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Beste mensen,
Voor ik het vergeet: van 1 tot en met 23 juli ben ik op vakantie dan kan er helaas geen wijn worden geleverd.
ja, het is zomer, zo voelt het in ieder geval. Tijd van aanstaande vakanties en voor zomerse wijnen. Ook een periode waarin
het wat lastiger plannen is van wijnimporten. Het zijn onzekere tijden, oorlog op afstand, maar ook hier, in onze nabije
omgeving begint ie te woeden, niet militair, maar economisch. “Moet je het nóóóit over hebben in je informatie naar je
klanten, worden ze onzeker van en gaan ze minder kopen”. Dat is wat de handel ervan vindt. We kunnen wegkijken en
doen alsof er niets aan de hand is, maar zo zit ik niet in elkaar. Bovendien merkt iedereen het al, prijsverhogingen, vooral
van energiedragers, de oorlog is ook bij ons aangeland. Niet in een hoekje bang gaan zitten wachten op wat er gaat
gebeuren, we moeten door en dat is voor alles en iedereen het beste. Ook de wijnhandel, dan kopen we maar een flesje
minder, genieten hoort er toch nog bij, een keertje vaker op de fiets, nu ja overal is bij veel Nederlanders gelukkig nog wel
ergens in te schikken zonder dat het erg vervelend wordt.
goed nieuws
Er is ook opbeurender nieuws: La Quercia (Abruzzo) heeft in 2021 een heerlijke droge Peladi rosé gemaakt en de rode
Peladi 2020 is ook weer leverbaar. Zomerse wijnen en zeer betaalbaar, hoewel toch duidelijk in prijs gestegen sinds de
vorige zending. Flessen zijn duurder, net als kurken, dozen en etiketten + capsules. Transport idem. De Peladi's staan weer
in het magazijn en de prijs is nog steeds zeer aantrekkelijk.
meevaller
Nog onderweg, maar naar verwachting ergens volgende week weer op voorraad: de droge 2021 rosé van Domaine Girard
(Limoux). Die had ik toch al? Ja, maar hij raakte uitverkocht en toen ik weer wilde bestellen kreeg ik een niet te missen
aanbod: de wijn sterk in prijs verlaagd. Dat is wel heel raar in deze tijd, alles wordt immers duurder. Reden: het was vóór
mei in de regio van dit domein ongunstig terras-weer, dus heel weinig rosé omzet. Daarnaast kopen importeurs alleen nog
maar mondjesmaat, alleen waarvan ze zeker denken te zijn wat ze kunnen verkopen wordt ingekocht, geen risico’s, geen
hoeveelheden. Niet zozeer de basiswijnen, maar vanaf de midden categorie en vooral de duurdere wijnen “staan stil”. Niet
zo leuk voor de producent, maar een ruimhartig dankjewel aan alle collega importeurs: ik kocht wél en ook wat extra van
deze rosé, zou hij normaal net onder de tien euro gaan kosten, nu is ie net geen negen euro. Hebben mijn klanten ook eens
een meevaller in het huidige prijsstijgingen festijn.
in het vat..
Nog een heerlijke serie verfrissende rosé en wit van Colli di Castelfranci (Campania) staat ons nog te wachten, maar die
komt na m’n vakantie deze kant op. Ik durfde het niet aan nog een zending te laten komen vanwege de af en toe moeizaam
verlopende logistiek in het Europese transport (ook hier een tekort aan chauﬀeurs, met name Oekraïnse want daarvan zijn
velen terug naar hun land gegaan om te vechten voor hun vrijheid). Vooral de fantastische rosé maakte indruk, maar ook de
net zo mooie Greco di Tufo en Fiano.
Ook de Rhônes van Mas de Sainte Croix en de Armantes en Tres Ojos van San Gregorio (Calatayud) staan op de
importplanning na m’n vakantie.
veel keus
Maar wit, daarover hoeft u zich geen zorgen te maken: daarin is de keuze zeer ruim, ruimer dan ooit zelfs en nog met
prijzen van voor de ellende in Oost-Europa begon. Zoals de prachtige Sauvignon en Muscadets van Chéreau-Carré, frisse
Nahe’s van Forster, Fiano van Colli di Castelfranci, Chardonnay’s van Domaine Girard en Jurançon van Gisèle Bordenave.

