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Beste mensen,
en u maar denken: waar blijft die nieuwsbrief nou? (althans dat is mijn hoop). Nu, het was de afgelopen maanden aardig druk, tijd, handen
en denkruimte tekort om een nieuwsbrief te schrijven. Terwijl er wel veel nieuwe wijnen staan te popelen om met u kennis te maken. De
oorzaak was een positief stukje van Onno Kleyn in Volkskrant Magazine van 8 juni. Inderdaad een luxeprobleem, maar toch had ik graag
nog wat aandacht kunnen geven aan u, mijn vaste klanten. Ik hoop het nog een beetje te kunnen goedmaken.
Zomerwijnen
Dat is het onderwerp dat zo lang in de kast heeft gezeten, ja, er zit ook een rosé bij, met een zeer prominente rol zelfs. Wit natuurlijk ook.
Nu het geen 33 graden of heter meer is smaakt wijn ook weer.
Laat ik er een aantal fraaie, maar tegelijkertijd ook heel bijzondere naar voren halen, wijnen die dit jaar iets extra’s hebben.

Domaine de la Chesnaie Cabernet Sauvignon Rosé 2018

Cabernet Sauvignon in Loire?
Een Loire-rosé, uit het Muscadet (koelste) deel van de streek. U zult meteen vragen: wat doet in hemelsnaam zo’n lastige en warmte
minnende Bordeaux-druif in dat kille noorden? Amper kans om rijp te worden, hoe zal dat smaken? Vast niet aangenaam. Was ook mijn
idee toen ik de prijslijst van deze producent voor het eerst bestudeerde zo’n drie jaar geleden. Maar ja, ik had ook ooit in een grijs verleden
gelezen dat deze druif heel soms erg bijzondere wijnen kan voortbrengen in rijpe jaren.
Toch proeven
Toch maar een monster laten meekomen, wijnjaar 2015: ach wat zuur, jammer, kleur fraai, maar de rest hééél onprettig. De wijnwereld
verrast geregeld, dus vol goede moed het jaar daarna weer een monster laten meekomen, en toen was ie wel drinkbaar. Erg aan de strakke
kant, maar loepzuiver, meer mineraal dan fruitig, maar toch fraai voor wie pit en staligheid niet schuwt. Klein beetje gekocht voor de
lie$ebber. En het jaar daarna hetzelfde liedje, maar nu was de rosé ietsje minder strak, nu ja, marginaal, maar ook weer mooi, wel een
specialistenwijn. Voor de lie$ebber dus, beetje een strakke Sauvignon, maar dan met ietsje kleur en zonder dat groenige Sauvignon
karakter, maar wel met dat zinderende mineralige.
2018 extra mooi
Dit jaar de 2018 geproefd op de Prowein in maart. 2018 was een raar jaar, heel erg warm, met name in de noordelijke streken van Europa,
dus zou het wat extra’s hebben opgeleverd bij de rosé? Ja, en hoe, heerlijke wijn, zeldzaam rijk voor deze druif in deze streek, lees strak en
mineralig als een Muscadet, pittig als een Sauvignon maar dan zonder dat grassige, groene (vlier)blaadjes aroma. Nu met een vleugje
rijkdom, ook een pietsje rijpheid, en vooral een ingetogen, maar o zo mooi fruit, tikje kruidig, tikje bessen, tikje aardbei, van alles maar
weinig, maar wel mooi. Deze Rosé neuriet z’n fruit maar zingt zijn mineraliteit uit volle borst, lekker intens, super zuiver en puur, wil je
eens een lekkere Cabernet Sauvignon Rosé drinken die op en top Loire is, dan is dit uw kans. Zou 2019 weer zoiets opleveren? Zou maar
zo kunnen, maar het blijft in de wijnwereld altijd maar weer afwachten.

