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Beste mensen,
"volle, droge witte wijn, welke kun je me aanraden.” Ja, af en toe heb ik wel eentje, maar dik gezaaid was deze categorie
toch niet in mijn assortiment. Wel de droge, pittige, wat strakkere wijnen, kenmerkende, intense Loire’s van Chéreau Carré
en elegante, delicate Nahe’s van Bioweingut Forster.
Vol + rijk wit = lastig
Niet dat ik liever niet van dit type wijnen verkoop, maar het viel niet mee om in de vollere rijkere categorie iets te vinden
waar ik blij van wordt. Vaak wel aardig, heel soms mooi, maar dan weer te kostbaar. Misschien ben ik te kritisch, maar voor
minder doe ik het niet. Dan maar even geen handel in rijker wit, gewoon door blijven zoeken totdat je wel iets van je gading
tegenkomt. En ja hoor, de aanhouder wint!
En toen was het raak
Vorig jaar proefde ik op Prowein twee Chardonnay’s uit Zuid-Frankrijk, best aardig, technisch vlekkeloos, maar net niet die
diepte en spanning waar ik naar opzoek ben. Na jaren van ervaring leer je dat een wijnmaker wel eens een minder jaar heeft
of dat ie bezig is op te komen. Dat het volgende wijnjaar wel eens iets moois zou kunnen opleveren. Wijnmaken kan deze
man wel, dat was duidelijk en het klimaat (rijkdom/zuurgraad balans) klopte ook. Toch maar weer monsters gevraagd toen
het nieuwe wijnjaar beschikbaar kwam. En toen was het raak!
Van alle kleuren wat
Een niet op hout gerijpte Chardonnay en een luxere die wel op hout is opgevoed, heerlijke wijnen, echt waar ik jaren naar
heb gezocht, rijk en rond, maar ook fris en pittig, zuiver en geconcentreerd, kortom schot in de roos. De van de CabernetFranc gemaakte droge Rosé, die ik vorig jaar van ze proefde was opeens ook veel mooier, lekker sappig en eigenzinnig.
Hadden ze bovendien nog twee rood, de Pinot Noir kende ik al van vorig jaar, ook deze is minstens even mooi, heerlijk
lichtvoetig, elegant en zacht, de rode Malepère (Merlot / Cabernet-Franc melange) was net zo verrassend als de
Chardonnay’s: prachtwijn, geen hout, wel veel fruit en nog meer terroir. Prijzen? geen zorg, voor deze kwaliteit gewoonweg
laag.
Maak kennis met de wijnen van Domaine Girard. De wijngaarden liggen in het meest westelijke deel van de Languedoc,
niet ver van Carcassonne. In dit deel van de streek heeft de Atlantische oceaan een verkoelend en matigend eﬀect op het
klimaat. Bovendien zijn er relatief veel hoger gelegen wijngaarden (300-400 m boven zeeniveau). Wel warm genoeg, maar
niet zo heet en droog als in de rest van de Languedoc. Goede omstandigheden voor het maken van droge witte wijnen en
elegantere rosé en rode.

Domaine Girard Chardonnay 2019
Was ie vorig jaar nog gewoon lekker, fris, rond en zuiver, nu als jaargang 2019 heeft ie een aantrekkelijke rijk- en romigheid
in geur en smaak die je eigenlijk alleen in de betere Chardonnays kunt aantreﬀen. En natuurlijk met de minerale frisheid
om alles mooi boeiend en in balans, dus drinkbaar te houden. Opvallend is ook de goede concentratie en intensiteit.
Lekker evenwicht tussen pittig en rijp, ingetogen fruit, heel klein amandeltje (niet oxidatief!) Opgevoed in rvs-tanks en 3
maanden op z’n gistbezinksel gerijpt, vandaar dat jeugdige karakter. Springlevend en energiek, deze wijn is een feest, net als
zijn prijs.

Domaine Girard Chardonnay "Sur Lie Fines" 2018
Ik ben eigenlijk geen lie%ebber van houtgerijpte witte wijnen, maar er zijn uitzonderingen. De “Sur Lie Fines” is een jaartje
rijper en wijzer dan de vorige Chardonnay. Gemaakt van een betere selectie druiven en daarnaast langer op z’n gistbezinksel

rijper en wijzer dan de vorige Chardonnay. Gemaakt van een betere selectie druiven en daarnaast langer op z’n gistbezinksel
(ca 9 maanden) gerijpt en dat ook nog in eikehouten vaten (500 liter). Nog rijker, ronder en intenser, iets minder fris en
energiek, serieuzer, kruidiger, complexer, prachtig verweven hout, waarin beschaafde vanille en een pietsje kruidnagel
heerlijk samengaan met iets rozijnigs en romigs. Ook fris en even zuiver, maar toch duidelijk een niveau luxer dan de
gewone Chardonnay. Een wijn die vraagt om mooie gerechten, eentje waar je even goed voor gaat zitten. Rijk en complex,
maar tegelijkertijd ook fris, dit begint al een beetje in de buurt te komen van een grote Chardonnay en dat voor nog geen
twaalf euro!

