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Beste mensen,
velen zijn nu op vakantie, betrekkelijk rustige tijd voor de handel, toch wil ik graag nog iets kwijt over de nieuwe aanvoer
wijnen van Mas de Sainte Croix uit de Rhône en Bioweingut Forster uit de Nahe. De nieuwe Elzassers van Albert Seltz
komen een volgende keer aan bod, op de goedewijnen pagina staat informatie en ook op de nieuwspagina (16-06-2020)
staat wat achtergrond informatie over deze bijzondere producent en zijn unieke wijnen.
Heel erg hard lopen ze niet, de Rhônes van Mas de Sainte Croix. Maar toch wordt er altijd van besteld, veel vaste afnemers
weten de bescheiden en pure stijl van deze uiterst karakteristieke Rhônes te waarderen. In de aroma's klassiek en
spannend, in de smaak ook klassiek, maar met toch genoeg moderne souplesse en vulling. Degelijk en onberispelijk
gemaakt, boordevol streekkarakter, resultaat van groot vakmanschap. Misschien is 2018 wel een bijzonder goed jaar
geweest, misschien zijn de wijnen deze keer extra mooi omdat zoon Julien Coipel nu helemaal verantwoordelijk is voor het
bedrijf, zijn vader Jacques met pensioen is. Misschien ook omdat Julien “in omschakeling” is naar bio-wijnbouw. Hij zat er
al jaren heel dicht tegenaan, maar had nog geen certificaat, dat is dus binnenkort wel het geval.
Toch maar eens aan de boom schudden, want deze wijnen verdienen onze volle aandacht, stille kwaliteit: geen grote naam,
geen grote appellation, geen prestige, maar daardoor ook geen grote prijs. Waar koop je nog een fantastische, karaktervolle
Biowijn, zo Rhône als het maar kan, vol, soepel, stevig en ongekunsteld puur. € 8,60 en € 9,90. Onno Kleijn zou misschien
wel schrijven: hollen! Is met deze hitte geen goed idee, bovendien heb ik volop verse voorraad.

Mas de Sainte Croix "Douceur de Fruit” 2018
Het zal aan mij liggen, maar deze versie van de Douceur vind ik prachtig. Vooral lekker, gemakkelijk, maar toch spannend
genoeg, heerlijk rond, soepel, aantrekkelijk kruidig en peperig fruit, niet zwaar, prettig intens en toch met een opmerkelijke
lengte. Gemaakt van Grenache, Cinsault en Carignan. Ja, de "Tendresse” is mooier, dieper en beter, maar tegelijkertijd ook
minder soepel, vloeiend en rond van stijl. Zeldzaam is dat op Mas de Sainte Croix vooral oude stokken in de wijngaarden
staan. Zo zijn de jongste druivestokken voor deze “eenvoudigste” wijn 25 jaar oud, maar er gaat ook fruit in van stokken van
35 tot 50 jaar. Dat verklaart de lengte en concentratie in alle Mas-wijnen. De Douceur is een rode wijn die uit de koelkast,
na een paar minuutjes opwarmen in het glas, ronduit goed smaakt. De bescheiden hoeveelheid zachte tanninen en de
rondheid in de smaak maken dat mogelijk. Dat hebben niet zoveel rode wijnen, vaak worden ze er wat ingetogen en
stroevig van. Een marketeer zou zeggen: “De perfecte rode zomerwijn” want het is zomer en dan verkoopt ie beter. Ik weet
dat het ooit ook weer herfst wordt en als het meezit ook weer een beetje winter. Dan is deze wijn ook heel prima te
genieten, niet meer uit de koelkast, dus geen perfecte zomerwijn meer. Deze wijn heeft meer in z’n mars dan een tijdelijke
gebruikspiek.

