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Geachte wijnliefhebber,

De zending uit Spanje is aangekomen. De veelgevraagde Garnacha en Rosado waren op en ook de Selección
Especial. De Garnacha is weer volop leverbaar, de Rosado en de Selección Especial helaas niet.

De Rosado kocht ik niet omdat hij "op maat" gemaakt was voor een grote Amerikaanse importeur:
limonade, licht zoetig zelfs, heel veel snoepjes-achtig fruit, dodelijk saai en veel te veel van alles. Dat lekkere
aardse, kruidige en beetje ruige was omgezet in beter verkopend snoepjes-fruit. Nee, daarvoor moet men
maar naar de plaatselijke supermarkt. Dat verkoop ik niet. 

Ook de Selección Especial heb ik niet gekocht. Het was ook een 2008, net als de vorige zending, maar deze
botteling haalde het bij lange na niet in vergelijking met de vorige. Een goede wijn, daar zal ik niets van
zeggen, maar het mooie, rijpe, volle, opwindende was eraf. Gewoon een goede wijn en dan is ruim acht euri
te duur.

De witte Tres Ojos uit 2010 staat voor u klaar, is frisser, pittiger dan die uit 2009. 2010 heeft meer fris fruit
en iets van bloemen, de 2009 was ronder en zachter. Voor vier en een halve euro echt een koopje!

Maar waar ik vooral aandacht voor vraag is de Tres Ojos Tempranillo 2008.
Deze rode (nou ja rode.... eerder zwarte) wijn heb ik elk jaar geproefd en elke keer vond ik hem niet geschikt
genoeg om te importeren: wat moeilijk en wat te hard, miste net de rijpheid en rondheid die de Garnacha
wel heeft. 

Vorig jaar was mijn oordeel hetzelfde: niet doen, hier doe je de mensen geen plezier mee. Een paar weken
geleden proefde ik dezelfde wijn (of misschien toch net een iets andere botteling?) uit hetzelfde jaar en toen
was het wèl raak.
Ja, deze Tempranillo is minstens net zo ruig en krachtig als andere jaren, maar nu heeft hij een diepte en
intensiteit die in combinatie met dat ruige iets heel speciaals oplevert. Wat een kleur en kracht, wat een
prachtig fruit en wat een mooi 'midden" in de smaak. Volop ruige tanninen, volop zuur en mineralen, ook
genoeg alcohol, alles goed in balans, indrukwekkend en interessant. Echt een wijn met ballen om het maar
eens wat onvoorzichtig te zeggen. 

Vindt u een wijn snel stroef of hard, dan is deze Tempranillo niets voor u, Le Rouge et le Noir van
Domaine de Parazols is dan een veel betere keuze.
Maar houdt u wél van pit, kracht, ruigte en intensiteit dan kon dit wel eens úw wijn zijn. En ook nog eens
voor een heel mooie prijs. Ik kon hem namelijk extra voordelig kopen, een eenmalige kans dus. Vier
vijfentwintig, je zou haast denken dat het niks kon wezen. Verwacht van deze wijn niet een soort Rioja,
maar eerder een ouderwetse Montepulciano d'Abruzzo, zo-eentje van zwarte tanden en ruigheid, voor bij de
pasta, weet raad met olijfolie, knoflook en nog veel meer!

http://goedewijn.info/rougeetnoir-09.html


Tres Ojos Tempranillo 2008: €4,25 / fles **éénmalig!
Tres Ojos Garnacha 2009: €4,75 / fles

tresojosgarnacha-09.html

tresojostempranillo-08.html

Zit "uw wijn" hier niet bij? 
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.
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