Domaine Girard Rosé "Garriguette" 2019
Veel Rosé uit de Languedoc wordt hoofdzakelijk gemaakt van Syrah, Grenache, Cinsault, soms ook van CabernetSauvignon en/of Merlot. Deze zeldzame Rosé is a&omstig van de Cabernet-Franc druif. Het zachtere, fruitiger en meer
kruidige familielid van de strengere en complexere Cabernet Sauvignon. De Cabernet-Franc houdt van een iets koelere
omgeving (Bordeaux, maar ook Loire) dan de meer gebruikelijke druiven voor Rosé uit Zuid-Frankrijk. Je proeft het
duidelijk in deze wijn, hij is zowel fris als mineralig, wel fruitig, maar dan lichtvoetiger, niet zo alcoholisch. Mooi krachtig
en ook heel zacht, fraaie intensiteit, niet uitgesproken fruitig, iets aardser, weinig aardbei of framboos, iets meer
Sauvignon-Blanc, vleugje paprika, wat meer bessen, het fruit is zeer bescheiden. Het is een wijn die zich gemakkelijk voegt,
niet heel uitgesproken, wel capabel tot combineren met gerechten, wel genoeg kracht en inhoud, maar niet overheersend,
meer ondersteunend, de gerechten de ruimte gunnend. Ook als apéritief geschikt, geen zoetig sapje dat overloopt van
hapklaar fruit. Gewoon een mooie wijn, heeft u moeite met Rosé? ook droge? dan is dit misschien wel uw bekerings-wijn.
Ook niet aantrekkelijk paarsig-rosé van kleur, maar eerder iets meer naar oranje neigend, zalmrose. Geen spoortje van
ouderdom of vermoeidheid (oxidatie), in tegendeel. Een rijpere en rondere versie van een Loire Rosé, misschien is dat wel
de best passende karakterisering.

Domaine Girard Malepère “Tradition” 2018
Ongebruikelijke mix van druiven: Merlot en Cabernet Franc. Althans in de Languedoc. Wel op de rechteroever van de
Gironde, met name in de Pomerol. En dat is nu precies waaraan ik moest denken toen ik de wijn voor het eerst proefde.
Soms heb je dat dat een wijn sterke associaties oproept met wat je eigenlijk al jaren niet meer hebt geproefd (Pomerol is
errug kostbaar geworden de laatste twintig jaar). Maar laat ik eerlijk zijn, bij verder proeven kwam ik na de eerste
indrukken van truﬀel en aarde ook heel veel, iets somber, maar rijp en zwoelig zwart fruit tegen. Wel vriendelijk, maar ook
toch tamelijk serieus. Niet zwaar of log, maar vooral fris en elegant, hoewel elegant misschien wel iets te beschaafd is voor
de expressiviteit van deze wijn. Ook opvallend: bij een wijn die van 60% Merlot is gemaakt verwacht je een dikke, ronde en
sappige smaak, maar dat is hier zeker niet het geval, frisheid en intensiteit zijn meer aan de orde, geen lillend vlees, maar
een strakke sixpack zonder de associatie met bier te willen maken. Een extraverte wijn met dat beetje mysterieuze
Cabernet-Franc kruidig-aardse, lead pencil en cederhout, kalk en grafiet. Zo specifiek kom ik het niet in deze wijn tegen,
maar ik begrijp wel waarom veel wijnschrijvers die termen gebruiken bij deze druif. Ach, ik heb toch al heel veel moois uit
Zuid-Frankrijk, neem die prachtige Carignan Vieilles Vignes van Cabriac, of de Corbières, allemaal in dezelfde
prijscategorie, waarom er dan toch nog eentje bij nemen, het huis is al zo klein. Omdat deze Malepère toch zo heel anders
is, zo bijzonder en omdat het hart het soms wint van de ratio.

Domaine Girard Pinot Noir 2019
We gaan nog even door waar we gebleven waren bij de Malepère. Je hebt toch al een mooie Pinot Noir uit Zuid-Frankrijk,
ook betaalbaar, lekker rond, mild en elegant? Ook dat is waar, maar deze Pinot Noir is toch anders, echt, hij is frisser,
eleganter, subtieler, lichter, meer de Pinot die we kennen uit de Bourgogne. Hier sprak iets minder het hart, wat meer de
ratio: van dit type rood heb ik niet zo heel veel in het assortiment, bovendien wordt het in deze categorie meteen vrij
kostbaar om iets moois te vinden, dus moest deze Pinot Noir er ook maar bij. Geen concurrentie voor de Cabriac, wel een
aanvulling op de (toch veel frissere) Frühburgunder van Forster uit de Nahe. Met Pinot Noir heb ik het altijd een beetje
moeilijk gehad. Ik zocht, als met Bordeaux groot geworden jongvolwassene, vooral naar kracht, diepte en intensiteit. En

dan moet je niet bij Pinot Noir zijn, want daar spelen zaken als rafinement en subtiliteit een grote rol, net als een hoger
zuurgehalte en een wat lagere aroma intensiteit. Pas bij de top Pinot Noirs draait het beeld om: daar heb je ronding, vulling,
kracht, lengte, diepte en super expressieve complexiteit, maar ja, dat soort geld had (en heb) ik niet. Mede dankzij de
wijnen van Burlotto (zijn Nebbiolo’s) ben ik het rijk van de finesses binnengetreden, begrijp ik meer van de wat subtielere
wijnen (druiven), raken de eenvoudige, maar betere Pinot Noirs wel een gevoelige snaar, versta ik steeds beter hun
complexe taal. Dat gun ik ook anderen, zoals u.

Kennismakingsdoos (12 fl.) Domaine Girard
3 flessen Chardonnay 2019
1 fles Chardonnay “Sur Lie Fines” 2018
2 flessen Rosé “Garriguette” 2019
3 flessen Malepère “Tradition” 2018
3 flessen Pinot Noir 2019
normaal: € 115,35
tijdelijk tot en met 10 juli 2020
(en zolang de voorraad strekt)

€ 110,00

Domaine Girard Chardonnay 2019 € 8,90
Domaine Girard Chardonnay :Sur Lie Fines” 2018 € 11,75
Domaine Girard Rosé “Garriguette” 2019 € 8,90
Domaine Girard Malepère “Tradition"2018 € 9,40
Domaine Girard Pinot Noir 2019 € 10,30

* alle prijzen excl. verzendkosten
* achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

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.

* 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.

