
Van: Karel Meesters (goedewijn.info) info@goedewijn.info
Onderwerp: kleidoos

Datum: 15 november 2018 om 20:24
Aan: Karel Meesters info@winescout.info

                                                                                

Beste mensen,

Nee, ik ben niet ook in de freubel- of hobbyhandel verzeild geraakt. M’n enthousiasme met u delen over koffie kan nog wel 
en hoewel mijn vader beeldhouwer was en daardoor klei me niet onbekend is, gaat het in deze nieuwsbrief toch zoals 
gebruikelijk over een doos met flessen wijn. Wijn geselecteerd door wijnschrijver Nicolaas Klei. 
Voorgaande jaren kreeg u in november een schrijven over de wijnselectie van Harold Hamersma inclusief Hamersmadoos 
aanbieding. 
Deze keer geen Hamersmadoos, want met ingang van dit jaar is de publicatie van de Grote Hamersma een aantal maanden 
opgeschoven, naar april 2019 zo luidt de verwachting. Reden: in het najaar is het al zo druk met wijnpublicaties.

Over dit uitstel geen zorg, wat in het vat zit… Bovendien is 2018 het eerste jaar waarin Nicolaas Klei ook van kleinere 
wijnimporteurs wijnen heeft doorgeproefd voor zijn zo bekende Omfietswijngids. Waren het tot nu toe Supermarkten die 
het aanbod bepaalden, nu krijgen mensen als ik ook een kans om zich aan een breder publiek te tonen. Kennelijk is de 
uitbreiding met wijnen van kleinere importeurs goed bevallen want met ingang van dit jaar heet de gids: "De lekkerste 
Omfietswijnen” Misschien is het marketing: alles moet eens in de zoveel tijd beter, sneller, lekkerder zijn dan voorheen. 
Hoe dan ook, het leuke is dat er 8 goedewijnen in zijn opgenomen. Hier kunt u Nicolaas’ commentaar op deze acht lezen. 
Van een aantal heb ik nog maar weinig flessen op voorraad. Maar dat hoeft het feestelijke gevoel niet in de weg te zitten.

Een aantal van deze wijnen is nog recentelijk aan u voorgesteld. Ik zet ze allemaal nog even kort voor u op een rijtje met 
m’n eigen commentaar.

Forster Riesling vom Roten Schiefer 2016
Intense, krachtige en strakdroge Riesling. Frisser dan een Rheingau en voller dan een Moezel. Frisser, mineraliger en 
eleganter dan een luxe Elzasser. De meeste mensen weten hoe een Sauvignon smaakt, maar hoe mooi een goede Riesling 
kan zijn is jammer genoeg veel minder bekend. A#omstig uit niet zo’n bekend gebied: Nahe en mede daardoor nog heel 
betaalbaar, zeker voor een gecertificeerde Bio-wijn.

Château l’ Oiselinière de la Ramée 2016
Muscadet is na een populaire periode in de jaren tachtig-negentig van de vorige eeuw bijna volledig uit het zicht 
verdwenen. Deze laat zien dat de koude bestendige variant van de Chardonnay (Melon de Bourgogne) onmiskenbare, 
ziltige, frisse en energieke wijnen kan leveren. Zwaar onderschatte wijn, elke cent ten volle waard.

Domaine de la Chesnaie Sauvignon 2017
Velen kennen de Sauvignon-Blanc, maar ook de meest frisse, pikante en elegante versies uit de Loire? Strak, verfrissend, 
zuiver, opwekkend. Inclusief het mineralige, groenige en (vlier)bloemige bouquet met een hoog "frisse berglucht gehalte”.

Bodegas San Gregorio Armantes Macabeo 2017
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Bodegas San Gregorio Armantes Macabeo 2017
Ik vraag me telkens weer af hoe het toch mogelijk is om voor vijf en een halve Euro zo'n complete en zuivere, droge witte 
wijn te maken. Ook hier geldt weer: relatief onbekend wijngebied en een hardwerkende grotere producent. Ik doe al sinds 
2007, het eerste begin met eigen wijnimporten, zaken met deze producent.

