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Beste mensen,
Heeft u net de nieuwsbrief over de Dourowijnen en Ports van Quinta do Javali uit, floept er alweer een
nieuwe in de virtuele postbus.
Omdat het herfst is laat ik de wildezwijntjes van de vorige keer nog even bovenaan deze nieuwsbrief staan,
het is immers wild-seizoen. Bovendien vind ik het een mooi plaatje en dat is ook wel wat waard.
Er is geen seizoen zó in trek bij wijnpromotors als de herfst: "Oktober Wijnmaand" en "op naar de Kerst".
Ik zie deze periode dit jaar een beetje als stilte voor de storm want er is een zending heel erg moois in de
maak.
anti-cyclisch
Wijnen uit Piemonte, Barolo en aanverwanten, helemaal foute planning: in het dal van de crisis aankomen
met kostbare, luxe wijnen. Dat gevoel heb ik zelf wel een beetje, maar de optimist in mij heeft alweer een
handig citaat van hoog gewaardeerde economen: in een crisis altijd anti-cyclisch handelen. Nu, dat is hier
precies het geval.
in de maak
Het wordt eentonig: ik kon het wéér niet laten, al in maart dit jaar gespot: een producent waar ik helemaal
weg van ben. Maakt echt mooie wijnen. Ik ben wel wat gewend, maar dit is heel bijzonder. Boven de laag
van slechte en matige producenten ligt een steeds dikker wordende laag van redelijke tot en met goed
producenten. Wijnbedrijven waar je gerust van kunt kopen. Maar de laag die dáárboven ligt, die van de
bijzondere en top-producenten, is maar heel dun. Daar aast heel de wereld op, mensen die wel wat te
besteden hebben, willen ook iets goeds, mag wel wat kosten, en vaak: moét wel wat kosten, anders is het
niet "bijzonder" genoeg. De laatste categorie wordt tegenwoordig ruim bediend. Dat mag een ander doen,
die mag er van in een leuke auto gaan rijden. Ik heb meer met bedrijven die excelleren, maar niet zo
schreeuwend bekend zijn, die prachtige, zelfs adembenemende wijnen maken die ook nog enigzins
betaalbaar zijn. Wel kostbaar, maar elke euro meer dan waard. Bij één van die bedrijven is men nu druk een
pallet op te stapelen en vervolgens aan te melden voor transport naar mijn pakhuis. Ik heb moeten
knokken om nog een paar doosjes Barolo te "mogen" kopen. Mijn oorspronkelijke bestelling voor deze
juweeltjes is van producentswege gehalveerd, 2009 Barolo schijnt opeens vreselijk "hot" te zijn. U hoort er
nog van.
Voordat al dit moois aan u wordt voorgesteld heb ik nog net even de tijd om drie wijnen naar voren te
halen. Ze verdienen het.

Domaine de Cabriac Merlot 2012
Wijn voor het dagelijkse glaasje bij het eten. Stevig, maar ook soepel, niet te zwaar, maar lekker vol, ook
iets elegants, uitbundig fruit, tikje aards, beetje kruidig, vleugje drop. Ik kan er nog wel meer over schrijven,
maar dat voegt niet zoveel toe. "Dit is mijn omschrijving en daar zult u het mee moeten doen" sprak de
rijdende wijnbeoordeler gedecideerd.
Voor € 6,60 een mooie koop, milieuvriendelijk geproduceerd (niet gecertificeerd) bovendien.

Domaine des Homs Tersande rosé 2012
De mooiste die ze tot nu toe maakten, eigenlijk een witte wijn met een heel klein kleurtje, lekker vol, zacht
en rond, maar ook heerlijk fris met iets mineraals en ietsje fruit, wat kruidigs, opwekkends. Prachtig intens,
met de ogen dicht een kostbare witte, met de ogen open een bescheiden en verleidelijke, licht blozende,
jonge schoonheid. Helder, oprecht en puur. Prachtwijn voor nog geen zeven euro, óók eco, maar nu wél
met certificaat.

Cantine Paradiso Posta Piana Primitivo 2011
Thermostaat een graadje hoger of een blokje extra op het vuur, gordijnen eerder dicht, muziekje aan, of een
winters gerecht en dan deze wijn. Is die kille natheid opeens een stuk prettiger, dient opeens als weldadig
contrast met deze warme en gestoofde zonnekracht. Warm en heel zacht, rond en soepel, fruitig en
kruidig, wat vanille, iets geconfijts, beetje olijf, rozijn, kers. Net geen acht euro. Winterwijn, kan ook heel
goed in de herfst.

Domaine de Cabriac Merlot 2012 € 6,60 / fles
Domaine des Homs Tersande rosé 2012 € 6,90 / fles
Cantine Paradiso Posta Piana Primitivo 2011 € 7,90 / fles
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

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.

