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Beste mensen,

nieuw jaar, nieuwe kansen en uitdagingen. Eigenlijk heb ik al teveel wijnproducenten in het assortiment, maar ik kan het 
niet laten om te blijven rondneuzen. Niet voor de hand liggende gebieden en wel bekende gebieden, soms kom je daar 
bijzondere wijnproducenten tegen, die het beter en anders doen dan gemiddeld, de wijn en hun gevoel voor terroir als 
leidraad hebben en niet hoge scores in publicaties. 
Er zitten een paar in de proefpijplijn, geen idee wat er uit komt, misschien wordt het wel helemaal niks, je weet het niet, 
wat je wel weet is dat als je het niet probeert je ook niks tegen zult komen. Dat heerlijke excuus, daar hou ik me maar aan 
vast, speuren naar wijn vind ik toch eigenlijk wel het leukste van de hele activiteit.

rotjaar
Uitdagingen, die komen er genoeg, ook in de wijnwereld. Deze zijn betrekkelijk gering vergeleken met covid en wat er op 
machtsblok niveau aan de gang is, maar je zult maar wijnboer in Europa zijn. 2021 was, zoals de marketing/voorlichters 
onder ons plegen te zeggen, "een jaar met uitdagingen". Laat ik het maar plat zeggen: een rampzalig rot jaar voor veel 
wijnproducenten. Veel kwam bijelkaar in 2021: vroege nachtvorst dus kleine oogst, natte en warme zomer dus veel 
ziektedruk (schimmels) of in andere streken: zoveelste jaar met droogte, dus ook extra kleine oogst. Te verwachten: geringe 
beschikbare hoeveelheden, grote kans op minder goede en zelfs slechte kwaliteit. Hier bovenop komen nog de gestegen 
kosten van de droge goederen (kurken, flessen karton, etc.) en transport. Kortom het langdurige feest van jaren achtereen 
zeer beperkte prijsverhogingen is wel een beetje voorbij, tijdelijk althans, ik vrees zelfs dat het wel eens wat langer kan gaan 
duren dan ons lief is.

minder keus
In het assortiment zal er af en toe wel een gaatje vallen. De wijn óf uitverkocht bij de producent, óf niet van de gewenste 
kwaliteit en stijl. Alleen daarom is het verstandig om als wijnimporteur te blijven rondneuzen, ook een fijn en 
steekhoudend argument ;-) Afgelopen jaar zagen we dat al gebeuren: geen Loire-Sauvignon en geen (gewone) Languedoc-
Chardonnay. Gelukkig is er nog volop moois voorhanden en laveer ik voor u wel om de kwaliteitsdalen heen, in 2020 was 
ook niet elk wijngebied goed af gezien het weer, de eerste afvallers zijn al bekend.

nieuwe aanwinst + oude bekenden
Gelukkig is er ook goed nieuws te melden. Een nieuwe aanwinst in de vorm van een prachtige, rode prestige wijn van 
Bodegas San Gregorio: Armantes Vendimia Seleccionada tinto 2019. Die staat centraal in deze nieuwsbrief. Naast dit 
nieuws ook wat ouds, reeds bekende wijn: soepel, betaalbaar en omdat het weer nog tamelijk kil is alleen zonnig rood. Een 
aangenaam rondje langs al m’n wijnlanden, behalve Duitsland.

oude Garnacha, Tempranillo en Macabeo
Sinds het begin van m’n eigen importen, het zal ongeveer 2007 zijn geweest, koop ik al wijn van Bodegas San Gregorio in 
het Noord-Midden Spaanse Calatayud in de buurt van Zaragosa. Een dorre en ruige hoogvlakte waar eveneens ruige wijnen 
vandaan komen en kwamen. De kleine cooperatie San Gregorio maakt hier erg goede wijnen voor een onvoorstelbaar lage 
prijs. Vooral oude Garnacha-druivestokken leveren prachtige wijnen op, maar ook de Tempranillo en de witte Macabeo 
(Viura) weten van wanten in e wijngaarden van San Gregorio. 2021 was voor het eerst moeizaam voor hun Macabeo, maar 
daarover een andere keer meer. 