Château l’Oiselinière de la Ramée 2018

Het koele zusje
Muscadet de Sèvre et Maine (beste deel van de Appellation) gemaakt op de ouderwetse manier, lang op gist, daardoor rijker en extra fris,
niet overdadig aromatisch, meer mineraal, tikje aards. Gemaakt van de Melon de Bourgogne-druif. Jazeker, dat is inderdaad familie van de
Bourgondische Chardonnay, vandaar z’n ingetogen (aromatisch) karakter, maar ook lichte weelde, het blijft immers Loire. De Melon is het
koele zusje van de wat molliger aangelegde Chardonnay, beetje eigenzinniger typje, niet zo meegaand, tikje gereserveerder, de weelde zit
meer van binnen dan van buiten, in het minerale skelet, niet in het vetrandje.
Lekker strak, 2018 steviger

Tot nu toe was “de la Ramée” een strakke, lekker intense en een tikje weelderige Muscadet, mooi fruit, elegant ook, verfijnd zelfs, heel
zuiver en heel puur. Schoolvoorbeeld. Met het warme jaar kwam meer kracht, meer diepte, meer breedte, maar ook minder elegantie,
minder genuanceerd fruit. Evenveel mineraliteit, maar het staat allemaal wat steviger op z’n benen, iets meer bittertjes, meer vulling, maar
even fris en pittig. Je proeft dat de druiven meer rijpheid hadden, maar dat de periode van opbouw van aromastoﬀen gedurende de rijping
aan de druivestok minder geleidelijk en minder volledig is verlopen. Er moest op het juiste (extract-zuurbalans) worden geoogst, de kop
van aromatische rijping in de druif zit er dus niet op. Daar zit het (kleine) verlies, maar daar staat de winst in kracht en rijkdom tegenover.
Ook bijzonder, niet alledaags dus.

Bioweingut Forster Weissburgunder 2018

Nahe Pinot-Blanc
Ja, ook Noord-Europa, ook het warme jaar 2018 en ook een afwijkende wijn. Voorgaande jaren vond ik de Pinot-Blanc, want dat is de
Franse naam voor de Weissburgunder, netjes, maar net een tikje te weinig rijkdom hebben, beetje te karig, ietsje te fris. Voor mij mag
Pinot Blanc wel wat ronding hebben, maar ook frisheid en als het kan ook nog iets pit, maar het moet wel een wat aangename,
verleidelijke wijn zijn, want van z’n complexiteit en definitie hoeft hij het niet te hebben. Riesling bijvoorbeeld biedt al veel meer in
aromatisch opzicht, ook wat betreft structuur, dat is gewoon een grotere druif (kwalitatief gesproken).
2018 extra rijp en noordelijk fris
Maar goed, ik vond de 2018 Weissburgunder van Forster meteen al interessant, wel anders dan een Elzasser Pinot-Blanc, iets lichter, frisser,
levendiger, maar de intensiteit klopte en ook die lekkere zoetige, sappige weelde. Heel beschaafd en ook typisch Duits (fris en aromatisch
expressief). Geen Elzasser dus, die is er bijna saai naast, maar een eigen, lichtvoetiger versie daarvan, loepzuiver als alle andere Forster
wijnen, noordelijk fris en elegant van stijl, maar toch precies genoeg inpakkend en verleidelijk. Mooie wijn waar je blij van wordt, fris en
open van stijl, levendig is misschien nog wel de beste omschrijving. In deze wijn proef je de uiterste rijpheid van de druiven, in Duitsland
heeft men daar een speciale term voor: “Extraktsüße” zoetige impressie die niet persé door restsuikers, maar door het hoge gehalte aan
smaak en aromastoﬀen (extractgehalte van de most) wordt veroorzaakt.

