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Beste mensen,
Vakantie achter de rug, genoten van mooi weer, veel ruimte en rust, nieuwe wijnen op voorraad, kortom we
gaan er weer tegen aan. Het is nog wel even wennen na al die mooie zonsondergangen, maar er is weer veel
heerlijks op komst en de nieuwe rosé en Viognier van Domaine des Homs zijn weer uitzonderlijk fraai.
De zending van Domaine des Homs (eco) kwam veel later dan gepland, maar de wijnen van de nieuwe
jaargang 2012 bieden hiervoor ruimschoots compensatie.

Tersande rosé 2012 Vin de Pays d'Oc
Prachtig zuiver, fris, rond, verfijnd en zacht, met kruidigheid, een vleugje fruit, pracht intensiteit en ook
lengte. Levendig en boeiend, hoe krijgt Jean-Marc het toch voor elkaar. Dit is nu al het derde jaar op rij dat
ik dit de mooiste rosé van hem tot nu toe vind. Hij is weer anders dan de vorige jaargang: lichter, eleganter,
spannender, duidelijk andere stijl en ook opvallend veel ijler van kleur. Dus maar even gebeld en gevraagd
naar de reden. Voor het eerst hebben de schillen niet heel kort meegegist in de most zoals gebruikelijk,
maar is de kleur afkomstig van het vóór de gisting persen van de blauwe (Grenache en Syrah) druiven,
waarna het sap zonder de schillen is vergist als een witte wijn. Daar hebben ze in Frankrijk ook een naam
voor: "vin gris". Zalm rose van kleur, heel licht, delicaat, prachtig heldere smaak met de ronde mildheid van
een rode en de opwekkende frisheid van een witte. "Love it!!" was het enige in het mailtje dat ik
onmiddelijk stuurde aan Jean-Marc nadat ik de rosé (monster) voor het eerst proefde. Wedden dat u hem
ook waardeert, er misschien wel net zo gek op bent als ik? Eigenlijk kost deze wijn boven de zeven euro,
maar omdat ik zo weinig betaalbaar "wit" heb bied ik hem aan voor € 6,90

Le Viognier 2012 Vin de Pays d'Oc
Ook weer anders dan andere jaren, nu rijker, romiger en expressiever fruitig, meer perzik, voller. Ook mooi
fris en zuiver, genuanceerd, iets minder mineraal, iets minder strak, wat weelderiger, wel met dezelfde
intensiteit, het hout moet je zoeken, zo ondergeschikt is het. Weer prachtig, anders, maar prachtig!
Voorname wijn die je veel duurder inschat, ja ook hier zijn we mooi mee verwend, ik maak me wel eens
zorgen hoelang zo'n reeks goede wijnen kan doorgaan, maar ja, dat is voor later zorg, nu hebben we het
moois en kunnen we er volop van genieten!
Rood
Tersande en Paul heb ik nog van 2011 (en zelfs nog enkele flessen Gravières 2010), dat die ook heel fraai
zijn heb ik u al eens verteld meen ik. Die zijn er dus ook nog. Voor een zending luxe Douro's en Ports moet
u nog even wat geduld hebben. Dat wordt ergens in september voor die op de stoep staat. Zoiets heeft u
waarschijnlijk nog nooit geproefd. Voor mij was het in ieder geval een nieuwe ervaring. Ik hou u op de
hoogte!

Tersande rosé 2012 *eco* € 6,90 / fles
Le Viognier des Homs 2012 *eco* € 10,30 / fles
Tersande rouge 2011 *eco* € 6,90 / fles
Paul 2011 *eco* € 9,25 / fles
Paul (Gravières de Sancastel) 2010 *eco* € 15,00 / fles
achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

dit mooie (avond)plaatje wilde ik u niet onthouden:

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.: 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.

Karel Meesters
Goedewijn.info
Grote Rozenstraat 64
9712 TJ Groningen
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