Geachte wijnlie!ebber,
Sinds kort heb ik weer een nieuwe rode wijn in het assortiment:
la Tersande 2007 van Domaine des Homs.
Het is de vervanger van vorige “ECO” wijn.
De jonge Jean-Marc de Crozals van Domaine des Homs is bezig over te schakelen
van de gangbare naar ecologische wijnbouw. Oﬃcieel mag hij pas met ingang van
wijnjaar 2009 Ecologisch op zijn etiket zetten, maar zijn wijnen uit 2007 zijn al
volledig volgens de ecologische richtlijnen gemaakt.

Dit kom je maar heel zelden tegen: geweldige rode wijn voor nog geen zes euro en
ook nog eens ecologisch geproduceerd.

Intense, karaktervolle, milieuvriendelijk gemaakte wijn met heel veel

rijp fruit en een krachtige en intense smaak. Stevige, echte "eetwijn".

Gemaakt van overwegend oude druivestokken, vandaar de intensiteit, gisting en
rijping in roestvrijstalen tanks (niet op eikehout). Heel puur, heel fraai !
voor meer informatie: www.goedewijn.info/tersanderouge-07.html

Domaine des Homs “la Tersande” rouge 2007 :
heel veel eerlijke wijn voor € 5,95 , een buitenkans!

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters.
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700
p.s. 1: heeft u de wijn uit mijn vorige bericht: Peladi Montepulciano d’Abruzzo gekocht? Proef
hem dan nog eens! Aanvankelijk had hij wat last van de botteling vlak voor het transport
naar Nederland, maar onderhand heeft hij zich aardig hersteld van deze “schok”. Hij is
vo%er, uitbundiger &uitig en ronder geworden.
p.s. 2: heeft u kennissen, vrienden of familie waarvan u vermoedt dat die ook in mijn wijnen
geïnteresseerd zijn ? Ik zou het bijzonder waarderen als u dit mailtje naar ze zou wi%en
doorsturen. Grote kans dat u ook uw kennissen, vrienden of famile er een groot plezier mee
doet.

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.

