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Beste mensen,
de tweede Kleidoos, vorig jaar bood ik u de eerste aan. Een doos met verse inhoud, samengesteld door Nicolaas Klei in
hoogst eigen persoon. Hij deed het proef- en denkwerk voor deze selectie, ik neem de praktijk voor m’n rekening: stop de
wijnen graag voor u in een doos en zorg voor de a"andeling. Het lijkt er sterk op dat de Kleidoos definitief in de plaats
komt van de Hamersmadoos. De "Grote Hamersma” wijngids zal met ingang van de jaargang 2020 alleen nog de
beoordelingen en omschrijvingen van wijnen bevatten die in de supermarkten te koop zijn. Voor kleine importeurs waartoe
ik behoor, is er een website opgetuigd, zeg een virtuele- en doorlopende wijngids. Middels een licentie mag je dan als
importeur citeren uit de waarderingen en omschrijvingen. Ik heb er nog geen goed beeld van wat ik er mee ga doen.
Nicolaas heeft de afgelopen maanden weer indrukwekkende aantallen wijnen doorgeproefd. Daaruit heeft hij de
driehondervijftig lekkerste geselecteerd en beschreven in "de Lekkerste Omfietswijnen 2020”. Drie procent hiervan zijn
“mijn” wijnen. Om precies te zijn: elf. Laat daar nu eentje bijna zijn uitverkocht: de Madiran Tradition 2014. Maar ja, een
doos met tien flessen dat is natuurlijk geen echte Kleidoos, dus ben ik maar zo vrij geweest om twee wijnen die ook in de
tekst van de geselecteerde wijnen terloops positief worden vermeld, in de doos te doen. Deze twee hebben dus ook de
goedkeuring van Nicolaas zonder dat ze een apart hoofdstukje toebedeeld kregen. Komen we mooi uit op twaalf.
Hier kunt u Nicolaas’ commentaar op deze wijnen lezen. Van een aantal is de voorraad niet zo heel groot, mochten er
wijnen voortijdig uitverkocht raken dan doe ik u daar een passend alternatief aanbod voor.
Veel van de door Nicolaas Klei geselecteerde wijnen zijn al eens aan u voorgesteld. Toch zet ik ze nog even voor u op een
rijtje met m’n eigen opmerkingen er onder.
Forster Riesling Auslese edelsüss 2017

Zelf had ik hem ook liever aan het eind van de reeks gezet, maar omdat ik de volgorde van Nicolaas’ gids volg (kunt u mooi
onze visies naast elkaar zetten) staat ie dus vooraan. En om alle vooroordelen meteen de wereld uit te helpen: zoete wijn is
niet altijd vreselijk. Ja, slappe en plakkerige sapjes zonder karakter en veel sulfiet waar je de rillingen van krijgt, daar zijn er
nog altijd griezelig veel van. Het echt fraaie zoet tref je maar zelden. Goed Duits Zoet vormt een volstrekt aparte categorie.
Daarin voeren het zoet en de zuren een elegante en complexe dans op, waar talloze subtiele minerale, fruitige en kruidige
nuances doorheen vloeien, waarin zuiverheid en balans het script vormen en waarin je gaandeweg rijkdom en diepte
ontdekt. Kortom, je treedt een totaal andere wereld binnen met deze categorie wijn. Zoet zal nooit meer hetzelfde zijn.

Forster Weissburgunder (=Pinot Blanc) 2018

2018 zeer warm jaar, ook in Duitsland. Resultaat: zeer rijpe en gezonde druiven die, normaliter correcte en gemiddelde
wijnen naar een hoger plan tillen. Dat was ook bij Forster's Pinot Blanc het geval. Heel bijzonder: de extra rijpheid gaf
vulling en weelde, maar door het frisse zuurgehalte bleef het allemaal lichtvoetig en elegant, bijzondere combinatie en
vooral weer typisch Duits.

Château l’ Oiselinière de la Ramée 2018

“Oude bekende” van vorig jaar, alleen nu 2018 in plaats van 2016. Krachtiger, aardser en breder dan de 2016, minder subtiel,
maar even strak, pittig en mineraal. Nergens elders ter wereld maakt men zulke samengebalde frisheid. Waarom zou je nog
Chablis kopen?

Domaine de la Chesnaie Sauvignon 2018

Ook een “oude bekende”, ook uit het zeer warme wijnjaar, ook voller en krachtiger dan de vorige jaargang en ook minder
subtiel. Ik zeg altijd maar dat de Sauvignon-Blanc is uitgevonden voor de Loire. Deze wijn bewijst het. Lekker strak,
energiek, zuiver en verfrissend.

Bodegas San Gregorio Armantes Macabeo 2018

Vergeleken met de vorige jaargang maar weinig verschil, tikje krachtiger? iets frisser en pittiger of is het toch de jeugd
(jaartje jonger) die me dat doet denken. Al jaren vraag ik me af hoe ze het toch voorelkaar krijgen in Calatayud om zo’n
fraaie wijn voor vijf en een halve euro te maken.

Forster Frühburgunder vom Quarzit 2017

Wat pittiger dan die uit 2016, iets meer tanninen, ietsje frisser, fractie minder rond en weelderig. Toch ook veel
overeenkomsten: dat heerlijke sappige fruit, dat beetje animale, aardse randje, dat vloeiende en lichtvoetige, ook het eigene
en mineralige, blijft mooi, geen Bourgogne, maar toch ook een beetje wel.

