
                                                                        

Beste mensen,

Terre Lunghe 2013
Vond ik Terre Lunghe 2012 niet zo heel opwindend, 2013 is dat weer wel. Vandaar dat ik na de 2011 heb 
gewacht op de 2013. Back on track: fris, pittig, lekker rijk en rond, mooi fruit, mineralen en dat lekkere, 
beschaafde bittertje, o ja, ook verfijning en nuanceringen èn zelfs enige diepte.

Wie Terre Lunghe niet kent zou nooit denken dat het hier over een Soave gaat. Soave is supermarkt, is 
goedkoop, is gemiddeld, is vaker nog schraal en karakterloos, alleen het bittertje is nog over, heviger en 
onplezierig vanwege de afwezigheid van alles wat een goede Soave tot goede Soave maakt: mineralen, 
compactheid, zuiverheid, vleugje fruit, optimisme.

Vergeet supermarktsoave, net als supermarktvalpolicella. Koop liever voor dezelfde prijs een 
supermarktchileen, val je minder builen, maar nog beter: koop een goede Soave en een goede Valpolicella. 
Kosten duidelijk meer, smaken ook duidelijk naar meer, die van Vicentini smaken zelfs naar veel meer.

Il Casale 2012
Ik heb dus een tijdje zonder Soave gezeten, maar nu is er weer volop voorraad, ook van de luxere versie "Il 
Casale". Die stamt uit 2012, is die dan wél mooi? Ja, die is zelfs fantastisch! Echt héél erg mooi! En de Terre 
Lunghe uit 2012 dan? wat was daar "mis" mee? Die had een klein beetje wat de Il Casale nu zo mooi maakt 
(rijkdom, volheid) en mistte de pittige, compacte frisheid, de strakke intensiteit. Hij was me te los, te 
weinig spannend van stijl. De Il Casale heeft meer rijkdom en zachtheid dan de Terre Lunghe uit 2012, met 
bovendien een grote intensiteit en concentratie, mooiere nuances en complexiteit. Hierin is alles wél 
prachtig op z'n plaats en passend. De 2012 Il Casale is een heel andere wijn dan de Terre Lunghe 2013. De 
Terre Lunghe pittig, strak en fris, opwekkend en een beetje rijk, de Il Casale complex, weelderig en rond.

De nieuwe Il Casale heeft meer weelde dan de voorgaande jaren, is minder aards, heeft meer fruit en 
rondingen. Prachtwijn, ik kan het niet genoeg zeggen: bijzondere wijn van hoge kwaliteit. Geen 
eikehoutrijping, puur druif en wijngaard, wederom drie glazen in de meest gereputeerde Italiaanse wijngids 
Gambero Rosso. Er zijn niet zoveel witte wijnen die deze allerhoogste beoordeling krijgen, en aan de 
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wijnen die wel tot die elite behoren hangen dito prijskaartjes, dan is een relatief bescheiden € 16,60 zelfs 
goedkoop te noemen, ja ik ben er weer heel erg blij mee, u vast ook!

Valpolicella Superiore 2010
En sinds wanneer maakt Vicentini dan ook Valpolicella? Sinds lange tijd, ik kende ze al even lang als de 
Soaves, maar ik vond hun Valpolicella's altijd een beetje aan de zurige, schralige kant en de prijzen waren 
daarentegen wel robuust en vol. Zelfs hun meest luxe, op houten vaten gerijpte vond ik een karikatuur: 
hard je best doen met veel hout waar de druiven niet tegen opgewassen zijn, je proeft niet of het fruit nu 
mooi was, of de tanninnes wel zacht en rijp waren, want het was allemaal hout, overal hout, in geur, smaak 
en vooral afdronk, o ja en ook nog zuur. Nee, zo moest het niet. Hun goedkoopste was iets beter, maar wat 
te kaal en ook niet erg goedkoop, beetje kruidig, wat dunnig. Ik proefde de wijnen een aantal jaren 
achtereen en besloot de volgende jaren maar geen nieuwe monsters aan te vragen. Blijkbaar was witte 
wijnen hun sterkste punt, rode wijnen is een andere tak van sport. De middelste van de drie rode wijnen die 
Vicentini maakt vond ik tamelijk aan de prijs en afgaande op m'n ervaringen met de twee uitersten van het 
spectrum verwachtte ik geen grote mogelijkheden voor import. Daar heb ik dus nooit monsters van 
aangevraagd.  

