
Van: Karel Meesters (goedewijn.info) info@goedewijn.info
Onderwerp: overleefdoos Kerst 2021

Datum: 7 december 2021 om 16:13
Aan: karel@winescout.info

Beste mensen,

Net als vorige jaren is er weer een “Overleefdoos” samengesteld om iedereen op een prettige wijze de Feestdagen door te 
helpen, op wijngebied wel te verstaan. Voor alle situaties fraaie, passende wijnen. Wijnen die bijzonder zijn in hun 
categorie, Kerstwaardig, wijnen die ik m’n familie en dierbare vrienden zou voorzetten. Zoet en bubbels zitten er ook bij, 
net zo bijzonder als de witte en rode. Nu maar hopen dat we deze laatste weken van het jaar kunnen genieten van elkaar en 
het moois wat de wereld te bieden heeft in deze onzekere tijden.  Aan de wijnen zal het niet liggen.

weer een prachtige reeks
Elk jaar weer nieuwe en mooie en passende wijnen vinden voor de veeleisende doos is met een beperkt assortiment 
tamelijk lastig. Een enkele herhaling zit er altijd wel in omdat ie toch weer het mooiste paste in de reeks. Hoofdthema zou 
je bij rood zacht, rond en complex kunnen noemen, bij wit is zuiverheid en frisheid wel de “rode” draad naast complexiteit. 
Als eerste de prachtige bubbel, houdt u niet van bellen in de wijn dan zult u zelfs deze nog mooi vinden, ondanks de bellen. 
Pracht cuvée uit Portugal, van de hand van Bairrada expert Ataíde Semedo. Aanvangsrood is de nieuw jaargang van de 
Cabriac Corbières Tradition, dat kun je gerust hoog inzetten noemen. Daarna de luxe Pinot Noir van Girard, zijdezacht 
fluweel en prachtig elegant en verfijnd fruit. Complexer, eleganter en verfijnder dan de Corbiéres. Als top rood de Touriga 
Nacional Gran Reserva van wederom Ataíde Semedo. Zo fraai en fijnbesnaard proef je zelden een Touriga Nacional, wijn 
met distinctie en elegante klasse, het subtiele fruit is om stil van te worden. Geen imponeerwijn, maar een mijmerwijn. In 
wit is de Muscadet l’Oiselinière de la Ramée de eerste, breed inzetbare, de tweede witte is de in 2019 boven zichzelf uit 
stijgende Riesling Bergsteiger van Weigut Forster. De mooiste Bergsteiger tot nu toe. De Muscadet is kraakhelder van stijl 
zeer fris, mineraal en iets fruitig, mooi geconcentreerd en perfect in balans. De Bergsteiger is een wijn waarin de bijzondere 
Riesling druif schittert. Intens, expressief, tintelend energiek, krachtig, strak, redelijk vol, met vooral een ongelooflijke 
frisheid, een waaier aan minerale, kruidige citrus nuances en een grote lengte. Zoet is Pacherenc, heel fris, toch rijk, mooi 
aards en fruitig, tikje belegen maar energiek en verfrissend, het andere zoet zal ik maar zeggen. Echt mooi, ten onrechte te 
weinig gedronken. 

luxer alternatief
Voor wie liever twee flessen belegen, klassieke, grote en krachtige Taurasi Riserva heeft in plaats van de twee flessen 
Touriga Nacional Gran Reserva pas ik de doos graag aan. Er zit wel een meerprijs aan deze ruil, maar veel fraaier en 
voornamer rood heb ik op dit moment niet.

klein voorbehoud
Nog even voor alle zekerheid: dit is een zeer drukke en onvoorspelbare maand in de wijnhandel, afgaande op het aantal 
bestelde Overleefdozen van vorig jaar is er genoeg van de geselecteerde wijnen aanwezig. Ik kan echter niet uitsluiten dat er 
in de loop van komende weken één of meerdere Overleefwijnen uitverkocht raken. Ik zal u dan een passend alternatief 
voorstellen, daar komen we vast wel uit. 

Overleefdoos met 12 flessen, speciaal samengesteld voor eerste hulp bij feestdagen.
(U mag natuurlijk ook andere wijn bestellen).

Voor alle dagen rond Kerst en Oud en Nieuw passende wijnen voor elke gelegenheid; 1 fles droge bubbels; 2 flessen droog 
en zuiver wit; 2 intense en complexe witte voor bij een hoofdgerecht; 2 flessen warm, rijk en soepel rood, breed inzetbaar; 2 
flessen elegant en fluwelig rood, 2 flessen krachtig, maar zacht en gedistingeerd rood voor bij het Kerstdiner, of in het geval 
van de Overleefdoos “Taurasi”: een klassieke, belegen en krachtige grootse, ook voor bij het Kerstdiner; 1 fles frisse en toch 
rijke, aards-fruitige zoete, (kaasplank / fruit dessert).

