
Van: "Karel Meesters" <info@goedewijn.info>
Onderwerp: beetje vergeten wijn

Datum: 20 oktober 2010 16:31:58 GMT+02:00
Aan: "karel meesters" <karel@enoconsult.nl>

2 bijlagen, 76,4 KB Bewaar Diavoorstelling

Geachte wijnliefhebber,

Soms heb je dat: je komt van alles tegen, Oostenrijkers, nieuwe Fransen, nieuwe wijnjaren, er gebeurt altijd
wel wat in een wijnassortiment.
Straks bijvoorbeeld komen er weer nieuwe Montepulciano d'Abruzzo's van La Quercia, Soave van Vicentini
en heel misschien ook nieuwe Portugezen en zelfs (nog misschiener) Fransen (rode Loire's).

Kijk, met al dat nieuwe moois komt het oude moois wel eens wat in de schaduw te staan. En dat is jammer
want dát moois is ook erg de moeite waard. Ik dronk dit weekend weer eens een glaasje Tres Ojos
Garnacha bij een goede Pizza. Wat is dat toch een heerlijke wijn: warm krachtig, maar nu heel zacht en
rond, toch karaktervol, met rijp fruit en een zondoorstoofde peperigheid. Echt zo'n hartverwarmende wijn
die iedereen bij dit kille en natte weer een glimlach op de lippen tovert. 
Waarom drink ik die niet vaker vroeg ik me af. Maar ja, ik heb altijd zoveel open staan, vaak monsters die
gevolgd moeten worden gedurende een week of langer en uitgeprobeerd bij diverse gerechten en er is ook
nog zoveel anders. 

Daarom nu eens extra in het zonnetje, vóórdat er weer van alles aan "nieuws" binnenkomt, nu het
(herfst)weer om een beetje extra warmte vraagt en omdat deze wijn, gemaakt van oude stokken (zie foto)
gewoon te goedkoop (€ 4,65) is voor zijn kwaliteit:

Tres Ojos Garnacha 2008

Afkomstig uit een ruig gebied, gemaakt van erg oude stokken, dat proef je en dat is heerlijk! Daarom maar even een
plaatje van de wijngaard waar hij vandaan komt: als je hier bent opgegroeid kun je wel tegen een stootje.
Gewoon even een doosje bestellen, wordt iedereen blij van.



voor meer informatie over de bovenstaande wijn: 
tresojosgarnacha-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.
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