Ataíde Semedo Bairrada Branco Reserva 2017

Witte Bairrada
Een strakke droge witte wijn uit Portugal verwacht je als een beetje kenner uit de Minho. Het Noord Portugese wijngebied waar de
bekende Vinho Verde vandaan komt. Dat natte, groene deel waar het heel veel meer regent dan in ons land (vooral in jaren als 2018 en
2019). Maar het Midden-Portugese wijngebied Bairrada ….. dat staat toch voor rood? Ja, dat is ook zo, maar ook en bijna net zo belangrijk
voor mousserend wit. Misschien is Bairrada wel net zo bekend om zijn mousserende wijn als om zijn rode, in ieder geval in Portugal zelf.
bijzonder jaar 2017
Ataíde maakt meesterlijke rode, maar ook witte wijnen. Niet alles maakt hij mousserend, af en toe heeft hij basismateriaal (druiven) dat zo
mooi is dat hij er een speciale stille, droge witte wijn van maakt en die als Reserva op de markt brengt. Dat was in 2017 het geval. Vooral
inheemse druiven als Bical en Cerceal aangevuld met iets Chardonnay en een vleugje Viognier en blanc de Pinot Noir. Wel Reserva
noemen, maar niet op hout rijpen, daar had hij mij toch mooi mee te grazen. Ik maakte hem een groot compliment voor deze wijn. Zo fris,
zo zuiver en zo genuanceerd, zo subtiel en toch intens en ook nog dat zeldzaam mooie randje beschaafde eikehout van de vatrijping, dat
kleine laagje vanille, als kant door alle andere fruitige, kruidige en minerale nuances geweven, meesterlijk.
Geen hout, wel bâtonnage
Nee, geen hout, bâtonnage (omroeren van het gistbezinksel in het rijpingsvat na de gisting), maar dan niet teveel, bescheiden, voor een
beetje extra diepte en rijkdom, niet meer dan dat. Stond ik daar met m’n decennialange ervaring, eerlijk en openhartig als altijd. Weer eens
geleerd dat je altijd in de wijnwereld wordt verrast, dat kennis leuk is en ervaring heel belangrijk, maar dat je met alles wat je onderhand in
huis denkt te hebben er toch heerlijk naast kunt zitten. Een lesje nederigheid. Maar ik zie het tevens als grote troost dat hoe dan ook
Ataíde het weer heeft klaargespeeld om een uiterst originele wijn te maken, met groot inzicht in de druiven die hij verbouwt en wat er wel
en vooral niet mee te doen.
Wijngenie
Dat hij daar zo’n mooie wijn uit weet te maken is indrukwekkend, telkens weer, elke keer als ik met hem praat over zijn wijnen weet hij
precies wat te doen, heeft hij altijd gelijk, en daarbij: hij heeft totaal geen kapsones, dat vind ik wel het mooiste, dan ben je groots. Laat
een ander maar in een strak pak lopen, Ataíde maakt de mooiste wijn, en omdat ie niet zo’n duur pak aantrekt en alles nog zelf doet is zijn
wijn bespottelijk goedkoop voor de geboden kwaliteit. Ik zal z’n rode wijn niet noemen omdat het nu om rosé en witte wijn gaat, maar zijn
rode Baga young 2017 is de mooiste die ik tot nu toe proefde, echt heerlijk, pracht fruit, spannend, soepel, heel eigen.

Armantes Blanco 2018

Burlotto Virides 2017

Mist u nog een betaalbare en erg mooie droge “instap witte” dan is de Armantes blanco 2018 zo’n wijn, wilt u een zeer luxe en beschaafde
Sauvignon-Blanc dan is de Virides 2017 van Barolo producent Burlotto een goede keuze.

Domaine de la Chesnaie Rosé 2018 € 8,60 / fles
Château l’Oiseliniere de la Ramée 2018 € 8,40 / fles
Bioweingut Forster Weissburgunder 2018 € 8,95 / fles
Ataíde Semedo Branco Reserva 2017 € 10,95 / fles
Armantes blanco 2018 € 5,50 / fles
Burlotto Dives 2017 € 17,80 / fles

* alle prijzen excl. verzendkosten
* achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

P.S.:
Het kan niet altijd wijn zijn in het leven

daarom ben ik van 17 Augustus tot en met 1 September niet beschikbaar.
Vakantie heet dat.
Wilt u nog bestellen, wacht dan niet te lang, zodat u de wijn vóór 17 Augustus in huis heeft.

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.

