.