Totdat ik vorig jaar met de 2012 Terre Lunghe ongevraagd een fles 2010 van de middelste Valpolicella 
(Superiore) als monster ontving. De Soave viel niet in de smaak, maar mijn aanvankelijke reserves ten 
opzichte van de Valpolicella smolten langzaamaan weg. De wijn en ik groeiden naar elkaar toe, dat heb je 
niet zo vaak, meestal weet ik het meteen, maar hierbij werd ik langzaam maar zeker ingepalmd, verleid 
door de subtiele nuances, het sensuele zachte, dat randje rozijnige caramel, dat vleugje rook, dat handjevol 
herfstige bosgrond, de frisheid die omhuld wordt door de zachte, milde alcohol. Dit alles is niet 
overweldigend aanwezig, maar lokt je met een vriendelijke, zachte glimlach de wijn in, leidt je langs de 
mooie plekjes die je eerst niet had opgemerkt ………….  ja, ik moest wat met deze wijn. Prijs: niet goedkoop, 
niveau "aanvangs-Bourgogne", stijl, eh, ja, eigenlijk ook wel een beetje Bourgogne, zo etherisch als een 
mooie Bourgogne kan zijn, zo zijde-achtig en rond, niet vol, krachtig of geconcentreerd, maar wel heel 
boeiend en verlokkelijk, fluwelig, zachtaardig met een aardse ondertoon. Fluweel is wel een term die ook 
goed past. Anders van aroma-patroon, Italiaans, minder Bourgogne, maar ik kom toch niet meer los van die 
associatie. Ik heb hem maar gekocht, ben waarschijnlijk niet de enige die het prettig vindt zich zo te laten 
verleiden door een wijn, en zakelijk gezien heb ik niet zoveel rode Bourgognes meer, om precies te zijn nog 
maar ééntje. Eco en ook mooi, maar meer Bourgondisch, frisser, animaler, slanker, minder caramel en 
rozijn, want de druiven voor deze Valpolicella heeft men (stiekem of was het toch toegestaan?) een korte 
tijd na het oogsten in kratten lichtjes laten indrogen waardoor er een extra (rozijnige) concentratie in de 
wijn kwam. Een heel lichte mate van Recioto, precies genoeg om mij aan de haak te slaan.

Proefdoosje Vicentini met Bourgogne
Wat is er nu leuker (en lekkerder) dan een doosje met dit 

Soave-Valpolicella avontuur inclusief een uitstapje naar Bourgogne?
3 flessen Soave Terre Lunghe 2013

1 fles Soave Il Casale 2012
1 fles Valpolicella Superiore 2010

1 fles Bourgogne rouge Champs de l'Abbaye 2009
normaal € 71,30 

tijdelijk tot en met 21 juni: € 65,00

Vicentini Soave Terre Lunghe 2013   € 8,60 / fles
Vicentini Soave Il Casale 2012   € 16,60 / fles

Vicentini Valpolicella Superiore 2010   € 14,95 / fles
Champs de l'Abbaye Bourgogne rouge 2009   € 13,95 / fles

achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

http://goedewijn.info/terrelunghe-13.html
http://goedewijn.info/ilcasale-12.html
http://goedewijn.info/vicentinivalpolicellasuperiore-10.html
http://goedewijn.info/hasardbourgognerouge-09.html


                                                                        

Zit "uw wijn" hier 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.

http://goedewijn.info/degoedewijnen.html
http://goedewijn.info/nieuws.html
http://www.goedewijn.info/
mailto:info@goedewijn.info?subject=stop%20mail

