
Van: "Karel Meesters" <info@goedewijn.info>
Onderwerp: buitenkans *eco rood* Italië

Datum: 1 juli 2009 21:48:08 GMT+02:00
Aan: "karel meesters" <karel@enoconsult.nl>

1 bijlage, 55,5 KB Bewaar Diavoorstelling

Geachte wijnliefhebber,

Gistermiddag arriveerden twee pallets "ecologische" rode Italianen. De producent had last van tegenvallende
export en deed daarom deze wijn in de aanbieding. Meteen monsters aangevraagd, meteen na aankomst
geproefd en meteen besteld.

Soms heb je dat, dan gaan zaken erg snel. Daar ben ik eigenlijk niet zo'n liefhebber van, ik overweeg graag
rustig een tijdje en vraag me dan enige tijd af of het nu écht wel zo mooi is.
Maar nu ging het dus anders: hap je niet onmiddelijk dan is je kans voorbij.

Waarom kocht ik zo snel zoveel wijn? 
1/ de kwaliteit is vlekkeloos, 
2/ de prijs is voor deze kwaliteit laag en al helemaal voor een eco-wijn, 
3/ de stijl is uitermate soepel, (rond en zacht) en uitbundig jong-fruitig.

Een aanvulling.
Ja, zo zou je deze wijn wel kunnen noemen, veel soepeler en fruitiger worden ze eigenlijk niet gemaakt. Er
zijn vast klanten die deze wijn te gemakkelijk vinden, maar ik vermoed dat er nogal wat zijn die wél heel erg
gecharmeerd zijn van dat soepele en ronde karakter. 

De ene pallet bio-gecertificeerd, de andere niet.
Dit vraagt om een uitleg: Op dit bedrijf (Agriverde) wordt uitsluitend biologisch/ecologisch gewerkt. Alle
druiven zijn dus "biologisch". Waarom is dan niet alle wijn van Agriverde gecertificeerd? 
Het certificeren van wijn is kostbaar. Bovendien verkoopt bio-wijn in Italië en Zuid-Europa maar matig.
Hier heeft men in het verleden slechte ervaringen gehad met goedbedoelde maar kwalitatief matige bio-
wijnen, bovendien staat men hier wat "losser", minder milieubewust in het leven.
In Noord Europa is een officieel bio-certificaat juist een pré. Die extra kosten van het certificeren spelen
daar helemaal geen rol. Daarom heeft Villaverde van eenzelfde kwaliteit (maar twee verschillende tanks)
twee versies in de verkoop. De eerste botteling was de eco (lotnr. 08061) en heeft een op de hals
aangebracht eco-certificaat-etiket (rechtse fles). De niet-eco gecertificeerde wijn (lotnr. 08062) heeft dit
moois allemaal niet. Smaakt praktisch hetzelfde. Mijn klanten krijgen hoofdzakelijk de niet-eco
gecertificeerde wijn, twijfelaars kunnen beide bestellen om zich te laten overtuigen.

Deze wijn heeft een "kruimeltje" koolzuur, je merkt het haast niet, maar het geeft de wijn net iets extra
frisheid. Lichtkoel serveren (ca. 14 graden)

Normaal kost deze wijn zo'n zeven euro, nu nog geen vijf per fles! 



Rossello 2008
IGT Terre di Chieti 

(superzacht, vol, rond en uitbundig jong-fruitig) 
€ 4,95

- prijzen per fles bij een volle doos -

voor meer informatie over de bovenstaande wijn: 
rossello-08.html

Is dit niet "uw wijn" ? 
Kijk dan eens op de site: 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 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://goedewijn.info/rossello-08.html
http://goedewijn.info/degoedewijnen.html
http://www.goedewijn.info/
mailto:info@goedewijn.info?subject=stop%20mail

