
Van: Karel Meesters (goedewijn.info) info@goedewijn.info
Onderwerp: het mooie rondom de gaten

Datum: 17 februari 2023 om 15:54
Aan: karel@winescout.info

Beste mensen,

zo, het is weer hoog tijd voor een nieuwsbrief. Druk met van alles, als u de website bekijkt ziet u dat er heel veel wijnen 
uitverkocht zijn. Ik ben druk bezig de gaten weer op de vullen, veel monsters zijn aangevraagd, diverse monsters zijn 
onderweg en er zijn ook al redelijk wat geproefd. Er is besteld in Bordeaux (ja! houtgerijpte Bordeaux en ook nog de 
goedkoopste Franse wijn in het assortiment, ik hou u op de hoogte!), ook in Portugal (Ataíde Semedo met prachtig 
mousserend wit en fantastisch rood van de Touriga Nacional-druif), druk met Spanje (Tres Ojos), Italië (La Quercia), 
Corbières (Cabriac), Elzas misschien ook weer, verkenningen in Portugal, kortom die “lege plekken” zijn tijdelijk. Rondom 
die gaten is er nog heel veel moois. En over een aantal van dat nog leverbare moois wilde ik het hebben in deze nieuwsbrief.

Bourgognedruiven Girard
Domaine Girard is producent van elegante, “koele” wijnen in Zuid-Frankrijk. In Girard's hooggelegen wijngaarden nabij 
Carcassonne groeien druiverassen die hun oorsprong veel noordelijker hebben, Bourgogne bijvoorbeeld. Onno Kleyn was 
afgelopen october in Volkskrant Magazine zeer enthousiast over de houtgerijpte Pinot Noir “Pech Calvel" 2020 van Girard. 
Maar de Girards maken ook prachtige witte wijnen, van de Chardonnay uiteraard, Nicolaas Klei (Elsevier Magazine) is er 
van gecharmeerd en vergelijkt ze met Macons. Wat deze Pinots en Chardonnays extra bijzonder maakt is dat ze uitermate 
redelijk geprijsd zijn. Ik ben na vorig jaar maar opgehouden met het opvragen van exportprijzen van rode en witte 
Bourgognes. De moed zakt je in de schoenen als je ze toegestuurd krijgt. Ik hou het in ieder geval voorlopig bij de 
prachtige en nog zeer betaalbare alternatieven van Girard.

Domaine Girard Pinot Noir 2021
Lichte, elegante en erg zachte wijn. Weinig kleur zoals een kenmerkende Pinot Noir betaamt. Dit type wijn moet het niet 
hebben van kracht, intensiteit en breedte, het draait om balans, aardse en licht animale subtiliteiten in geur en smaak. Een 
wijn die het etherische en genuanceerde en lichtvoetige centraal heeft staan. Geen overweldigende kracht of intensiteit, 
maar een verleidelijke en subtiele reeks van geuren die je steeds verder de wijn in voeren, al verkennend voortdurend 
nieuwe indrukken doet ontdekken. Dat is het wezen van goede Pinot Noir. Heel anders dan intense, krachtige Bordeaux. 
Bordeaux-lie$ebbers vinden Pinot Noir vaak maar waterig en dunnig, behalve de meest intense en krachtige - onbetaalbare 
- Bourgognes. Geen wijn voor Bordeaux-lie$ebbers dus, die zijn gewaarschuwd. Wie van een zachte, ronde en prachtig 
rijp-aards en animaal-fruitige (vleugje dierevacht, wild) wijn houdt met weinig tanninen en een milde frisheid, zou deze 
“gewone” Pinot Noir van Domaine Girard eens moeten proberen. Beetje redelijke Pinot Noir uit Bourgogne begint tussen 
de 15 en 20 euro. Deze kost € 11,20  