speciale selectie, massief en intens
Men maakte altijd van de beste druiven een speciale selectie: Seleccion Especial, een boom van een wijn, strak van de 
tanninen, krachtig, rijk, vol, intens, warm, ruig, houtgerijpt, een bombardement aan fruitige, aardse en kruidige indrukken, 
heel erg veel wijn in een fles. Niet voor iedereen, maar ik was er wel van gecharmeerd, wijn met ballen, weer eens wat 
anders, zo eigenzinnig had je ze niet zoveel. Voor de export bedoeld, dus u begrijpt al, na een jaar of drie ging het roer om, 
de 2006 was nog klassiek en ongenadig, de 2007 werd als ietsje gemakkelijker, net als de 2008, de laatste ruige der 
Mohikanen. De 2009 was het omslagpunt, een mengeling van modern en klassiek, was je de oude gewend dan was ie maar 
gemakkelijk, was het een eerste kennismaking dan was het een stevige wijn. De jaren daarna heb ik bijna allemaal geproefd 
(je weet maar nooit, dat ruige had toch wel wat) maar daarbij was de spanning helemaal weg, gewoon een redelijke, goed 
gemaakte wijn met iets meer kracht dan gemiddeld, maar niet opmerkelijk of boeiend. 
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Totdat ik de 2019 proefde: niet dat harde ruige en massieve van de beginjaren, maar een wondermooie moderne versie van 
het streekterroir. Dat warme, ietwat ruige, aardse en weerbarstige in met name de aroma’s, daarnaast ook een fraai 
zuurgehalte dus niet zwaar. Mooie hechte wijn, met het beste wat de moderne wijntechniek kan brengen: een heerlijke 
ronde en rijke romigheid in het fruit en ook dat lekkere, kruidige vanille-dekentje, toontje butterscotch, caramel, confiture. 
"U kent mij klassieker" zou ik haast zeggen, dit is een uitgesproken moderne wijn, maar dan wel eentje waarbij (volgens 
mij) alles goed is gedaan: respect voor de wijngaard, de druif en het klimaat. Hartverwarmende wijn, zwoel en rijk, maar 
ook krachtig en intens, aards en kruidig. Prettig sappig en rond, schaamt zich niet voor z’n hout maar heeft het zwoele 
fruit, de aardsheid en de kruidigheid vooraan staan. Hoofdzakelijk (3/4) Garnacha, aangevuld met Tempranillo en iets 
Syrah.

Risco tinto, wie kent deze wijn niet, zou je bijna zeggen, zelden kreeg een wijn in korte tijd zoveel wind onder de vleugels. 
Dank Onno Kleijn, maar vooral dank António Saramago, de maker van dit betaalbare moois. 2019 was een frisser jaar dan 
2018, de wijn is iets lichter, tikje minder vol, maar uitbundiger aards-fruitig, beetje wilder, animaler van stijl. Pracht fruit, 
lekker soepel, onmiskenbaar Portugees en energiek, boordevol zonneschijn en daar zijn we nu wel een beetje erg aan toe.

Peladi, de Montepulciano d'Abruzzo die bijna al m’n klanten kennen, zeg maar de Italiaanse pendant van Risco, ook zeer 
betaalbaar en even lekker soepel en onmiskenbaar voor de streek en druif. Er zijn betere wijnen, maar voor deze prijs is er 
maar weinig dat hier aan kan tippen. Kersefruit, tikje aardsheid, pittig frisje, klein ruigje in de smaak, elegant, maar 
daarnaast ook een lekkere rondheid en een mooie concentratie. Soepel en karaktervol, boeiend en altijd weer verrassend 
smakelijk. Ook hier scheen de zon rijkelijk op de druiven, je proeft het.

Cabriac Pinot Noir, gemaakt van een druif die eigenlijk niet in dit zonovergoten, warme gebied (Corbières) thuishoort. 
Deze Pinot Noir is dan ook duidelijk anders dan de wijn die je in de Bourgogne aantreft: veel minder koel, aards en animaal 
(dierevacht, dood beest). Warmer, lieflijker, met dat lekkere, een beetje geconfijte Pinot kerse- en bessenfruit. Relatief licht 
(weinig extract) en mooi soepel en zacht. Je proeft duidelijk de warmte van het gebied, maar er is ook genoeg frisheid. Voor 
wie warme elegantie en ingetogenheid zoekt en niet kracht en intensiteit. 

Armantes Vendimia Especial 2019      € 8,85 / fles
António Saramago Risco tinto 2019      € 6,65 / fles

La Quercia Peladi 2020      € 6,95 / fles
Domaine de Cabriac Pinot Noir 2020      € 9,70 / fles

* zolang de voorraad strekt
* alle prijzen excl. verzendkosten

* achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

              

https://goedewijn.info/armantesseleccionada-19.html
https://goedewijn.info/saramagoriscotinto-19.html
https://goedewijn.info/querciapeladirosso-20.html
https://goedewijn.info/cabriacpinotnoir-20.html
http://goedewijn.info/bestellen.html


              

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
Grote Rozenstraat 64,
9712 TJ  Groningen,
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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