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EDITORIAAL

Oogsttijd
Het startschot van de oogst in
Bordeaux werd gegeven op 12
augustus. Uiteraard eerst voor wit,
terwijl er begin deze week ook gestart
werd met merlot. De lente was droog
en warm, ook het begin van de zomer
was dat, waardoor de vegetatieve
cyclus voorsprong had.
In vergelijking met de wijnjaren 2009
en 2010 is de situatie toch enigzins
anders te noemen, waarbij we lang niet
dezelfde homogeniteit optekenen. Zo
is de merlot bij Jabastas heel
uiteenlopend en worden er al
naargelang het perceel vrij grote
verschillen opgemeten qua suikers en
zuren. Vandaag schommelen de
potentiële alcoholgehaltes tussen 11,6
en 13 procent, grote verschillen dus.
De sanitaire toestand daarentegen is
perfect en ook het fenolisch potentieel
zit bijzonder hoog, wat voor kleur en
materie zorgt. Allemaal veelbelovend
dus voor de kwaliteit van dit wijnjaar.
Rest ons enkel nog zo goed mogelijk
te anticiperen op de echte start van de
oogst. Vandaag gaan de voorspellingen
richting 15 september, zij het dus met
twee weken voorsprong in vergelijking
met voorgaande jaren.
Maar nog niets is zeker. Veel zal
afhangen van de weersomstandigheden
de komende twee weken. Laat ons
hopen dat de hemel ons voor het
vierde jaar op rij goedgezind is!

Alain Vercouter, Directeur

Jarno Trulli, piloot en wijnmaker
Naar aanleiding van de Grote Prijs Formule 1
van Spa Francorchamps ontmoette de bekende
piloot Jarno Trulli, die tevens ook eigenaar is van
Podere Castorani, een aantal klanten en
journalisten bij onze verdeler in Aubel. Een
bijzonder sympathieke ontmoeting die in een
heel losse en leuke sfeer verliep. Jarno nam
uitgebreid de tijd om alle vragen te
beantwoorden, wat uiteraard
bijzonder in de smaak viel bij
het publiek. Aardige kerel,
die Jarno. Zo sympathiek
zelfs dat hij op het eind met
veel plezier een aantal flessen
signeerde. F lessen die
uiteraard zullen gekoesterd
worden, vol of leeg...
Zoals u weet situeren we
Podere Castorani in Abruzzo
en worden er buiten de wijn met dezelfde naam
een breed gamma witte en rode wijnen
geproduceerd. Zowel jonge wijnen, heel
toegankelijk en fruitig, als weelderige en klassieke
wijnen, met als kers op de taart de lijn van Jarno,
wijnen in Amarone-stijl zoals in de Veneto. ‘Heel
eenvoudig omdat ik van dat type wijnen hou’,
zoals Jarno ons oprecht toevertrouwde.

«Copa Jerez»

Jarno Trulli: kampioen... van de vriendelijkheid

Het Belgisch menu van dit jaar:

-Langoustines in amandelkorst met een reductie van PX
Copa Jerez is een internationale gastronomische
Lustau in combinatie met de Manzanilla
wedstrijd waarin op zoek
Pasada van Lustau.
wordt gegaan naar de beste
-Wilde eend met saus van bramen in
combinatie tussen wijn en
combinatie met de Palo Cortado van
gerecht. In dit geval tussen
Gutiérrez Colosía.
sherry, waarbij alle types aan
-Pralinédessert met gelei van Fino gelinkt
bod komen, in combinatie
aan de Lustau East India.
met een driegangenmenu.
Een boeiende uitdaging voor
Met zo’n feest aan aroma’s en
zowel de chef als de
smaken is het niet ondenkbaar dat
sommelier. In 2005 vond deze
ze de eerste prijs in de wacht
wedstrijd voor de eerste keer Andy De Brouwer & Dimitri Marit
slepen!
plaats, waarbij telkens acht
Het reglement mag dan verbieden drie keer
landenteams tegen elkaar uitkomen. Dit jaar
sherry’s van dezelfde bodega te nemen, toch
wordt het Belgische ‘dream team’ gevormd door
kozen ze twee keer voor Lustau...
Dimitri Marit (Restaurant Jacques Marit in
Eigenbrakel) en Andy De Brouwer (Les Eleveurs
Meer info: www.sherry.org/copajerez
in Halle).
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Afspraak op Megavino

