
Van: Karel Meesters (goedewijn.info) info@goedewijn.info
Onderwerp: Overleefdoos Kerst 2022

Datum: 8 december 2022 om 15:03
Aan: karel@winescout.info

Beste mensen,

Het is weer zover: tijd voor de overleefdoos. Een met uiterste zorg samengestelde doos om u op een prettige wijze de 
Feestdagen door te helpen. Een doos met voor alle situaties fraaie, passende wijnen. Wijnen die op dit moment goed in hun 
vel zitten, Kerstwaardige wijnen die ik m’n familie en dierbare vrienden zou voorzetten. Van alles, van bubbels via droog wit 
en rood naar zoet. Dit jaar werd het een wel heel erg fraaie doos. Er waren veel extra mooie wijnen die zich als kandidaat 
dachten te moeten voorstellen. Een zevental bleek het bij het rechte eind te hebben. Laat de feestdagen maar komen, 
hiermee kunt u (bijna) alle situaties aan. Vergeet vooral niet uw dierbaren uit te nodigen, ook zij zullen er volop van 
genieten. Even een mooi en warm iets in deze helaas sombere tijden. Laten we zuinig op elkaar zijn en er van genieten.

Hoe doe je dat nou, zo’n overleefdoos
Ik zal u vertellen hoe het werkt bij de samenstelling van zo’n doos. Allereerst de rode Kerstwijn, moet echt mooi zijn, liefst 
een beetje klassiek en krachtig, dat hoor bij Kerst. Ook moet ie nog niet eerder aan de beurt zijn geweest. Vaak kom ik een 
goede kandidaat in de loop van het jaar tegen en koop ik er extra van, maar soms heb ik nog een mooie hoeveelheid staan 
van een wijn die ik al langer geleden extra royaal inkocht omdat ie zo bijzonder was. Dan de witte, dat vind ik altijd lastiger 
dan rood, echt mooi en geschikt wit is zeldzamer. Ook bij de witte Kerstwijn wil je elke keer iets anders. Moet intensiteit 
hebben, diepte en complexiteit, liefst wat rijkdom, kortom een wijn die een hoofdgerecht kan begeleiden. Vervolgens kijk 
je naar wat is een mooie opmaat naar de top, vooral bij rood het liefst ook weer voornaam, maar net ietsje gangbaarder en 
minder kostbaar, moet ook zelfstandig kunnen schitteren op bijvoorbeeld een tweede Kerstdag. Dan wit en rood, waar je 
alle kanten mee op kunt, maar dan ook nog bijzonder, in de betaalbare prijsklasse. Tot slot het zoete einde, dat moet echt 
bijzonder zijn, is eigenlijk een schaars goed, maar tot nu toe lukte het altijd om iets passends te vinden, prijs is minder 
belangrijk, moet echt mooi zijn. En vervolgens bubbels, ben ik niet zo van, maar ook daar heb je best fraaie exemplaren 
onder, als je maar goed zoekt. Mag met oud en nieuw, maar de combi met oliebollen is meestal niet optimaal, fraaier en 
feestelijker is een glaasje als welkom voorafgaand aan een mooi diner, moet ie wel droog zijn, beschaafd en vooral zuiver. 
Zo, nu kunt u het ook, mocht de voor dit jaar samengestelde overleefdoos buiten uw budget vallen of niet aan uw criteria 
voldoen, kunt u het zelfde proces doorlopen voor uw eigen overleefversie. Ik sta u graag met raad en daad bij in dit proces.  

Wat is het geworden
Vorig jaar stond ie in de NRC als een van de lekkerste 50 wijnen van 2021 en ook nog als een van de lievelingetjes. De Colli 
di Castelfranci “Alta Valle” Taurasi 2016. Had ik dus extra veel van gekocht want zo mooi is ie. Ik heb er nog redelijk wat 
van, heb ik gereserveerd voor de overleefdoos, zou genoeg moeten zijn. Mocht dat niet het geval zijn dan is er het 
alternatief van de Quinta do Javali Douro Reserva 2015 (wel wat bezinksel in de fles), anders, maar ook heel erg mooi. Een 
beetje troostende warmte is juist nu heel welkom, kwam ik deze zomer een prachtige, dijk van een fluwelen wijn tegen, 
Cuvée Marcelin, Minervois La Livinière 2017, is de opmaat naar het chique's van de Alta Valle. Wat algemeen rood ben ik 
gezwicht voor de charmes van de Forster Frühburgunder 2020, bijzondere mix van fluweel, frisheid, elegantie en subtiel 
genuanceerd fruit. Wit, meteen wist ik het toen ik hem proefde: de Vignes Folles van Gisèle Bordenave uit het voorland 
van de Pyreneëen, de droge Jurançon uit 2020, geconcentreerde frisheid, samengebalde intensiteit en een grote 
complexiteit. Staat als een huis, ook veel van gekocht, kon niet anders. De droge witte die de opmaat voor deze Jurançon 
moest zijn werd uiteindelijk rosé, nu ja, rosé? een heel erg licht gekleurde, meer in de stijl van Provence, maar dan wat 
pittiger, ook rijk en heel subtiel fruitig-mineraal. Geen witte past zo mooi in deze serie als deze Colli di Castelfranci Rosié 
2021, gemaakt van de Aglianico-druif. En toen zoet, nu, die had ik al samen met de Vignes Folles van Gisèle Bordenave 
gevonden, eigenlijk vond ik die zo ontzettend fraai dat deze Cuvée Savin 2017 de echte aanleiding was om zaken te doen, 
zelfs als de Vignes Folles wat minder fraai was geweest was het importfeest toch doorgegaan. Dat u het maar weet. Bij de 
bubbels is het deze keer de eer aan de meest luxe mousserende Bairrada van Ataíde Semedo, de Millesime 2019. Geen 
Champagne meer nodig, dit is zo fris, strak en elegant, echt edel en beschaafd.