Forster Regent 2016

"Wel genoemd”, maar niet oﬃcieel geselecteerd. Lijkt wel een “Prof. Dr. Ir. Akkermansje" (van Kooten en de Bie). Vult een
lege plaats in de Kleidoos passend op, dat zulk rood uit Duitsland komt zal voor velen een verrassing zijn, blind geproefd
zou je zonder veel twijfel Frankrijk noemen als herkomst. Dit maakt zo’n doos natuurlijk extra interessant, je komt nog
eens wat tegen waar je normaalgesproken niet voor zou kiezen. Verbreding van de horizon.

Sergent Madiran Tradition 2014

Toch er nog maar even tussen gezet, als er nog een flesje Madiran is mag die in de plaats van de Saramago Colheita (er zijn
er nog zes) geef dat even aan in de mail of op het bestelformulier. Pittig, compact, krachtig, intens, pracht fruit, aards en
kruidig, tanninen en zuur aanwezig, spannende wijn.

Château Labadie Petit Verdot 2016

Oude bekende, het verhaal blijft hetzelfde is een jaarje ouder en dus ietsje verder op dronk. Tekst van vorig jaar: Subliem
jaar, gedreven en getalenteerde wijnproducent, zeldzame druif en ook nog ongeblend tot wijn gemaakt. Dit kom je haast
niet tegen (ja, een héél enkele keer in Spanje, zoals de Mirador uit Almansa, misschien weet u dat nog). Voornaam en
indrukwekkend, rijk en vol, krachtig, aards en kruidig, wat betreft karakter tegelijkertijd wel en niet Médoc. Pracht wijn,
kon het niet laten er veel van te kopen, want dit kom je maar een enkele keer tegen in je hele wijnloopbaan. Het is maar dat
u het weet.

La Quercia Peladi 2017

Misschien wel de bekendste wijn van het assortiment. De ideale mix van souplesse, fruit, elegantie, intensiteit, kracht en
een randje ruigte. Als de 2017 op is biedt de 2018 wat jonger fruit, ietsje meer ruigte, maar evenveel sap en souplesse. Heel
betaalbaar en precies genoeg karakter. Deze wijn past vrijwel iedereen.

António Saramago Risco 2017

Ach, wat moet ik er nu nog over schrijven, zal ik me er maar van af maken door dit de Portugese Peladi te noemen? Is nog
niet eens zo onwaar.

António Saramago Colheita 2017

Drie stappen verder dan de Risco, het tweede “Akkermansje” in de doos, complexer, meer intensiteit, wat beschaafder fruit,
meer wijn, ander niveau, maar ook heel kenmerkend Portugees op z’n best, mooie druif toch die Castelão, iedereen kent
Cabernet Sauvignon, Tempranillo en Sangiovese, het wordt tijd dat Castelão ook in dat rijtje komt. Deze wijn is een mooi
begin daartoe.

Bodegas San Gregorio Tres Ojos Garnacha 2017

Deze keer is de Garnacha aan de beurt, vorig jaar was het de Tempranillo van San Gregorio die op positieve geluiden van
Nicolaas Klei mocht rekenen. 2017 is heel erg gunstig geweest voor de Garnacha, niet dat ik de wijnjaarbeoordeling
aanhaal, maar de wijn vertelt het me. Sap, heerlijk romig en licht geconfijt fruit, kruiderij, vulling, intensiteit, souplesse,
balans. Het is er allemaal. Type Rhône, maar dan niet waterig of over-alcoholisch van karakter, en net als de Armantes
Macabeo verbijsterend goedkoop.

* * * Proef de Lekkerste selectie van Nicolaas Klei * * *
u mag er voor Omfietsen, maar verzenden is ook mogelijk.

Kleidoos 2020

1 fles Forster Riesling Auslese edelsüss bio 2017
1 fles Forster Weissburgunder bio 2018
1 fles l’Oiselinière de la Ramée 2018
1 fles La Chesnaie Sauvignon-Blanc 2018
1 fles Armantes Macabeo 2018
1 fles Forster Frühburgunder Quarzit bio 2017
1 fles Forster Regent bio 2016
1 fles Le Petit Verdot de Labadie 2016
1 fles António Saramago Risco tinto 2017
1 fles António Saramago Colheita tinto 2017 (of Sergent Madiran Trad. 2014)
1 fles La Quercia Peladi 2017
1 fles Tres Ojos Garnacha 2017
normaal: € 114,45
tijdelijk tot en met 23 november 2019
(en zolang de voorraad strekt)

€ 110,00

Forster Riesling Auslese edelsüss bio 2017 € 18,50
Forster Weissburgunder bio 2018 € 8,95
l’Oiselinière de la Ramée 2018 € 8,40
La Chesnaie Sauvignon-Blanc 2018 € 8,40
Armantes Macabeo 2018 € 5,50
Forster Frühburgunder Quarzit bio 2017 € 11,50
Forster Regent bio 2016 € 8,75
Le Petit Verdot de Labadie 2016 € 17,50
António Saramago Risco tinto 2017 € 6,35
António Saramago Colheita tinto 2017 € 8,25
(of Sergent Madiran Trad. 2014) € 9,70
La Quercia Peladi 2017 € 6,85
Tres Ojos Garnacha 2017 € 5,50

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

P.S.:

Bent u lie#ebber van mooie en bijzondere koﬃe?
Bezoek dan eens het Koﬃestation. Ik schreef er deze nieuwsbrief over.
In een wijnverzenddoos passen wel een paar half pondjes van de mooiste koﬃe.
Ik stop ze graag bij uw bestelling, de koﬃe kan dan gratis* mee.
Bent u toe aan wijn, bestel dan ook wat koﬃe bij het Koﬃestation,
dan regelen zij dat ik de koﬃe krijg en in de verzenddoos kan doen.
* u betaalt natuurlijk wél de koﬃe, maar geen extra 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.

