
Beste mensen,

Het heeft even geduurd, met vertraging kwam eindelijk de zending uit Noord-Spanje van Bodegas San 
Gregorio binnen. 
Deze producent van de vaste instapwijnen Tres Ojos gaat met zijn tijd mee. Soms tot verdriet, soms tot 
vreugde. 

Oud en nieuw
Het verdriet is het rooien van witte druivestokken want voor blauwe druiven is er een beter commercieel 
perspectief. Toch kon ik van het kleine beetje wit wat ze nog maken een hoeveelheid kopen. Ook de 
onvolprezen rode Armantes Seleccion Especial werd moderner: mist de spanning, diepte en concentratie 
van eerdere jaargangen. Wie weet wordt het nog weer als vroeger, maar ik heb zo mijn twijfels.

De vreugde van het meegaan met de tijd: de schroefdop, voor mij de uitvinding want nu geen kurkflessen 
meer, geen vastzittende kurken en gemakkelijke berging in de koelkast, dop er weer op en wegleggen voor 
de volgende dag. Ook het wat soepeler maken van met name de Tempranillo is een vooruitgang, vroeger 
nog te hard en stug voor onze smaak, nu juist heerlijk en spannend.

Twee etiketten
Kon ik vroeger maar met 1 etiket werken: Tres Ojos, nu mag ik ook Armantes voeren. Er was namelijk 
jaren geleden een andere Nederlandse importeur die wijnen met het Armantes etiket verkocht. Uit vrees 
voor klachten kreeg ik Tres Ojos. Dat is dus nu over. Vandaar het nieuwe gezicht van de rosado en blanco.

Dan maar even geen zomer
Ik had gehoopt op een beetje meer zomerse omstandigheden, maar na een paar bemoedigende dagen zitten 
we weer in het rode wijn scenario. Geen nood, bij de nieuwe zending zit ook weer heerlijk rood: de 
Tempranillo.

Rosado
De Armantes rosado 2012 (met schroefdop) is wat mij betreft de mooiste die "San Gregorio" tot nu toe 
heeft gemaakt. Nu is echt alles precies op maat: fris, rond, zacht, fruitig, zelfs enige lengte, mooie 
concentratie, heel zuiver, rijp en een beetje mineraal. En dat allemaal voor net geen vijf euro, ondanks de 
iets hogere inkoopprijs, hogere wijnaccijns en licht gestegen transportkosten.
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Blanco
Armantes Macabeo blanco 2012 (met schroefdop) lijkt heel sterk op de wijn van vorig jaar, toen ie nog Tres 
Ojos heette. Lekker pittig, zuiver, geconcentreerd, fris, droog, maar ook prettig vol en fruitig, gistig en 
mineraal van stijl. Lekker en weer heel goed gemaakt. Waar vind je nog deze kwaliteit voor onder de vijf 
euro? 

Tinto
De rode Tempranillo 2011 is wel met het vertrouwde Tres Ojos etiket en natuurkurk. De wijn is net als 
vorige jaargang weer lekker sappig en geconcentreerd, vol en rond en ook fris en een klein tikje ruig. 
Heerlijk fruit, veel karakter en prachtige kwaliteit, ook nog beneden de vijf euro. Betaalbaar genieten net 
als de rosado en blanco.

  

Drie "Gregorio" wijnen:

Armantes rosado 2012  € 4,95 / fles
Armantes blanco 2012  € 4,85 / fles

Tres Ojos Tempranillo 2011 € 4,75 / fles

achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

http://goedewijn.info/tresojosrosado-12.html
http://goedewijn.info/tresojosblanco-12.html
http://goedewijn.info/tresojostempranillo-11.html


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.: 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.

http://goedewijn.info/degoedewijnen.html
http://goedewijn.info/nieuws.html
http://www.goedewijn.info/
mailto:info@goedewijn.info?subject=stop%20mail

