
                

Beste mensen,

Het is wel weer even geleden dat u voor het laatst van me hoorde. Er gebeurt natuurlijk van alles, maar soms is het lang wachten op wijnen die je eigenlijk al veel eerder had willen hebben. Maar nu is er een mooie 
aanleiding voor een stukje tekst: de wijnen van Alexander Koppitsch en zijn vrouw Maria Strohmayer zijn eindelijk aangekomen. De boosdoener was de Weissburgunder, die was nogal traag in zijn ontwikkeling, was 
nog niet uitgegist in het voorjaar en zoals u weet was het voorjaar koud en duurde het daarom extra lang voor ie op fles kon, pas twee weken geleden. Optimaal is ie daarom nog niet, maar het komt goed met deze 
wijn.

"Wilde wijnen" Koppitsch groot succes
Na het enorme succes van afgelopen jaar had ik wel zin in een voortzetting met Koppitsch' "wilde wijnen". Veel overleg gehad, ook over het etiket. Ik vond het wel een leuk etiket, maar niet op een fles prachtige 
wijn. Ik werd naar mijn menig gevraagd over de kauwgomballentattoo op de fles. Maria was een beetje geschokt, ze had ook van andere afnemers enige weerstand vernomen, maar zo duidelijk als ik het verwoordde 
had ze nog niet meegemaakt. Toen ik haar vertelde dat ik stiekem wel een beetje blij was met zo'n buitennissig etiket, waardoor ik dat als bewijs kon aanvoeren dat het bij mij dus echt om de inhoud gaat, moest ze 
hartelijk lachen, ze zag de humor er wel van in. Van mij had het nog wel gemogen, maar voor export naar serieuze importeurs is zo'n etiket niet behulpzaam. Mijn klanten hebben er niet zo'n last van, zo bleek, er is 
aardig van besteld. 

Nu vier wijnen
Maar goed, een nieuw jaar met weer nieuwe kansen. Nieuw etiket, past veel beter bij de inhoud naar mijn idee, daarnaast heb ik nu vier in plaats van twee wijnen op voorraad. Drie witte en een rode. Omdat de 
wijnen zelf mogen uitmaken hoe ze tot wijn worden zit er vrij veel verschil in ten opzichte van vorig jaar. 2014 was moeilijk, nat en koel, met hagel, maar het kwam uiteindelijk helemaal goed bij Koppitsch: weinig, 
maar zeer rijpe druiven en dat is goed te proeven. Rood 2014 vond ik niet best, de enige rode die ik heb is de Zweigelt uit 2013. 

Hoe doen ze dat toch?
Biowijnen, Spontangärung, geen sturing (temperatuur) en geen sulfiet tijdens de gisting en rijping, eigen gistcultuur, alles gaat "vanzelf". Alleen een heel klein beetje sulfiet vlak voor botteling ten behoeve van een 
betere stabiliteit. Dat dit een tweede jaar ook goed uitpakt vind ik niet alleen verwonderlijk maar ook bemoedigend. Zelden proefde ik weer zulke energieke wijnen, zo zuiver en zo puur en intens. Ook de rode past 
in dit rijtje. Allemaal wijnen waar ik blij van word, u vast ook.
Ik heb ook zorgen, hoe zal het gaan met de prijs als de invloedrijke internationale pers lucht van deze wijnen krijgt? Als ik zie wat Koppitsch' collega's, die reeds gevestigd zijn voor hun wijnen vragen en kennelijk 
ook krijgen, dan moeten we het er nu nog maar even van nemen want als het met Koppitsch ook die richting op gaat zal een groot deel van u afhaken vrees ik.

De  wijnen voor u op een rijtje, (de prijs is licht gestegen, maar ze zijn ondanks dat stuk voor stuk koopjes):

Energie
Laat ik beginnen met de wijn waar ik helemaal weg van ben: de Sauvignon-Blanc 2014. De Sauvignon-Blanc, daar ben ik eigenlijk niet zo'n fan van, vaak vlak en wat schreeuwerig, opdringerig en niet boeiend. Heel 
soms kunnen ze mooi zijn (betere Sancerre, Pouilly Fumé, Nieuw-Zeeland) maar zijn dan ook kostbaar. Deze van Koppitsch is prachtig. Geen doorsnee Sauvignon, wel heel fris, minder expressief kattepis-buxus-
meloen, maar meer mineraal, frisse berglucht, was, bloemen, wit fruit. Prachtige diepte en zuiverheid, spannend en misschien is dat wel de grootste kracht van deze wijn: een geweldige intensiteit aan frisheid en 
subtiele nuances, energie, levenslust, drive, optimisme. Een wijn die jong en pittig is, maar ook beschaafd en diepgang heeft, voorzien is van een prettige rijkdom en gezegend met een perfecte balans. Nee, dit is 
Sauvignon geheel op z'n eigenste wijs, Koppitsch noemt het "Authentisch", ik noem het afwijkend in de meest positieve zin. Al het mooie van een Sauvignon, gecombineerd met een sprankelende Alte Reben 
Sylvaner uit Franken, zoiets.