Domaine Girard Pinot Noir “Pech Calvel” 2020
Duidelijk familie, maar iets mooier en luxer dan de “gewone” Pinot Noir, grootste verschil is het kruidige (piment, 
sandalwood) van de houtrijping, het iets frissere zuurgehalte en wat meer kracht van de tanninen. Grotere lengte ook, maar 
toch heel Pinot Noir-elegant en fluwelig-rond. Toont de tweede dag wat zachter, harmonieuzer en complexer. Mooie wijn, 
kan nog een paar jaartjes mee in de kelder, maar dat hoeft niet. Fractie warmer dan Bourgogne Pinot, voor velen daardoor 
net iets prettiger en vriendelijker van stijl. Ook de prijs is veel vriendelijker, maar dat had ik bij de vorige ook al vermeld.
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Domaine Girard Chardonnay Classique 2021
Iedereen in de wijnhandel moest en zou 2020 en ook 2021 Chardonnay uit Zuid-Frankrijk inslaan, kleine oogst, gevreesde 
hoge prijzen, de handel werd nerveus. Geen zorg, toen die paniek wat was gezakt had “mijn man in Zuid-Frankrijk” een 
mooie hoeveelheid bij Girard voor me gereserveerd. Staat al een tijdje hoog en droog in het magazijn. Ik snap het wel, 
mooie Chardonnay is schaars. Ook in Zuid-Frankrijk is het een klus om een Chardonnay te vinden met genoeg frisheid, 
intensiteit, rijkdom en mineraliteit. Maar al te vaak zijn ze vol en weinig zeggend. Girard maakt de laatste jaren prachtige 
versies, opvallend betaalbaar ook. Deze Classique is gemaakt zonder opvoeding op hout of gistbezinksel (lie). Zuiver, mooi 
vol en rond, fris, mineralig en met vooral mooi en ingetogen wit fruit, beschaafd en indrukwekkend goed in balans, 
heerlijke Chardonnay, doet inderdaad aan een goede Macon denken. Bij een volgende zending lukt het niet meer om onder 
de tien euro te blijven, net als bij iedereen is het prijsverhogingen (“aanpassingen") troef. 

Domaine Girard Chardonnay “sur Lie Fines” 2021
Bij Girard maken ze drie “stille” Chardonnays, naast de bovenstaande Tradition en boven deze sur Lies Fines wordt er ook 
een topcuvée gemaakt: Los Salvios. De huidige jaargang hiervan is nog niet helemaal in balans en heeft nog wat tijd nodig 
om zich optimaal te tonen. De Salvios komt een andere keer aan bod.
Vergeleken met de Tradition is de sur Lies Fines een iets luxere versie, andere selectie druiven, rijping op zowel eigen 
gistbezinksel (sur Lies Fines) als gedeeltelijk op eikenhouten vaten. Dit laatste is heel ingetogen toegepast, je merkt wel dat 
ie in de geur en smaak iets kruidiger is en ook een fractie breder van smaak, maar het meest proef je toch de toegenomen 
frisheid en rijkdom a&omstig van “sur Lies Fines”. De grotere lengte en frisheid is terug te voeren op de speciale selectie 
van de druiven. Al met al scheelt het niet heel erg veel met de Chardonnay Tradition, de Tradition heeft duidelijk meer 
jeugd en fruit, de sur Lies Fines biedt iets meer verfijning, breedte, frisheid en lengte. Hier ontstijgt deze sur Lies Fines 
Chardonnay toch heel duidelijk het niveau van wat er elders in Zuid-Frankrijk aan goede Chardonnays wordt geproduceerd. 
Echt mooie en tikje chique wijn voor ruim onder de vijftien euro. 

Companhia das Lezírias “Samora tinto" 2020
Deze rode moest er toch ook nog even bij, om twee redenen: ten eerste de stookkosten, een beetje betaalbare en 
hartverwarmende rode is passend in de huidige omstandigheden, ten tweede, het gebruikte eikehout lijkt sprekend op dat 
van de Pinot Noir Pech Calvel. Het is hetzelfde kruidige piment - sandalwood toontje. Natuurlijk naast rijkelijk aanwezig 
rijp en aards kruidig fruit. Sappige rode wijn met een lekkere frisheid en energie, modern en tegelijkertijd onmiskenbaar 
Portugees van stijl. Soepel en spannend, met veel karakter.

Domaine Girard Pinot Noir 2021      € 11,20 / fles
Domaine Girard Pinot Noir Pech Calvel 2020      € 14,55 / fles

Girard Chardonnay Classique 2021      € 9,50 / fles
Domaine Girard Chardonnay sur Lies Fines 2021      € 12,65 / fles

Companhia das Lezírias Samaro tinto 2020      € 7,45 / fles

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

 

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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