De Overleefdoos (12 fl)
van   € 169,55

voor:  € 165,00
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De Overleefdoos “Taurasi” (12 fl)
van   € 202,15

voor:  € 195,00

1 fles Ataíde Semedo “Reserva 2016", Bairrada
Geef mij maar een stille wijn, want bubbels zijn wel feestelijk, maar vaak niet 
echt mooier of aangenamer. Bij de Mousserende Bairrada’s van Ataíde Semedo
is die reserve verdwenen, ze zijn allemaal zuiver, elegant en verfijnd, deze Reserva
is wat voller en rijker dan de anderen. Mag wel een keertje rond Kerst of Oud & Nieuw.

2 flessen l’Oiselinière de la Ramée “Muscadet de S&M sur Lie 2019", Loire
Mooi droog, mineraal en ingetogen fruitig. Net een klein randje weelde,
verder kristal helder en energiek van stijl, heerlijk bij van alles, kan ook alleen,
maar dan doe je deze perfecte gerechten begeleider eigenlijk tekort. 
Hoezo Muscadet eenvoudig en Chablis mooi en genuanceerd?
Als aperitief of bij voorgerechten. 

2 flessen Forster Riesling “Bergsteiger 2019", Nahe
Hier heb je Riesling ten voeten uit. Geen compromis, wat een intensiteit en 
krachtige frisheid, mineralen, citrusfruit, kruiden, tikje aards, grote lengte 
en ook zo zuiver als wat. Vraagt om uitgesproken gerecht, spannende wijn, 
vol met pit, een en al karakter, waarom drinken we dit niet vaker.
Mooi passend bij vis, schaaldieren en vegetarische gerechten. 

2 flessen Château de Cabriac “Tradition 2018”, Corbières
Vol, rijk en warm van karakter. Mooi mild ook en tegelijkertijd voldoende
karakter om bij allerlei gerechten goed uit te komen. Opvallend lekker gecofijt-
achtig fruit en een fraaie kruidige diepte, eigenlijk wat te bijzonder voor een
aanvangswijn, maar ja, het is nu wel een periode waarin wat extra’s wel een
keertje mag. Zelfstandig al heel lekker en de perfecte opmaat naar nog mooier.

2 flessen Domaine Girard "Pinot Noir Pech Calvel 2019", d'Oc
Pinot Noir is een beetje lastige druif, vaak is het niets en soms is het wat.
Zelden is ie elegant én mooi én zacht én genuanceerd én harmonieus. 
Dit is er zo een, licht houtgerijpt, fluweel, allemaal fruit, etherisch, 
fijnzinnig, pietsje te warm voor Bourgogne, maar het scheelt niet veel. 
Het subtielere en zachtere werk. Wat een heerlijke wijn is dit!
Past bij de meeste hoofdgerechten, als ze maar niet te rijk en 
te uitgesproken zijn, elegantie en zachtheid zijn hoofdkenmerken.

2 flessen Ataíde Semedo “Touriga Nacional Gran Reserva 2018", Bairrada
Hoe omschrijf je een wijn die weinig mensen kennen. Bairrada, dus elegant,
beetje als Bordeaux, maar meer Portugees, iets warmer, ander fruit: rijper 
en vriendelijker, prachtige, subtiele kruidigheid. Fruit staat centraal, haast 
geen hout, prachtige fruitdiepte, elegantie, balans, zachte kracht, niet zo
klassiek of serieus als Bordeaux, losser en vriendelijker, maar wel met 
die indrukwekkende subtiliteit in het sublieme fruit. Portugal anders.
Een wijn als deze vraagt om een complex gerecht + dierbare genodigden.

Heeft u liever een zeldzame, duidelijk belegen topwijn met meer kracht, nog meer diepte en lengte, 
dan kunt u in plaats van de zachtere en fijnzinnige bovenstaande Touriga Nacional Gran Reserva de
onderstaande Taurasi Riserva Braudiano uit 2011 kiezen, meerprijs: € 30,00

2 flessen Colli di Castelfranci “Taurasi Riserva Braudiano 2011", Campania
Rijker, krachtiger, steviger en duidelijk belegen (10 jaar oud), vergeleken met de Touriga 
Nacional. Minder zacht, minder fruit, aardser, balsamischer, imposanter. Meer richting 
Barolo, maar dan warmer en wat ruiger, even spannend en opwindend. 
Zo smaakt grote, gerijpte Taurasi, een wijn waar je een (lange) avond voor moet gaan zitten.

1 fles Domaine Sergent “Pacherenc du Vic-Bilh Tradition” 2016/2018, Sud-Ouest
Zoet, dat is voor velen van ons toch wat lastig. Met deze wijn is het niet zo moeilijk, 
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Zoet, dat is voor velen van ons toch wat lastig. Met deze wijn is het niet zo moeilijk, 
met name bij de feestdagen vormt deze opvallend frisse, zoete, rijke witte een mooie 
afsluiting van een rijk diner, bij de kaasplank, maar is ook niet te versmaden bij een 
fruitdessert, room is ook geen probleem. Niet vermoeiend, een waardige afsluiting.

Stelt u liever zelf een overleefdoos samen?
Maak uw eigen maatwerk. (mail of bel even)

(alle genoemde prijzen excl. verzendkosten)
(aanbieding geldig t/m 31-12)
(zolang de voorraad strekt)

Alvast Prettige Kerstdagen gewenst!! 

Karel Meesters

 

klik op de links voor meer informatie

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) 
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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.
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