Forster Frühburgunder vom Quarzit 2016
Het is al weer even geleden dat ik rode Bourgogne importeerde, sublieme wijnen, maar toen al tamelijk aan de prijs. Nu is 
het niet meer mogelijk om er iets betaalbaars te vinden. Gelukkig biedt Duitsland uitkomst: van de vroegrijpe variant van 
de Pinot Noir maakt Bio wijnproducent Forster een heerlijke, zachte, elegante en genuanceerde wijn die je, als je de 
herkomst niet zou weten, gemakkelijk voor een sappige lichte rode Bourgogne zou houden. Echt opmerkelijk!

Château Labadie Petit Verdot 2016
Subliem jaar, gedreven en getalenteerde wijnproducent, zeldzame druif en ook nog ongeblend tot wijn gemaakt. Dit kom je 
haast niet tegen (ja, een héél enkele keer in Spanje, zoals de Mirador uit Almansa, misschien weet u dat nog). Voornaam en 
indrukwekkend, rijk en vol, krachtig, aards en kruidig, wat betreft karakter tegelijkertijd wel en niet Médoc. Pracht wijn, 
kon het niet laten er veel van te kopen, want dit kom je maar een enkele keer tegen in je hele wijnloopbaan. Het is maar dat 
u het weet.

Casal Farneto Rosae Lacrima 2017
De meest buitenissige rode wijn in het assortiment. Zeer donker van kleur, krachtig, potig en stevig, maar ook fris en 
boordevol rood fruit van het meest exotische type. Zelfs iets van wilde rozen en lychee. Ja, ik hoor u denken 
“Gewürztraminer" en dat is niet zo heel gek. Het zit er een heel klein beetje in. Dus geen Beaujolais-type, maar stevig en 
krachtig, spannende en opwindende wijn.

Bodegas San Gregorio Tres Ojos Tempranillo 2015
Puur en ongekunsteld, krachtig en een tikje stug, toch vol en met enige ronding, veel fruit, zelfs iets diepgang, veel kruidige 
nuances, randje aardsheid, vleugje specerij, pietsje rozijn in de achtergrond. Zoveel woorden om het karakter van zo’n 
betaalbare wijn te omschrijven, dat zegt genoeg.

* - * - * - * - * 

Opmerking bij bestellen:
Het kan zijn dat het bestelformulier op m'n website tijdelijk niet functioneert.

De oorzaak is een update van de so!ware bij de firma die mijn website huisvest.
Er wordt gewerkt aan een oplossing, intussen kunt u zoals altijd ook via e-mail en telefonisch een beste"ing doorgeven.

* - * - * - * - *

Proef de Lekkerste selectie van Nicolaas Klei,
u mag er voor Omfietsen, maar verzenden is ook mogelijk.

Kleidoos 2019
1 fles Forster Riesling Roten Schiefer bio 2016

1 fles l’Oiselinière de la Ramée 2016
1 fles La Chesnaie Sauvignon-Blanc 2017

1 fles Armantes Macabeo 2017
2 flessen Forster Frühburgunder Quarzit bio 2016

2 flessen Le Petit Verdot de Labadie 2016
2 flessen Casal Farneto Rosae Lacrima 2017

2 flessen Tres Ojos Tempranillo 2015
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normaal: €  121,90

tijdelijk tot en met 1 december 2018
(en zolang de voorraad strekt)

€  110,00

Forster Riesling vom Roten Schiefer bio 2016   € 11,50 / fles
l’Oiselinière de la Ramée 2016   € 8,15 / fles

La Chesnaie Sauvignon-Blanc 2017   € 8,15 / fles
Armantes Macabeo 2017   € 5,50 / fles

Forster Frühburgunder vom Quarzit bio 2016   € 11,50 / fles
Le Petit Verdot de Labadie 2016   € 17,50 / fles

Casal Farneto Rosae Lacrima 2017   € 9,80 / fles
Tres Ojos Tempranillo 2015   € 5,50 / fles

* alle prijzen excl. verzendkosten

* achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

                                                                                

P.S.:

Bent u lie%ebber van mooie en bijzondere koffie? 
Bezoek dan eens het Koffiestation. Ik schreef er deze nieuwsbrief over.

In een wijnverzenddoos passen wel een paar half pondjes van de mooiste koffie. 
Ik stop ze graag bij uw bestelling, de koffie kan dan gratis* mee. 

Bent u toe aan wijn, bestel dan ook wat koffie bij het Koffiestation, 
dan regelen zij dat ik de koffie krijg en in de verzenddoos kan doen.

* u betaalt natuurlijk wél de koffie, maar geen extra verzendkosten.

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.
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