Peladi Cerasuolo 2021
Lekker fris en uitbundig fruitig, vooral kersen en ietsje bessen. Expressiever dan de 2020, droog en vrij intens, niet complex
of diep, maar gewoon recht-door-zee en vriendelijk. 2021 kende een vrij kleine oogst, maar wel eentje van goede kwaliteit.
Goed en zorgvuldig wijnmaken, dat kunnen ze wel op La Quercia, vooral de rode Peladi (instapwijn) is elk jaar betrouwbaar
en lekker. Ik hoop dat met ingang van 2020 dat ook gaat gelden voor de Cerasuolo, ofwel deze relatief donkere rosé.

Peladi Montepulciano d’Abruzzo 2020
Ik kreeg twee monsters van deze wijn: 2020 en 2021. De laatste botteling van 2020 heb ik besteld, die was net iets ronder
en zachter dan de eerste botteling van 2021. Heerlijk fruitig en wat aards, fris en soepel, tamelijk elegant, met mooie
intensiteit. Ik vraag me altijd af hoe ze dat zo goed gedaan krijgen, elk jaar weer die sappige stijl, het ene jaar wat steviger
en het andere iets aardser, maar altijd is het een lekkere wijn. Niet voor niets een van de best bestelde rode uit m’n
assortiment.

Domaine Girard “La Garriguette” rosé 2021
In de aanbieding dus, zolang deze zending strekt, moet ik nabestellen dan geldt de nieuwe (hogere, reguliere prijs). Lekker
rond, fris, duidelijk anders dan de Peladi, wat rijker, genuanceerder, vleugje caramel, lekker sap en fruit. Heel ander type
fruit dan je gewend bent in Zuid-Frankrijk. Gemaakt van de Cabernet Franc en niet van de gebruikelijke Grenache,
Cinsault of Syrah. Relatief koele rosé waarin je de zon precies genoeg proeft. Is nog onderweg naar ons land, ik verwacht ie
rond 22 juni aan zal komen.

Domaine Girard Chardonnay “Classique” 2021
Niet houtgerijpte Chardonnay, lekker en rond, vrij ingetogen zoals Chardonnay hoort te zijn (wat mij betreft), mooie
balans, tikje mineraal, aantrekkelijk wit fruit, beetje gist, klein amandeltje en pietsje room. Geen nadenkwijn, schenken en
er van genieten zonder iets of bij niet te zware gerechten. Met de ogen dicht een Macon, maar dan net ietsje warmer en
minder prijzig, ook wel fijn.

Domaine Girard Pinot Noir 2021
Nu we het toch over zomerwijn hebben, dit is een fraaie rode. Lekker fris rood, kan gerust ietsje koel geschonken worden,
zo 12 tot 16 graden, mooi puur-fruit (als altijd bij Girard's Pinot’s), vooral kersen, maar ook ietsje terroir, aardsheid, heel
weinig gelukkig, het blijft allemaal vriendelijk, ook de tanninen, die zijn er wel, maar in bescheiden mate en in milde vorm,
geven precies genoeg structuur en bite aan de elegante souplesse die in deze wijn overheerst.

La Quercia “Peladi" Cerasuolo 2021 € 7,65 / fles
La Quercia “Peladi" Montepulciano 2020 € 7,65 / fles
Domaine Girard Rosé "La Garriguette" 2021

€ 8,95 / fles (speciale prijs zolang de voorraad strekt)

Domaine Girard Chardonnay “Classique" 2021 € 9,50 / fles
Domaine Girard Pinot Noir 2021
€ 11,20 / fles

* zolang de voorraad strekt
* alle prijzen excl. verzendkosten

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

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.