Mas de Sainte Croix “Tendresse d’un Climat” 2018
Zoals gezegd: mooier, dieper en beter dan de Douceur, andere wijn, serieuzer, krachtiger, intenser en meer geschakeerder.
Andere druivenmix, de Cinsault en Carignan in de Douceur zijn hier vervangen door de Syrah. Daarnaast zijn de stokken
nog ouder dan die het fruit leveren voor de Douceur. Bij de Tendresse zijn ze ca. 50 jaar en dat proef je. Hij komt niet zo
vrij, enthousiast en plooibaar binnen als de Douceur, vraagt meer aandacht, is aanweziger en presenteert een prachtige,
compacte en zeer genuanceerde warme fruitigheid, vol met nuances van kruiden, ook weer peper. Heel in de verte zit iets

compacte en zeer genuanceerde warme fruitigheid, vol met nuances van kruiden, ook weer peper. Heel in de verte zit iets
animaals. Samen met het rijp-bessige dat door alles heen geweven zit is dit een typisch kenmerk van perfect rijpe Syrahdruiven. De Tendresse heeft royaal tanninen en een mooie frisheid, maar daarnaast ook veel body en ook een zekere zachte
rijpheid. Is daardoor niet hard, stug of stroef, maar wel spannend en toont zijn uitzonderlijke kwaliteit. Want 2018 vind ik
de mooiste Tendresse tot nu toe, net als de Douceur heeft deze wijn in 2018 wat extra’s meegekregen, ik was al fan van deze
ondergewaardeerde producent, maar deze twee nieuwe wijnen doen mijn hart nog sneller kloppen. Er is nog iets voorraad
van de krachtiger cuvée Passion d’une Terre 2015, maar dat vind ik meer een herfst- en winterwijn, vandaar dat ie nu niet in
het zonnetje wordt gezet.

Bioweingut Forster Riesling vom Roten Schiefer 2018
Dit vond ik de meest opmerkelijke wijn in de serie nieuwe wijnen (nieuwe wijnjaren) van Forster. Krachtig, rijk en intens,
heel Riesling-fris, strakdroog, maar voller en compacter dan de 2017, die ook al heel fraai was. Iets ingetogen vergeleken
met de luxere speciale Riesling cuvée’s Seefahrer en Bergsteiger, maar wat betreft kwaliteit niet meer zo heel verschillend,
iets minder genuanceerd en karakteristiek, maar lekker krachtig en met een vaste kern en body, zoals sommige goede
Rieslings kunnen hebben. Onmiskenbaar Duits, kristalzuiver, prachtige balans, energieke wijn. Steekt met kop en
schouders uit boven de Elzasser Rieslings die ik onlangs proefde. Goede Duitse Riesling is kostbaar, deze is nog zeer
betaalbaar. Prachtwijn voor prachtprijs.

Bioweingut Forster Riesling Seefahrer 2018
Zo kan Riesling zijn, maar is ie vaak niet. Heel erg fraaie wijn, diepte, kracht en de bekende frisheid, strakdroog, pittig en
genuanceerd, zeer zuiver, tintelend van levenslust, verfrissend, opwekkend. Wat voller dan de Bergsteiger 2018, iets meer
breedte. Trek een fles open en ervaar wat de Seefahrer nog meer te vertellen heeft.

De Weissburgunder 2019 is veel frisser en lichter dan de befaamde en uitzonderlijk rijpe 2018, duidelijk een andere wijn, de
rode Frühburgunder 2018 is aanmerkelijk krachtiger dan de uitverkochte 2017, heeft nog een paar maanden nodig om het
stroe%e kwijt te raken, vandaar dat op dit moment de Rieslings vom Roten Schiefer en Seefahrer in deze nieuwsbrief de
volle aandacht krijgen.

Mas de Sainte Croix "Douceur de Fruit” 2018 € 8,60 / fles
Mas de Sainte Croix “Tendresse d’un Climat” 2018 € 9,90 / fles
Bioweingut Forster Riesling vom Roten Schiefer 2018 € 11,50 / fles
Bioweingut Forster Riesling Seefahrer 2018 € 15,70 / fles

* alle prijzen excl. verzendkosten
* achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links
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P.S.:
Het kan niet altijd wijn zijn in het leven

daarom ben ik van 24 Augustus tot en met 7 September niet beschikbaar.
Op Vakantie dus.
Wilt u nog bestellen, wacht dan niet te lang, zodat u de wijn vóór 24 Augustus in huis heeft.

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.

