WIJNACTIE 2022
Geselecteerde wijnen WIT : W1 W2 W3
W1
2021 Il Pumo Chardonnay, IGP Puglia, San Marzano : € 8,00
San Marzano is een van de meest professionele, vooruitstrevende bedrijven in Zuid-Italië in
Puglia. Hun aanpak zorgt voor prachtige frisse, verfrissende witte wijnen en elegante, fruitige,
goed gestructureerde rode wijnen De witte wijn San Marzano Il Pumo chardonnay wordt
gemaakt van de klassieke Chardonnay druif. De druiven worden zacht geperst en op een zeer
lage temperatuur vergist. Het resultaat is een wijn met een geur van jasmijn en wilde roos
Elegant, fris en een lekkere doordrinker. Deze Chardonnay doet het uitstekend bij de borrel of
bijvoorbeeld een pastasalade.

W2
2021 Touraine-Oisly, Sauvignon Blanc, Climat nr 1, Domaine Lionel Gosseaume: € 12,50
Lionel Gosseaume stamt uit een familie van wijnboeren. Kwaliteit kan enkel als er hard
gewerkt wordt in wijngaard en kelder. Deze Climat nr° 1 is Lionels ‘Cru- wijn’. Het gaat om een
100% Sauvignon blanc van zijn beste perceel binnen de nieuwe AOC Touraine-Oisly .Deze wijn
is subliem. Deze langere rijpingstijd zorgt voor een rijpe, intense wijn. Hij heeft een zeer goede
smaakdiepte, mooi sap en prachtige structuur voor een Sauvignon blanc, die niet op
hout heeft gerijpt. Drink dit juweeltje dat de competitie mag aangaan met veel
duurdere Sancerre of Pouilly-Fumé met schaaldieren, gesausde vis, gerookte zalm of wit vlees.
Ook fantastisch bij asperges. Drink deze wijn tussen 2022 en 2025

W3
2020 Pouilly-Fuissé Les Chataigniers ; Domaine Barraud: € 24,50
Daniel Barraud wordt al jaren beschouwd als één van de allerbeste wijnmakers uit PouillyFuissé. Hij produceert hij fantastische wijnen die de wijnkaarten sieren over gans de wereld en
de hoge scores in de internationale pers zijn niet meer te tellen. Het domein ligt in de dus
Maconnais, in het zuiden van de Bourgogne, net onder de machtige rots van Vergisson. De
wijngaarden bevinden zich op hellingen die met een dunne laag kalk/kleigrond bedekt zijn.
Daniel Barraud is een stylist en compromisloos wijnmaker van zuivere, getypeerde witte
Bourgognes. Zijn wijnen zijn gebalanceerde Chardonnays getypeerd met een sprankelende
impressie van het terroir. Bovendien zijn ze heel mooi gebonden door uitgekiend gebruik van
eiken fust. Getuige hiervan is deze superbe Pouilly-Fuissé ‘Les Chataigniers’, een wijngaard
gelegen op een iets koeler terroir wat zorgt voor extra frisheid.
Drink deze witte zaligheid tussen 2022 en 2026 bij uw mooiste visrecepten, kreeftebereidingen
of wit vlees. Hoge scores in de internationale wijnpers.

AANBEVOLEN Bubbels
2018 Joseph I Pau Brut Nature Metodo Tradicional : € 12,50
De familie RosellMir bezit de boerderij CanGuineu in Subirats 30 km ten zuiden van
Barcelona,. Het klimaat van Subirats is typisch mediterraans. Deze Joseph i Pau wordt volgens
de traditionele methode gemaakt met een tweede vergisting waardoor de bubbels ontstaan!
Deze Cava rijpt vervolgens nog 15 maanden op fles. De druiven: Macabeu 80%, Parellada 15%,
Xarel-lo 5%. Deze Cava is een brut nature wat betekent dat er geen suiker aan toegevoegd
wordt. Hierdoor is hij extra droog en crispy in de afdronk, fris en zeer droog. Een intens gevoel
van “puur natuur”, zuiverheid en harmonie! Voor een mooi moment…
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WIJNACTIE 2022

