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Beste mensen,
Na de aanvoer van verse Spanjaarden (Tres Ojos en Armantes) staat nu ook een nieuwe stapel dozen
Cabriac in het magazijn. De eerste importen van 2014 zijn dus weer binnen. Ook staan drie nieuwe wijnen
van Vicentini (Soave + Valpolicella) op de vrachtwagen, ik verwacht dat ze begin volgende week worden
afgeleverd. Aanvulling was hard nodig vooral bij wit.
Eerst maar eens Cabriac onder de aandacht brengen. Voor achtergrondinformatie verwijs ik graag naar
link1 en link2. Kan ik het in deze nieuwsbrief korter houden, bent u sneller klaar (als u dat wilt).
Velen van u kennen en houden van deze wijnen. Vooral de rode Carignan en de witte Vermentino "deden"
het goed. Het was ook wel heel verrassend: een belegen witte die, tegen alle verwachtingen (van de
moderne consument) in, heel erg mooi en aantrekkelijk bleek te zijn. De eerlijke en tikje eigenzinnige (Vin
de Table) Carignan heeft al even veel fans gemaakt.
In deze nieuwe zending zitten opnieuw heerlijke verrassingen: een ronduit prachtige Cabernet Sauvignon,
een bijna net zo mooie Pinot Noir en de jeugdige versie van de Vermentino. Ook de Carignan is weer
terug, was eind vorig jaar veel te beperkt leverbaar. Hij mag als troost voor zijn lange afwezigheid in de
aanbieding en de Cabernet, Pinot en Vermentino stop ik graag twee aan twee in een doosje van zes. Samen
met de Carignan (6 flessen) in een doos van twaalf krijgt u het allemaal voor een nóg mooiere prijs.

De Cabernet Sauvignon 2013 is nieuw in het assortiment. Vorig wijnjaar vond ik niet zo geweldig, erg
aards, beetje stalig, correct, maar in vergelijking met de Merlot was de keus niet moeilijk. Dit jaar is het
precies andersom. De Merlot toont zich duidelijk minder dan vorig jaar en de Cabernet schittert. Tsjonge,
wat is dit een mooie wijn! Je leest vaak over het prachtige, kenmerkende fruit van de Cabernet Sauvignon.
Hierin zit het helemaal: fris, elegant, genuanceerd, bessen, kersen, mineraal en licht kruidig, rijp en zacht,
maar ook met wat pit. De smaak is eveneens volgens het boekje: niet zwaar, wel rijp, maar ook fris en
elegant, veel nuances, helder, overtuigend fruitig, vleugje mineraal, ook een beetje warmte. Ja, de balans, de
geur, smaak, alles klopt. Perfecte wijn waar ik meteen helemaal weg van was. Het geheim zou best eens in
het bijzondere wijnjaar 2013 kunnen liggen, want de oogst was laat vanwege de relatief lage temperaturen in
de rijpingsperiode, de druiven hebben door de koelte gedurende langere tijd dan normaal, complexe fruitnuances kunnen opbouwen. Ook bij de witte wijnen is dat in dit deel van Zuid-Frankrijk het geval.
Misschien is deze Cabernet een eenmalige afwijking, feit is dat dit afwijkende jaar geresulteerd heeft in iets
heel erg fraais. Voor 6,90 mag je geen grootheid verwachten, dat is ie ook niet, maar in deze prijsklasse
wordt het lastig een even fraaie Cabernet te vinden. Verwacht geen rijke of gestoofde, erg krachtige
Cabernet, denk meer aan een wijn met wat Bordeaux-elegantie, iets rijper fruit en een ietsje soepeler smaak
en een goede intensiteit. De perfecte Cabernet? Nee, maar die zijn niet te koop beneden de zeven euro,
deze wijn komt echter wel een heel eind!

De Cabriac Pinot Noir 2012 is de opvolger van de 2011. Was ook mooi, maar het nieuwe jaar heeft
duidelijk meer te bieden: meer fruit, frisser, eleganter, maar even zacht, even vol, minder aards, wat
geconcentreerder en genuanceerder, meer kenmerkend Pinot Noir, doet inderdaad aan Bourgogne denken,
eigenlijk meer nog aan een goede Duitse Spätburgunder uit een warm en geslaagd jaar. Ja, ook met deze
wijn ben ik erg in mijn nopjes. Wilt u weer eens de smaak van Bourgogne beleven? investeer dan een
bescheiden € 7,90. Wat betreft Bourgogne hebben 2011 tot en met 2013 weinig drinkbaars en betaalbaars
opgeleverd, een enkele uitzondering daargelaten. Wie had ooit gedacht dat zo'n "koele druif" in zo'n warm
gebied als de Corbieres zo'n herkenbare wijn zou opleveren? ik in ieder geval niet. Petje af voor de Cibeins
die dit voorelkaar kregen!

Ja, en dan de Vermentino 2013. Daarover zijn de verwachtingen natuurlijk erg hoog gespannen. Laat ik
beginnen met te melden dat een jonge wijn totaal iets anders is dan een belegen exemplaar. Dat de meeste
"Vermentino-fans" door het belegen karakter werden gegrepen. De 2013 wordt ongeveer net zo fraai als de
2010, maar is dus nog wel drie jaar jonger. Is nog wat ruwer, ietsje pittiger zuur van stijl, mist dat romige,
caramel-achtige, belegene, dat zalvend zachte, maar heeft wel die prachtige concentratie, minerale nuances,
dat kruidige en een fraai type rijp, wit-fruit. Een vleugje verse gember, een pietsje gist. Anders dan 2010,
maar ongeveer net zo fraai. U zult veel herkennen, maar misschien ook iets missen vergeleken met de 2010.
Die is voorbij, hebben we van genoten, nu is het tijd voor een nieuwe, verse versie. Even mooi, maar anders
en toch in de kern hetzelfde.

De Carignan 2012 was vorig jaar eigenlijk al op toen ik ervan bestelde. Kreeg nog een schamele paar
doosjes, maar daarmee was het afgelopen. Een onverwacht grote order uit Zweden verstoorde de
voorraadplanning op het château. Jammer maar helaas. Nu is er enige tijd geleden weer een partij van
gebotteld en daarvan heb ik aardig wat staan. Als troost doen we hem, in samenwerking met de producent
eens fijn in de aanbieding: deze hele maand april per volle doos van 6 flessen van 6,90 voor 6,25 per fles (€
37,50 / doos). Mooi aards-fruitig, elegant, prettig fris, soepel, goede intensiteit, genoeg eigenzinnig karakter,
maar ook weer niet té. Perfecte rode huiswijn.

Cabriac Carignan 2012 volle doos (6 flessen) deze maand:

€ 37,50
(normaal: € 41,40)

Combineren met de drie bovengenoemde wijnen (2 flessen per soort) in een doos van 12 flessen
deze maand:

€ 80,00
(normaal: € 85,80)

Cabriac Cabernet Sauvignon 2013 € 6,90 / fles
Cabriac Pinot Noir 2012 € 7,90 / fles
Cabriac Vermentino 2013 € 7,40 / fles
Cabriac Carignan 2012 € 6,90 / fles
achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de link

Is dit niet "uw wijn"? 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.