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 droge 
en zuivere rosé, 2 intense en complexe witte voor bij een hoofdgerecht; 2 flessen zacht, soepel en genuanceerd rood, breed 
inzetbaar; 2 flessen rond, rijk en fluwelig rood, 2 flessen krachtig, klassiek en gedistingeerd rood voor bij het Kerstdiner, 1 
fles zeer frisse en toch rijke, complex-fruitige zoete, (kaasplank / fruit dessert).
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De Overleefdoos (12 fl)
van   € 199,95

voor:  € 190,00

1 fles Ataíde Semedo “Millesime 2019", Bairrada
Feestelijk is het wel, die bubbels, en lekker kan het ook zijn, maar dan moet je
wel een mooie mousserende wijn hebben, hoeft niet persé uit Champagne 
te komen. Deze Bairrada is in Portugal "wereldberoemd". Gemaakt door een 
van de beste wijnmakers van de streek en ook nog zijn mooiste jaargang-cuvée.
Strakdroog, zuiver, elegant en complex, mineraal en verfijnd fruitig.

2 flessen Colli di Castelfranci “Rosié 2021”, Irpinia Rosato
Bijzondere droge “witte" wijn, hij is net niet wit, zweempje rosé en is gemaakt van de
rode Aglianico-druif. Lekker vol, rond, maar ook pittig en zeer fris, mineraal 
en voorzien van het mooiste, ingetogen, complexe en zuivere fruit. Het kan dus wel:
echt mooie rosé, met de ogen dicht een heel erg fraaie, droge witte, tegelijk beschaafd
en pittig en hij kleurt ook nog eens zo mooi in het glas, dat doet geen witte hem na.

2 flessen Gisèle Bordenave “Les Vignes Folles 2020", Jurançon
Zeldzame wijn uit de voetheuvels van de Pyreneeën. Grote intensiteit, kracht,
zeer droog, mooi rijk, prachtige aardse en kruidige fruitnuances. Geen houtrijping, 
maar diep gekleurd. Spatzuiver en barstensvol energie, bijzondere wijn met prachtige balans.
Uit unieke wijngaard met lage opbrengsten en inheemse druiven: Petit - en Gros Manseng. 

2 flessen Forster “Frühburgunder vom Quarzit 2020", Nahe
Fluweelzacht, rond en vol, maar ook fris en subtiel aards-rijp fruitig. 
Vroegrijpende nee%e van de Pinot Noir-druif, minder aards, levert wat 
vrolijker- en meer op fruit gebaseerde wijnen. Past bij alles, is heerlijk 
soepel en biedt veel kruidige nuances naast het heerlijke ronde en rijpe fruit.

2 flessen Domaine Lignères-Lathenay “Marcelin 2017”, La Livinière-Minervois
Is de voorgaande wijn al lekker vol, deze is rijker, intenser, warmer, 
romiger en minder fris en subtiel. Hij heeft lengte, veel diepte en nuances, 
is complex en zeer rijp. Prachtige, uitgerijpte wijn, je proeft de klasse van 
het terroir, de warmte in de wijngaard en de lange rijping in de fles.

2 flessen Colli di Castelfranci “Alta Valle 2016", Taurasi
Goede Taurasi is prachtig, zeldzaam en kostbaar. Alta Valle is van een opkomende 
producent, is net zo fraai als die van de grote namen, maar nog betaalbaar. Geweldige 
wijn waarin kracht, intensiteit, warmte, complexiteit, fruit, kruiden en balsamische 
indrukken kunstig met elkaar vervlochten zijn tot een indrukwekkend geheel. 
Daarnaast geven frisheid en elegantie deze wijn een grote lengte en levendigheid. Op en top Kerstwijn!

1 fles Domaine Bordenave “Savin 2017”, Jurançon
Wat is een overleefdoos zonder echt mooi zoet. We drinken het eigenlijk zelden of nooit.
Dat is zo ontzettend jammer: deze wijn bewijst dat. Je wordt er stil van, ja, hij is zoet, echt zoet,
maar voor je gevoel ook weer niet, hij is intens fris, pittig, maar ook rijk, rond, romig, en 
geconcentreerd, maar beslist niet zwaar, heeft het mooiste fruit, geconfijt en rozijnig, 
iets van ananas, abrikoos, rabarber met daarnaast ook honing en iets kruidigs, paddestoel, 
een vleugje vanille, vruchtencake. Het houdt niet op. Miniscule opbrengst per hectare, gemaakt 
van aan de struik ingedroogde druiven, wordt maar eens in de zoveel jaar gemaakt, oogst:
midden november. Zeldzame wijn voor zeldzame gelegenheden, dit moois gun je iedereen.
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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) 

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.

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

