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Beste mensen,
Daar zitten we dan, in een wereld die totaal verschilt van die van een week geleden. Alles op z’n kop, het nooit vermoedde
nu opeens aan de hand, onzekerheid, verwarring en ook angst.
Het zal je maar gebeuren, iemand in je omgeving of jezelf aan de apparatuur, dat is drama. Het begon zo ver weg en is nu zo
dichtbij, om de hoek. Ook hier in het nuchtere noorden ambulances met mensen in blauwe pakken. De verklaarbare, maar
voor mij onbegrijpelijke bijverschijnselen: het hamsteren van toiletpapier, rijst en pasta, brood, vlees, groente, paracetamol.
Neutronenkorrels lijken me op dit moment uitstekende handel, ze schijnen goed te werken. Tegen wat maakt niet zoveel
uit, als ze maar werken, ons de illusie van zekerheid geven. Van Kooten en de Bie verkochten al neutronenkorrels tegen
“scheurgras” bij het winterklaarmaken van achtertuinen. Ik wil wedden dat ze ook tegen virussen werken, net als het
inhaleren van zilverionen. Je moet maar durven, een gebrek aan verstand hebben of allebei.
Wel nieuwsbrief ?
Het was weer tijd voor een nieuwsbrief en ik vroeg me af of ik nog wel over wijn kon schrijven. Een van de bijzaken in het
leven, terwijl de hele maatschappij zo druk is met de hoofdzaken als gezondheid, banen en inkomen.
Toch doorgaan
We moeten door en er staat nu al zoveel stil, moet ik dan ook nog stil komen te staan? en zo ja, wat levert dat dan op, voor
wie? De conclusie is snel getrokken. Stilstaan lost niks op, van doorgaan worden we niet slechter, de klant niet, want tussen
de zorgen door toch nog wat kunnen genieten is een goede zaak, bovendien blijf ik een beetje van de straat en hoef niet aan
te kloppen bij een of ander spoedloket omdat ook bij mij de bodem onder m’n bestaan dreigt uit te vallen.
Hamsteruhh, maar ook goeds en moois
Naast de negatieve reflexen als hamsteren en steun zoeken in zweverij maakt de Corona crisis ook heel veel goeds en moois
in ons los. Om te beginnen waardering voor de mensen in de zorg en al die andere beroepen waar ons welzijn van a!angt.
Maar ook het onverwacht grote aanbod van hartverwarmende, spontane hulp voor degenen die door Corona in de knel
komen. Kennelijk zet deze schokgolf niet alleen onze wereld, maar ook onze kijk op dingen en houding op z’n kop: is er
naast het vele ik ook opeens weer wij.
Kaartenhuis en nieuwe kansen
Het zo fantastische kaartenhuis dat in al die jaren zo kunstig en complex is opgebouwd stort op enkele plekken inelkaar
omdat Corona er een kaart heeft uitgetrokken. Opeens wordt duidelijk dat in onze moderne wereld wel heel erg veel, heel
erg innig met elkaar verweven en van elkaar a!ankelijk is. Dat wat we altijd voor stabiliteit hebben aangezien, niets anders
is dan een uiterst complex (en kwetsbaar) evenwicht. Veel vanzelfsprekendheden blijken dus niet zo vanzelfsprekend te
zijn. Kwetsbaarheden worden opeens duidelijk. Het is wel eens goed dat we met z’n allen ons eens afvragen "waar zijn we
eigenlijk mee bezig”. Niet alleen maar met de kudde mee één richting op lopen, gewoon omdat iedereen dat doet. In die
zin biedt een crisis ook nieuwe kansen. Of we die grijpen is aan ons, dat vergt moed en energie, maar de neiging is groot
om, als alles weer een beetje ‘normaler” wordt, weer op de oude voet verder te kachelen.
Verzachtende maatregelen
Met alle mooie beschouwingen in het hoofd is er ook het concrete nu. We zitten in een lastige, harde tijd. Een tijd waarin
grote behoefte is aan verzachtende maatregelen. De regering onderneemt actie en ik wil ook graag iets doen. Met die
vaststelling ben ik m’n wijnen langs gegaan en kwam er drie tegen die bij uitstek kunnen worden ingezet als een
verzachtende omstandigheid. Wijnen van de Pinot familie: energiek, opgewekt, niet zwaar en vooral heel zacht en soepel,
ook rond en mild. Troostfluweel in barre tijden.

Domaine de Cabriac Pinot Noir 2018
Op Château de Cabriac gaat het roer om, niet in een keer, maar geleidelijk aan. De Cibeins zijn sinds drie jaar bezig de
steven te wenden richting bio-productie. Ze hebben recent een tussenstap gezet: ze zijn nu gecertificeerd “Haute Valeur
Environmentale Niveau 3” Dit betekent minder gebruik van bestrijdingsmiddelen (deden ze al vele jaren) en zorg voor de
omgeving, de flora en fauna in de wijngaarden en het productieproces (werkomstandigheden) op het château. Uiteindelijk
streeft men naar het bio certificaat. 2018 was een rampjaar wat betreft opbrengst, extreem weer in het voorjaar resulteerde
in een ongekend kleine oogst: slechts 25% van normaal. Daarnaast wordt ook stevig geïnvesteerd in een andere werkwijze,
richting bio, ook dit legt een zwaar beslag op de financiën. U voelt het al: het is óf de prijzen verhogen óf ten onder gaan.
Met ingang van dit jaar zijn de prijzen van de wijnen drastisch verhoogd. Echter als je de nieuwe prijzen vergelijkt met wat
er elders in de streek wordt gevraagd voor zorgvuldig geproduceerde wijnen dan zijn ze nog steeds laag te noemen.