Geselecteerde wijnen ROOD: R1 R2 R3
R1
2021 Tre Pumi, IGP Rosso Salento, San Marzano: € 9,00
San Marzano is een klein dorpje in Puglia midden in de regio waar de DOC Primitivo
di Manduria wordt gemaakt. Cantine San Marzano is uitgegroeid tot één van de meeste
innovatieve, dynamische en vooruitstrevende kelders van de regio. De wijnen zijn zeer
hedendaags. Getuige hiervan zijn de karrevracht aan awards/bekroningen/punten die jaarlijks
naar Cantine San Marzano worden opgestuurd. Een nieuwe wijn in hun gamma is deze Tre
Pumi. De zachte en vooral rijpe textuur van de Primitivo (40%) wordt aangevuld met de
kruidige tonen van de Negroamaro (30%) en de delicate aroma’s van
de Malvasia Nera (30%).Het is een pure verleider die zowel wijnliefhebber als sporadische
proever danig charmeert!!! Vol maar oh zo zacht in de mond zonder te vermoeien……
Gewoonweg: superlekker van de eerste tot de laatste slok. Drinken tussen 2022 en 2024.
R2
2020 Torderes, IGP Côtes Catalanes, Domaine Lafage: € 12,00
Deze kanjer van een wijn is een unieke samenwerking tussen Domaine Lafage uit Perpignan en
Van Eccelpoel.Zij stelden samen deze wijn samen met de beste loten van het domein.3
parameters werden in acht gehouden bij de assemblage: 1) Dominant Grenache Noir, 2)
Elegantie en finesse en 3) prijs.Het resultaat is deze fantastisch blend op basis van 95%
Grenache en 5% Carignan. De wijngaarden bevinden zich in 2 dorpen (Torderes = vandaar de
naam) en Maury. Deze wijn heeft een briljante, diepe paarsrode kleur. In de mond valt
onmiddellijk z'n zeer zachte aanzet op. Maar dan volgt een explosie aan rijpe zwarte vruchten
aangevuld met een lichte kruidigheid en wat fondant chocola. De afdronk is sappig en intens.
Een smaakbom die zelfs de meest argeloze wijndrinker toch eens naar het etiket zal doen
kijken.De meesten zouden eerder denken aan een (dure) Châteauneuf-du-Pape in plaats van
een IGP Côtes Catalanes! Proef deze topper tussen 2022 en 2025. Absolute aanrader!!!
R3
2018 Château Dutruch Grand Poujeaux, Moulis: € 21,00
Château Dutruch Grand-Poujeaux van 2018 is zonder twijfel één van de meest interessante
Medoc-wijnen verhouding prijs/kwaliteit van dat jaartal in de Médoc-regio! Moulis is één van
de kleinste van de 6 gemeentelijke AOC in Haut-Médoc. Moulis grenst aan de AOC Margaux
Cordonnier. 31 ha vooral beplant met Cabernet Sauvignon en Merlot. Deze van 2018 is de
beste wijn sinds jaren voor Dutruch Grand Poujeaux !!! De druiven werden met de hand
geplukt, vergist op beton en inox en 18 maanden gerijpt waarvan min. 12 maanden op (deels
nieuwe) barriques. De assemblage voor 2018 bestaat uit 50% Cabernet Sauvignon, 40%
Merlot, 5% Petit Verdot en 5% Cabernet Franc .We werden onmiddellijk geboeid door deze
wijn: Glanzende dieprode tot paarse kleur. Verrassend, complex, rijp en attractief. Zeker geen
alcoholbom en vooral helemaal geen ‘gepushte’ wijn! Deze fles is een investering in zekerheid
voor een klassieke Bordeaux en dit voor een bijzonder attractieve prijs!. Drink deze knappe
wijn tussen 2023 en 2032 bij een stukje gebraden of gegrild vlees.

AANBEVOLEN Rosé-wijn
2021 Luberon rosé, Famille Perrin: € 8,50
De familie Perrin heeft internationale faam met hun Château de Beaucastel in Châteauneufdu-Pape, waar ze unieke topwijnen vinifiëren. Nog net in de regio Côtes-du-Rhône en
grenzend aan de Provence, bevindt zich de Lubéron waar Perrin wijngaarden op 400 meter
hoogte zijn. De Perrins gebruiken Cinsault, Grenache en Syrah . De kleur: de wijn glinstert in
het glas met z’n lichtrose/oranje impressies. In de neus: kers, rozenbloesem en lichte
kruidigheid.In de mond : een zachte aanzet, een frisse, sappige smaak. Voor zijn prijs rosé een
meer dan volwaardig alternatief voor de ‘gehypte’ rosé-wijnen uit de Provence. Drinken tot en
met eind 2023.

Bestellen kan via: www.vibo.be/wijnactie of d.m.v. de bestelbon af te geven
op het secretariaat of scan de QR-code op de bestelbon.
Bestellen = betalen: rekening Wijnactie VIBO: BE20 7875 3234 5356

