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Van: Paul Zekveld - ZekVinos
Aan: Paul Zekveld - ZekVinos (paul@zekvinos.nl)
Onderwerp: Brunello 2010 - Het beste jaar van het nieuwe Millennium!
Datum: dinsdag 3 maart 2015 19:51:00
Prioriteit: Hoog


(dit bericht is verstuurd in bcc aan mijn klanten die eerder de Brunello di Montalcino van Azienda Agricola Altesino bij
me hebben gekocht en aan klanten en geïnteresseerden waarvan ik vermoed dat ze deze wijn zeker ook zullen
waarderen J)
 
Afgelopen Kerst kreeg ik een kerstkaart van “mijn” Toscaanse wijnhuis Altesino uit Montalcino met
de volgende wens .. “Merry Christmas and a Happy Brunello 2010!”.
 


 
Leuk gevonden toch! Wat ik toen nog niet wist is dat de nieuwe jaargang 2010, die net
beschikbaar is en deze week bij mij is binnengekomen, inderdaad tot hele blije gevoelens zou
gaan leiden! Al een paar maanden duikelen bekende wijnschrijvers over elkaar heen om jaargang
2010 van de Brunello de hemel in te prijzen. Niemand minder dan Robert Parker schreef onlangs:
 
"In my view, 2010 is the top Brunello di Montalcino vintage of the new millennium because it shows
the best traits of my other two favorite vintages, 2006 and 2007, in tandem. It beautifully combines
the freshness, structure, linearity and aging potential of 2006 with the intensity, opulence, balsam
distinctiveness and tannic richness of 2007. In 2010 you get it all."
 
Om daar vervolgens voor de Brunello di Montalcino 2010 van Altesino aan toe te voegen:
 
"Altesino's 2010 Brunello di Montalcino is fresh, lively and very nicely balanced throughout. Sweet
red berries, mint, sage and cinnamon lift from the glass. The 2010 is effortless and totally delicious
today, although the flavors are quite fruit-driven. Wonderful decadent aromas of musk, orange peel
and plum follow through to a full body, with soft tannins and a long and rich finish. Salty and
savory. Layers of gorgeous fruit. Readers who are looking for more complexity will want to age the
2010 for at least a few years, but it is already quite appealing, even at this early stage. Drink
and/or hold!"
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Ik was zelf natuurlijk al groot fan van deze wijn, maar 2010 is echt heel bijzonder en inderdaad nú
al heel lekker! Het bijzondere is dat dit na jaargang 2009, wat ook al zo’n mooi jaar is, het tweede
jaar op rij is dat de wijn nóg weer beter is! Ik heb 2009 naast 2010 geproefd en in eerste aanzet
komt deze wat meer toegankelijk over, maar deze wijn is natuurlijk wel 1 jaar ouder en rijper.
Omdat de Brunello van Altesino gemaakt is om jong al goed te kunnen drinken (20 dagen
vergisting, 2,5 jaar vatrijping en nog 1 jaar flesrijping) zullen beide jaargangen in het begin niet veel
voor elkaar onder doen. Pas op de lange termijn zal blijken wat de verschillen zijn, maar zeker is
dat er met deze 2 bijzondere jaargangen een fantastische Brunello staat. Én met de voor
Altesino karakteristieke zacht-romige Sangiovese smaak met een mooie balans tussen kracht,
rijkheid en verleidelijkheid kan ik de Brunello maar op één manier typeren: Onweerstaanbaar!
 
Azienda Agricola Altesino Brunello di Montalcino 2010 - € 32,95 (Magnum €


69,95 en Jerobaum € 150,-)
Azienda Agricola Altesino Brunello di Montalcino 2009 - € 29,95 (Jerobaum €


150,-)
 
Speciaal voor de échte liefhebber en kenner heb ik een aantrekkelijke interessante introductie-
aanbieding die geldt tot eind maart:


1.      Sowieso 5% korting op alle aankopen van de wijnen van Altesino! Naast de Brunello’s
heb ik ook nog de ‘instap’ Rosso Toscana 2012/2013 (€ 9,95; Jerobaum € 54,95), de
verfijnde Rosso di Montalcino 2012/2013 (€ 14,95; Magnum € 29,95) en de ‘super Tuscan’
Alte Altesi 2010/2011 (€ 17,95 / € 18,95).


2.      Bij aankoop van 1 fles Brunello 2010 en 1 fles Brunello 2009 niet alleen 5% korting maar
ook een fles Rosso Toscana 2012 cadeau!


3.      Bij aankoop van 2 flessen Brunello 2010 en 2 flessen Brunello 2009 niet alleen 5% korting
maar ook een fles Rosso Toscana 2012 én een fles Rosso di Montalcino 2012 cadeau!


4.      Bij aankoop van 3 flessen Brunello 2010 en 3 flessen Brunello 2009 niet alleen 5% korting
maar ook een fles Rosso Toscana 2012 én een fles Rosso di Montalcino 2012 én een
fles Alte Altesi 2010 cadeau!


5.      Bij aankoop van 6 flessen Brunello 2010 en 6 flessen Brunello 2009 niet alleen 5% korting
maar ook een fles Rosso Toscana 2012 en 2013 én een fles Rosso di Montalcino 2012
en 2013 én een fles Alte Altesi 2010 en 2011 cadeau!


 
Nogmaals, ik kan je de wijn blind aanbevelen maar als je ‘m liever vooraf wilt proeven, dan kan
dat altijd. Bel of mail me dan even om een afspraak te maken.
 
Geniet-ze alvast én ook voor jou .. A Happy Brunello 2010! J
Paul
 
-------------------------------------
Paul Zekveld
ZekVinos BV
Winkeldijk 43
1391 HM  Abcoude
The Netherlands
 
office    +31-(0)294-282588







mobile  +31-(0)654-702721
email    paul@zekvinos.nl
web      www.zekvinos.nl
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