
Van: Karel Meesters (goedewijn.info) info@goedewijn.info
Onderwerp: Gloedvol Rood

Datum: 22 oktober 2020 om 14:33
Aan: karel@winescout.info

Beste mensen,

het wordt al vroeger donker, later licht, al wat kouder en dat het ooit zo ontzettend droog was zit ook niet meer in je 
systeem. Herfst, al bijna november, nog een paar mooie dagen? Of is het vanaf nu echt richting winter. Zouden we 
trouwens nog winter krijgen? Helder vriesweer, niet teveel wind, lijkt me wel wat. Klein waasje sneeuw voor de mooi, zo’n 
dik pak is maar lastig en gevaarlijk.

Gloedvol, hartverwarmend
Net nog aanvulling Loire wit gekregen, vooral de Sauvignon is bijzonder, maar eigenlijk denk ik meer aan rood, wijn om je 
aan te warmen, gloedvol rood, waarin je proeft dat de zon er royaal heeft geschenen, de planten op de proef heeft gesteld, 
de schillen stug en dik gemaakt, boordevol kleurstof, bescheiden zuurgehalte. Hartverwarmend, ook troostend, om in goed, 
maar niet te groot gezelschap bij de maaltijd te schenken, even de gedachten bij het moois, de gezelligheid, even weg van de 
dreigingen en beslommeringen, het nare nieuws, de zorgen.

Het werden er vier
Ik vlooide m’n assortiment door en zette de kandidaten op een rijtje: vijf gloedvolle rode, het werden er toch vier want 
eentje zit nu in een ietwat gesloten fase (Semedo Touriga Nacional Reserva 2017), toch wel goed om nog even geproefd te 
hebben hoe de vlag er bij hangt. Alle vier zijn het eco-wijnen (de Corbières is in omschakeling naar eco). Van een paar is er 
niet zo heel veel meer, maar ze zijn toch te passend om niet te noemen. 

Château de Cabriac Corbières rouge Tradition 2016
Dit was een wijn waar ik meteen aan dacht bij de term gloedvol. Warm en zonnig, maar wel in dit rijtje de meest elegante 
en fijnzinnige wijn. Gemaakt in een warme streek van druiverassen die daar van nature (nu ja, van nature …. beter van 
oudsher) voorkomen (Syrah, Mourvèdre, Carignan, Grenache), je proeft dat ze er thuishoren, de wijn is niet zwaar, 
voldoende krachtig en zacht, mooi kruidig, bescheiden, maar precies genoeg zuur, het fruit is rijp, kruiden mooi 
ontwikkeld, aangename tanninen, niet teveel, maar wel genoeg voor de nodige spanning en voldoende karakter. Nee, dat 
krijg je met Cabernet, Merlot of Pinot Noir niet voorelkaar, hoe mooi en lekker die ook kunnen zijn, als je deze Corbières 
er naast proeft merk je wat voor verfijnde nuanceringen in de wijn zitten. Dat bereik je alleen maar met druiven die perfect 
bij het terroir passen. Geen grote wijn, relatief bescheiden maar wel eentje die je elke keer weet te boeien en laat genieten 
van waar het Corbières terroir toe in staat is. 