Promoties

Op stap in de wijngaard!
De beste manier om een wijn te leren kennen,
een domein of een wijnbouwer (en nadien ook
de wijn beter te verkopen) is er heen te gaan en
er uitgebreid kennis mee te maken. Bleuzé
Wines biedt u daartoe de gelegenheid!
Dit jaar worden er vier restauranthouders en
vier wijnhandelaars uitgenodigd voor een
driedaagse in de wijngaarden. Midden oktober
wordt er een bezoek gebracht aan Cave de
Limoux, Domaine Boucabeille en Cave de
l’Abbé Rous.
Wie zullen de gelukkigen zijn?
Zij die het grootste verkoopcijfer kunnen
voorleggen van deze drie wijnhuizen.

We nemen de cijfers van begin juli tot eind
september. U heeft dus nog een maand de tijd
om uw cijfer op te krikken! Er is nog niets
verloren, ieder van u heeft nog kans om deel te
nemen aan deze ontspannen en leerrijke
driedaagse. Het vertrek is gepland op zaterdag
15 oktober, de terugkomst op maandag 17
oktober.
Meer inlichtingen bij Gaëlle : 0499 16 03 10 of
gaelle.leguevel@skynet.be

Ook dit jaar is Bleuzé Wines opnieuw van de
partij tijdens Meg avino. De ideale
gelegenheid om u en ons beter te leren
kennen tijdens deze wijnvierdaagse van 21
tot 24 oktober 2011.
Op onze stand zullen ook enkele
wijnbouwers aanwezig zijn, perfect dus om
ook hen beter te leren kennen. De volledige
lijst vindt u in onze volgende nieuwsbrief.

O p e n d e u rd a g : n i e t
te missen
Net zoals vorig jaar vindt onze opendeurdag
opnieuw plaats in onze gebouwen in
Roosdaal. Verschillende producenten zullen
aanwezig zijn en met veel plezier antwoorden
op al uw wijnvragen. Tijdens deze
gelegenheid stellen we ook enkele
nieuwigheden voor, zoals het uitgebreide
gamma van Wolfberger uit de Elzas of de
roussillonwijnen van Cave de l’Abbé Rous.
Promotie tijdens deze opendeurdag: bij alle
11 flessen die u aankoopt, 1 gratis

Actie
Gosset

aankoop kan gemixt zijn: Vintage 1998, Rosé
Extra Brut of Blanc de Blancs, aan u de keuze.
De actie is geldig vanaf de eerste 2
aangekochte flessen.

Actie Wolfberger
Gedurende de hele maand september krijgt u
bij aankoop van 12 flessen Crémant
Wolfberger 6 flûtes.
Nog beter wordt het wanneer u 48 flessen
koopt, al dan niet gemixt binnen het gamma
van Wolfberger, want dan krijgt u 12 glazen,
een kurkentrekker én een zilverkleurige
spuwemmer in staal.
Altijd feest in de Elzas, nicht wahr?

CONTACTEREN
Dienst Bestellingen
Tel: 054 31 05 50 - Fax: 054 31 05 59
Ons adres: Omer de Vidtslaan 62
B-1760 Roosdaal

Heel de maand
september zijn de
meest geraffineerde
champagnes binnen het
gamma van Gosset
super democratisch van
prijs! Zo geven 2 flessen
Celebris recht op een
3de fles gratis. De

ABONNEREN
Wenst U de volgende nummers van deze
nieuwsbrief gratis te ontvangen? Dat kan door ons
een e-mail te versturen:
info@bleuzewines.be

DE KEUZE VAN DE SOMMELIER

Abbé Rous Cuvée des Peintres Collioure Blanc 2009
Collioure, een heerlijke plek ergens tussen de Pyreneeën en de Middellandse Zee, is niet alleen mooi om te zien
met zijn schitterende kleuren en prachtige landschappen, maar heeft ook fantastische wijnen, zoals deze Cuvée
des Peintres in wit.
Zijn assemblage van grenache blanc en grenache gris, marsanne, roussanne en vermentino zorgt voor feestelijke
geuren van perzik, abrikoos, heel exotisch, terwijl ik wandel tussen de garrigue van het zuiden. Souvenirs uit mijn
kinderjaren.
Vol en rond van smaak, mineraal ook, en met een zuivere frisheid waar ik van hou, eenvoudig en puur.
.
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Grégory Castreuil, co-gerant, L’Oeno TK, Elsene