er elders in de streek wordt gevraagd voor zorgvuldig geproduceerde wijnen dan zijn ze nog steeds laag te noemen.
Gelukkig heb ik eind vorig jaar nog veel ingekocht, tegen de oude prijzen. De Pinot Noir 2018 kost nu nog € 8,60, maar
gaat, bij een nieuwe zending ca. € 9,50 kosten. Ik verzoek u dan ook om van deze wijn niet te gaan hamsteren. Voor de
Barolo’s van Burlotto heb ik al een rantsoenering moeten instellen vanwege de immense internationale vraag. Ook als niet
vermogende klant kunt u daarom nog genieten van een bijzondere fles Barolo van absolute topkwaliteit.
In 2017 maakte men geen Pinot Noir op Château de Cabriac, matig jaar voor deze druif, dus werd er rosé van gemaakt,
verdienstelijk, maar niet bijzonder, niet gekocht. 2018 was wél zeer geslaagd, heerlijke wijn, redelijk vol, mooie
concentratie, zacht, mild, fris, niet zwaar, prachtig fruit, rond en vloeiend, mooie balans, heel zuiver, tikje zonneschijn, iets
aards en een beetje Pinot-animaliteit. Niet te uitgesproken van karakter, maar juist heel mooi en toegankelijk. Een wijn met
een zachte aai over de bol in het karakter.

Bioweingut Forster Frühburgunder "Vom Quarzit" 2017
Ja, ze maken ook heel mooi rood in Duitsland, zelfs in het niet zo heel zuidelijk gelegen Nahe-gebied. Relatief koel voor
een rode wijn zou je denken, dat klopt ook wel, maar het twee weken vroeger rijpende nee'e van de Pinot Noir
(Spätburgunder) doet het er heel erg goed. De Frühburgunder, want zo heet dat “vroegere” familielid, heeft naast
lichtvoetigheid, verfijning, frisheid en subtiel aards fruit, ook een heerlijke, ronde, fluwelig zachte smaak met lengte en
nuances. Was deze 2017 een jaar geleden nog ietsje strak en pittig, dat jaartje rust en ontwikkeling in de fles heeft de zachte
aard naar boven gebracht. Het onbesuisde jonge fruit is bedachtzamer geworden, wijzer en complexer, het prettige klein
bittertje aan het eind van de smaak zorgt voor spanning en het vermogen om bij het eten te worden geschonken. Heerlijk
zachte, ronde en niet zware bio-wijn, ook weer fluwelig als de Cabriac Pinot, maar dan een tikje helderder, levendiger en
frisser van stijl. Heel duidelijk familie, waarbij rondheid en fluwelige zachtheid de hoofdkenmerken zijn.

Bioweingut Forster Spätburgunder Blanc de Noir “Himmelstürmer" 2018
2018 was een warm en rijp jaar. Van de (blauwe) Spätburgunder maakte men een witte wijn door de druiven meteen na
binnenkomst in de wijnmakerij te persen. Alleen het druivesap werd gebruikt, de kleur bleef in de schillen (bij bijna alle
blauwe druiven zit de kleur in de schil). Een witte wijn dus, nu ja, eentje met een heel klein zweepje rose. In de schil zitten
veel stoﬀen die bijdragen aan fruitige aroma’s, die missen in deze wijn. Hij is duidelijk ingetogener dan de rode versie en
minder pikant fris dan de meeste witte wijnen. Je proeft alleen de kern van de wijn, de aroma’s van het sap en de gisting.
Mooi complex, beschaafd fruitig, licht kruidig, tikje mineraal. De smaak is vol, zacht en romig, ook fris en intens, met een
klein zoetje van de zeer rijpe druiven. Dat maakt hem zo geschikt om de cobineren met wat pittige gerechten, waar anders
een Pinot Gris mooi mee combineert geeft deze witte Pinot Noir een iets andere, maar ook fraai passende ervaring.

Troostdoos
6 flessen Domaine de Cabriac Pinot Noir 2018
5 flessen Bioweingut Forster Frühburgunder 2017
1 fles Bioweingut Forster Spätburgunder Blanc de Noir 2018
normaal: € 124,80
tijdelijk tot en met 4 april 2020
(en zolang de voorraad strekt)

€ 120,00
Domaine de Cabriac Pinot Noir 2018 € 8,60
Bioweingut Forster Frühburgunder vom Quarzit 2017 € 11,50
Bioweingut Forster Spätburgunder Blanc de Noir 2018 € 15,70

* alle prijzen excl. verzendkosten

* achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

P.S.:
Niet voor niets noemen we
een kopje koffie een bakje troost
vooral de prachtige, geurige koﬃe's van Koﬃestation:
Bent u lie#ebber van mooie en bijzondere koﬃe?
In deze tijd van markt-erosie door verkoopgiganten als Amazon, Bol, etc.
zijn er gelukkig ook nog kleine, niet primair door winst gedreven collega-ondernemers.
Zoals de Groningse micro-branderij Koﬃestation. Ik schreef er deze nieuwsbrief over.
In een wijnverzenddoos passen wel een paar half pondjes van hun koﬃe tussen de flessen.
De koﬃe kan dan gratis* mee.
Bent u toe aan wijn en koﬃe? geef uw koﬃebestelling door aan Koﬃestation, (en meld mij dat ook even),
dan regelen zij dat ik de koﬃe krijg en in de verzenddoos kan doen.
* u betaalt wél de koﬃe aan Koﬃestation, maar zonder 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.