Tenuta Viglione Negroamaro 2018
Is de Corbières de meest elegante, de Negroamaro is de zachtste van de vier. Rond, romig en zwoelig-kruidig met geconfijt-
fruit indrukken, zeer zachte tanninen, mild zuurgehalte, en beslist niet zwaar. Wel warm en soepel, met veel nuances, 
fluwelig en ietsje gepolijst, toch ook spanning, want de Negroamaro heeft altijd iets weerbarstigs. Bij Viglione weet men 
deze laatste eigenschap keurig in de hand te houden, er zit precies genoeg in om het gemakkelijke, ronde partij te bieden. 
In het uitermate door de zon gestoofde gebied Puglia, diep in Zuid-Italië, kun je alleen maar met de lokale, aan de hitte 
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In het uitermate door de zon gestoofde gebied Puglia, diep in Zuid-Italië, kun je alleen maar met de lokale, aan de hitte 
aangepaste druiverassen, met behulp van moderne apparatuur en voldoende vakkennis evenwichtige wijnen maken. Voor je 
het weet heb je overrijpe druiven waar je er alleen nog maar een broeierige, zware en gestoofde wijn met veel alcohol en een 
gebrek aan zuur van kunt brouwen. Aan dit type wijn heeft Puglia zijn vroegere, ronduit matige reputatie aan te danken, tel 
daar nog bij dat dit type wijn vaak ook jarenlang op houten vaten lag te rijpen. Wijn waar alle levendigheid, fruit en charme 
was weggeschroeid. Viglione is een zeer dynamische, moderne producent die, net als een toenemend aantal collega 
wijnproducenten uit Puglia, uit een heel ander vaatje tapt. Precies op tijd oogsten, temperatuur controle tijdens de gisting, 
geen oxidatieve rijping (op hout), nadruk op fruit en zachtheid, en natuurlijk op z’n zonnige herkomst.

Mas de Sainte Croix Tendresse d’un Climat 2018
Zeg Zuidelijke Rhône en je voelt de warmte al. Nu zit Mas de Sainte Croix in het hoger gelegen Valréas, dus relatief iets 
koeler deel van de Rhône, maar warmte is er nog volop en die kom je op een prettige wijze in “Tendresse d’un Climat” 
tegen (in de “Passion d’une Terre” trouwens ook, maar daar heb ik nog maar weinig 2015 van en de 2018 is nog iets aan de 
jonge kant). De Tendresse is krachtiger dan de twee voorgaande rode, is vrij vol, heeft rijpe tannine, prachtig rijp fruit, en 
een warme kruidigheid. Gemaakt van 60% Grenache en 40% Syrah. De Grenache zorgt voor de kruidigheid, rondingen en 
vulling, de Syrah voor het complexe fruit en diepgang. In 2018 werd de Syrah extra rijp, dat vind je terug in het type fruit 
(wat zwoeler) en het leverde een extra rijpe zachtheid op die de tannines mooi inpakt. Stevig en krachtig, maar toch zacht 
genoeg. Gloedvol, intens en puur, warm en genuanceerd, Rhône zoals Rhône kan zijn. Serieuze prachtwijn, helemaal voor 
deze prijs, weinig bekende (buiten de toeristenroute liggende) Appellation, vandaar. 

Quinta dos Lobatos tinto 2016
Naar mijn idee de meest gloedvolle van de vier, hoewel, de “Tendresse” komt ook een heel eind. Aardser, voller, krachtiger, 
tikje ruiger, maar ook iets ronder dan de “Tendresse”. Stevig fundament van tanninen, mooi ingebed in de warme, volle 
rijkdom van de smaak. Prachtig complex (fles-)rijpings fruit, veel concentratie, geen wijn voor doetjes, vraagt, net als de 
“Tendresse” om een stevig gerecht, mag van alles wezen, als er maar smaak en rijkheid in zit. Ja, van dit soort wijnen krijg je 
het gevoel: laat buiten de wind maar razen, binnen zit ik hier goed, warm en behaaglijk, wie maakt je wat. En dat is nu juist 
de bedoeling van dit schrijven.

Château de Cabriac Corbières rouge Tradition 2016    €  8,65
Tenuta Viglione Negroamaro 2018     € 10,40

Mas de Sainte Croix “Tendresse d’un Climat” 2018     € 9,90
Quinta dos Lobatos 2016     € 12,90

* alle prijzen excl. verzendkosten

* achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links
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P.S.:

In tijden van Corona zijn het vooral de kleine zelfstandigen die uw steun verdienen, 
doe uzelf een groot genoegen en bestel de lekkerste, bijzondere ko!e

bij de gedreven ko!ejongens van Ko!estation 

Horeca was hun grootste afnemer, die is nu helemaal stilgevallen, 
gelukkig leveren ze ook aan particulieren, ook aan U?

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.
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