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Geachte wijnliefhebber,
Ik was al een tijdje op zoek naar een zachte, ronde, niet zware rode wijn. Betaalbaar, maar zachter en
eleganter dan wat ik nu in mijn assortiment heb. Natuurlijk wel van zeer goede kwaliteit en bijzonder van
stijl.
Ik heb er twee (V.d.P. d'Oc) gekocht, bij Jean Marie Bertrou van Domaine de Parazols in Minervois,
vrienden van Jean Marc de Crozals (Domaine des Homs). Heel puur, zuiver, fris, rond, prachtig en heel
uitbundig en overtuigend fruitig, niet overrijp zoals de trend is, maar frisser, niet onrijp, iets pittiger van
stijl, minder vermoeiend. Echt anders, maar gewoon héél lekker!! Een mooie aanvulling.
Beide wijnen zijn vergist bij extra lage temperaturen, hierdoor is het fruit wat anders: frisser en de tannines
minder royaal aanwezig en veel zachter.
"Le Rouge et Le Noir" is gemaakt van 100% Merlot, redelijk vol en heel erg (fluwelig) zacht, fris en helderfruitig, puur en een tikje aards. Souplesse en elegantie, maar ook een zekere bescheiden kenmerken deze
wijn. Minder kracht en minder alcohol, maar wel heel mooi vloeiend van smaak (ik weet niet hoe ik het
anders moet uitdrukken). De fles draagt geen jaartal maar de wijn komt uit 2008. Voor € 5,25 een bijzonder
aantrekkelijke koop.
"Rien que du Bonheur" rouge is gemaakt van Syrah aangevuld met Cinsault. Heeft in vergelijking met de
"Merlot" een uitbundiger fruit-karakter, is iets frisser en expressiever, iets minder aards en een fractie
minder vol. Deze wijn is ontwapenend lekker: zuiver, lichtvoetig,. maar toch ook aantrekkelijk intens.
Goede balans, gemakkelijk drinkbaar, echt een vrolijke wijn! Het etiket is afgestemd op een jong Frans,
wijndrinkend publiek. Zelfs dit etiket heeft me er niet van kunnen weerhouden deze wijn te kopen. Ook
hier geen jaartal te vinden, maar eveneens betreft het een wijn uit 2008. Van de prijs alleen al kan een mens
een beetje gelukkig worden: € 5,25 per fles.

Twee heerlijke "huiswijnen":
soepel en fruitig en met de bekende "Goede Wijnen kwaliteit".
Le Rouge et Le Noir 2008 (fluwelig zacht, rond, elegant, fruitig) € 5,25
Rien que du Bonheur 2008 (uitbundig-fruitig, fris, elegant, zacht) € 5,25
- prijzen per fles bij een volle doos (6 flessen)

* Voor meer informatie over de bovenstaande wijnen:

rougeetnoir-08.html
bonheurrouge-08.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
p.s.: de rode Tersande 2008 van Domaine des Homs is weer op voorraad.
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.