Weelde
Wat is Oostenrijk zonder Grüner Veltliner? Dat is Chili zonder Carmenère, Argentinië zonder Malbec, Duitsland zonder Riesling en Spanje zonder Tempranillo. Maar dat is niet waarom ik de Veltliner van 
Koppitsch heb laten meekomen. Ik vind het zo'n leuke en bijzondere wijn! Misschien is dit wel de meest a-typische Veltliner van Oostenrijk: te rijk en te vol, niet strak en pittig genoeg, teveel weelde, teveel 
geconfijt fruit in de neus, wel dat lekkere pepertje en een duidelijk bittertje. Genoeg fris, maar niet strak en lang, iets te corpulent en rijp, maar daardoor wel heel lekker en verleidelijk. U vroeg zich vast af waarom ik 
deze wijn kortweg Veltliner noem. Nu, omdat er geen grijntje groen (onrijpheid) meer in zit, daarom laat ik dat voorvoegsel maar weg. Ik kocht er niet veel van, deze wijn heeft maar een kort leven. Gewoon omdat u 
zo af en toe iets aparts verdient mag er een heel klein tikje onbalans in zitten, u zult er vast van genieten.

Intens
En ja hoor daar is ie dan eindelijk: de Weissburgunder van Koppitsch. Nog wiebelig van de botteling, daar heeft elke wijn last van, deze dus ook, het fruit moet nog komen maar zit er al een beetje in de verte in. 
Mineraal en net als de Sauvignon-Blanc gezegend met een forse dosis energie. Prachtig, iets rijker dan 2013, iets meer bittertjes, zeer intens, tikje serieuzer, vleugje noten, maar net zo zuiver en evenwichtig, net zo 
helder. Zit een beetje meer Pinot Gris in zou je denken, is niet zo, maar dat komt bij me op. Veel pit en diepte, er zijn maar weinig Pinot Blancs of Auxerrois' uit de Elzas die dit niveau halen, en dan betaal je ook 
nog eens veel meer. Kortom, we mogen onze handjes dichtknijpen met deze wijn voor net geen negen euro, bio, spontan, alles er op en eraan. 
Er bleken meer liefhebbers voor deze wijn te zijn, gedurende de reis van Oostenrijk naar Nederland heeft iemand zich ontfermd over een prettig aantal flessen, zorgvuldig en onzichtbaar verwijderd van de pallet, 
weer keurig afgedekt, geen haan die er naar kraaide. Tot gisteren natuurlijk, toen klopte het aantal in de officiele documenten vermelde flessen niet met de werkelijkheid. Heb je maar gedoe van, met de 
transporteur, de producent (hebben jullie je niet verteld?) en misschien ook wel met de accijnzen. Ik heb die verdwenen flessen in ieder geval niet onder mijn hoede. Het meest bedroevende van dit alles is dat zo'n 
fraaie wijn opgaat in iemand die ik het nu juist niet gun, het leven is hard.

Elegant
Zweigelt, een druif die net zo Oostenrijks is als de Grüner Veltliner. Mooie, intense, fruitige rode wijn, met veel frisheid. Niet dun, waterig of licht zoals vele "elegante" rode wijnen kunnen zijn, maar mooi 
genuanceerd, kruidig-fruitig, bosbessen, zwartebessen, zwarte peper, vleugje ceder, mineraal, enige diepte en weer zoals alle andere wijnen van Koppitsch: zuiver en puur. Ik vraag me wel eens af hoe doen ze dat 
zonder sulfiet? Waarom kunnen zoveel anderen dit niet? Deze Zweigelt is heel anders dan het "omgekiept mandje met verse aardbeien en kersen" zoals Onno Kleyn de No4 van Koppitsch van vorig jaar zo prachtig 
karakteriseerde in het Volkskrantmagazine op 24 januari j.l.
Nee, deze Zweigelt is niet een andere versie van Beaujolais, het is een wat serieuzere wijn, maar wel met dezelfde balans, frisheid en zuiverheid, peperig, helder fruit, dat is hem.

Karel Meesters (goedewijn.info) <info@goedewijn.info>
Aan: "karel@winescout.info" <karel@winescout.info>
tijd van tattoos voorbij
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Nog maar eens een rondje van alles wat.

alleen in juli:

Doosje met 2 flessen Sauvignon, 2 flessen Weissburgunder, 1 fles Veltliner en 1 fles Zweigelt:

€ 52,00
(excl. verzendkosten, zie verzendcondities 6** flessen)

 

Koppitsch Sauvignon-Blanc 2014     € 8,95 / fles
Koppitsch Veltliner 2014     € 8,95 / fles

Koppitsch Weissburgunder 2014     € 8,95 / fles
Koppitsch Zweigelt 2013     € 9,95 / fles

achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

                

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.: 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.

http://goedewijn.info/bestellen.html
http://goedewijn.info/koppitschsauvignonblanc-14.html
http://goedewijn.info/koppitschgrunerveltliner-14.html
http://goedewijn.info/koppitschweissburgunder-14.html
http://goedewijn.info/koppitschzweigelt-13.html
http://goedewijn.info/degoedewijnen.html
http://goedewijn.info/nieuws.html
http://www.goedewijn.info/
mailto:info@goedewijn.info?subject=stop%20mail

