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Beste mensen,

Voor de meeste mensen zit de vakantie er weer op.
Ik hoop dat u ook een heerlijke vakantie hebt gehad: rust, ruimte en frisse lucht.

Ik hou wel van wat wolken in de zomer 

Even een bericht voor liefhebbers van krachtige en intense wijnen met name de Gravières de Sancastel van
Domaine des Homs.

Alleen in heel goede jaren maakt Jean-Marc de Crozals deze rode topcuvée. Het laatst in 2007, daar kocht
ik wat extra van want hij was werkelijk geweldig! 
Dat was maar goed ook want in 2008, 2009 en 2010 werd hij niet gemaakt, althans niet op de markt
gebracht.

Dit voorjaar kreeg ik van Jean-Marc twee flesjes toegestuurd met de vraag of ik hem wilde laten weten wat
ik ervan vond. Nu, dat was niet moeilijk: wederom geweldig, wat een fruit, wat een diepte en kracht,
klassieke schoonheid in een ietwat modern jasje (niet te hard of stug). Mooi hout ook, precies goed.

Dus meteen gereserveerd. Was het "slechts" een essay, een proefje om uit te vinden welk type eikehout nu
het meest geschikt was om de wijn op te laten rijpen. Ik kon er niks van kopen want het was immers maar
een test, misschien als 2011 goed wordt is er een kans op weer een Gravieres. 
Dat kon natuurlijk niet, mij wel zoiets moois laten proeven en daarna zeggen dat ik er niet van mag kopen. 



Het is dat ik hem al jarenlang ken en we elkaar op de een of andere manier wel aardig vinden, anders was
het nee gebleven.

Ik mocht als hoge uitzondering een paar doosjes mee laten komen van deze proef-cuvée, maar de wijn zou
gewoon "Paul" 2010 heten en geen Gravières want die werd niet uitgebracht in 2010. Voor mij geen
probleem en voor een aantal onder u, schat ik, ook niet, want het is de inhoud waarvan we genieten en niet
het etiket.

Waar verschilt de 2010 Gravieres "Paul" nu van de gewone Paul zonder de fles open te maken? De fles van
de Gravieres is zwaarder en heeft een diepere ziel (de wijn trouwens ook) en in de ziel is een bobbel te
voelen, dat is alles. O ja, en op de doos zit een klein "Paul" etiketje geplakt. 

Ik heb maar heel weinig flessen "Gravieres Paul 2010" beschikbaar.

Als ik een Bordeauxse of Bourgondische négociant (handelaar en-gros) was geweest had ik deze wijn
aangeboden: 1 fles Gravieres per 12 flessen Viognier, Paul of Tersande rood of rosé, maar ja, dat is zo flauw.
Commercieel natuurlijk heel verstandig om het zo aan te pakken, ik heb er altijd een grote hekel aan. Ik ga
dat zelf niet doen.
Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om ook de andere wijnen van Domaine des Homs mee te bestellen,
of andere "Goedewijnen" uit mijn assortiment, maar dat mag u helemaal zelf bepalen, daar laat ik u vrij in.

Alleen voor de liefhebbers dus, en zou u niet meer dan 6 flessen Gravieres willen bestellen? enkele flessen
lever ik ook graag, al dan niet samen met andere, afhalen kan immers altijd (na afspraak).

De wijn is nu al mooi, maar hij verdient het om een paar jaar weggelegd te worden, nu drinken is eigenlijk
kindermoord.

Domaine des Homs "Gravieres Paul" 2010: € 14,50 / fles

achtergrondinformatie over Gravieres de Sancastel 2007: klik op bovenstaande link

Is dit niet "uw wijn"  ? 
Ga dan naar: 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://www.goedewijn.info/homsgravieres-07.html
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