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Beste mensen,
Had ik nou zo graag een nieuwsbrief geschreven over de wijnen van Koppitsch. Sinds eind april staan ze,
nog wat onwennig, na de recente botteling in het magazijn te wachten op wat komen gaat. Deze keer ook
rosé, in 2015 is ie, in tegenstelling tot 2014 wél heel mooi gelukt. Weissburgunder weer prachtig, erg vol,
romig en rijk, dikker dan vorig jaar. Grüner Veltliner, zeer expressief, dit jaar wél met "Grün", vanwege het
mooie, frisse zuur. Heel expressief passievrucht (ja, echt waar!) grapefruit en mineraal van stijl, ook vol en
krachtig.
Als de wijnen zo mooi zijn waarom dan geen nieuwsbrief? Omdat ik vrees dat we er nog een jaar langer mee
moeten doen en dan is het promoten van deze wijnen geen goed idee. Want op 28 april, de wijn stond net
in het magazijn, kreeg ik een mailtje van Maria dat zeker 80% van hun wijngaard door voorjaarsvorst
ernstig beschadigd was en ze rekening hielden met geen, of in het gunstigste geval, heel weinig oogst in
2016. Gelukkig had ik gereserveerd, dus ik heb nog even te gaan, maar dit is natuurlijk geen fijn bericht.
Vooral niet voor Koppitsch, maar ook niet voor ons als liefhebbers van deze prachtige wijnen. De prijs is al
wat verhoogd ten opzichte van vorig jaar (€ 9,75 ipv € 8,95). Hoe het er in de toekomst gaat uitzien, ik
weet het niet.
Daarom dus geen Koppitsch-nieuwsbrief.
Maar waarom dan wel een mail-bericht als de wijnen van Koppitsch niet kunnen worden gepromoot?
Om u alvast te melden dat er net een zending prachtige Loire wijnen is besteld. Herontdekking van deze
intens frisse wijnen die, na een decennia lange dip in kwaliteit, weer bezig zijn helemaal terug te komen.
Het betreft in dit geval niet Sancerre of Pouilly-Fumé, want die redden zich wel, zeker wat betreft
prijsniveau, nee, het gaat om een drietal wijnen uit het Muscadet gebied. Een beeldschone, strakke
Sauvignon, ingetogen (ja, dat kan) zo precies en zuiver gemaakt, zo delicaat en spetterend fris,
indrukwekkend gewoon. Daarnaast een heerlijke en fantastische Muscadet de Sèvre et Maine (sur lie
natuurlijk), stevige concurrent voor Chablis! en als derde een iets belegen Muscadet (de Sèvre et Maine sur
lie) gemaakt van meer dan 100 jaar oude stokken. Dan praat je over terroir en intensiteit, een belevenis en
dat alles voor rond de acht euro (eerste twee wijnen) en twaalf en een half voor de laatste.
Nog even geduld, maar dan is er geen zomer te warm en geen oester en ander zeefruit teveel.
Eind juni- begin juli dat is de verwachting.

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.
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