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Geachte wijnliefhebber,
Een paar dagen geleden kwam ik op internet een interview tegen van een wijn liefhebbende Amerikaan
Ryan O'Connell. Hij woont al een paar jaar in Frankrijk en spreekt opvallend goed Frans. Hij bezoekt
wijnproducenten en maakt daar video's van die hij op zijn site publiceert.
De onderstaande link leidt naar een recent interview van hem met Jean Marc de Crozals van Domaine des
Homs. Het gesprek duurt maar liefst 20 minuten en is in het Frans.
Ik vond het interessant om de maker zijn visie over zijn eco-wijnen te horen geven. Dat wil ik graag met u
delen. In sommige delen van het interview hoor ik mezelf spreken.
Jean Marc heeft ook een kleine wijngaard in Cabardes, daar heb ik ook wijnen van geproefd. Ze zijn goed,
maar missen net dat bijzondere extra wat zijn Minervois en Vin de Pays wel hebben. De rode Cabardes is
mooi, elegant en uitgebalanceerd, maar kost hetzelfde als "Paul", en die is duidelijk de mooiere wijn.
Ik wens u veel genoegen via onderstaande link:
love-that-languedoc.com/aoc-minervois-et-cabardes-au-domaine-des-homs- languedoc-je-taime-ep-11/
Als u zich na dit interview nog eens wilt verdiepen in de praktijk dan werk ik daar graag aan mee: er is royale
voorraad van de Tersande rood en wit (€ 5,95 / € 6,60), Paul (€ 8,20) en ook een beperkte hoeveelheid
Gravieres (€ 13,50) en Patience (€ 16,00 / 0,5l.). Meer informatie over de betreffende wijnen is beschikbaar
via de onderstaande links.
tersandechardonnay-08.html
tersanderouge-08.html
homspaul-07.html
homsgravieres-06.html
patience-07.html

* Zit "uw wijn" hier niet tussen?
Kijk dan eens op de site: degoedewijnen.html
* Wilt u bij blijven?
Kijk dan geregeld op: nieuws.html
Met vriendelijke groeten,
Karel Meesters
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700

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.

