Gent, 13 juni 2019

BORDEAUX PRIMEURS 2018
RISICO’S NEMEN HEEFT VOOR- EN NADELEN
Mevrouw, Mijnheer,
De weersomstandigheden waren in 2018 in Bordeaux zeer onregelmatig.
Het voorjaar was koud en zeer vochtig, met een groot risico voor schimmelziekten, zoals meeldauw, zodra de
temperatuur een beetje omhoog ging. Met de nieuwste weersvoorspellingen en communicatietechnieken
mag dat geen probleem zijn, maar het alarm werd gegeven op een vrijdagavond. Wie wachtte tot na het
weekend om te sproeien was gezien.
Bovendien zijn er meer en meer wijnboeren die biologisch willen werken, dus hun mogelijkheden om te
sproeien zijn beperkt. Vandaar dat er bij veel producenten een kleinere oogst is (weinig bloesem geeft weinig
druiven, dus weinig wijn).
Daarna volgde een hete en zeer droge zomer, die duurde tot in september. De druiven rijpten eerst zeer goed,
maar door de grote droogte rijpten de druiven nauwelijks verder.
Wie het risico nam om later te oogsten met de bedoeling de druiven verder te laten rijpen na kleine
septemberregens ( die niet kwamen), was eraan voor de moeite. Wie vroeger oogstte heeft frisse, zeer mooie
wijnen geproduceerd.
Sommigen vergelijken 2018 met de topjaren 2015 en 2016, maar dit is wat te simplistisch. Er zijn inderdaad
topwijnen, maar minder in aantal. De minder geslaagde wijnen in 2018 hebben meestal te veel concentratie
en missen de elegantie om evenwichtig te zijn.
De topwijnen van 2018 hebben mooie evenwichten en zeer lange bewaarcapaciteit.
Zeer goed geslaagde regio’s zijn Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien en Pomerol, met helaas ook dure wijnen.
Margaux, Saint-Emilion en de Haut-Médocs volgen verder in het peloton.
Ook hier maakten we een strenge selectie en vonden we een aantal schitterende wijnen.
Graves, Pessac-Léognan en de meeste gewone Médocs konden ons gemiddeld iets minder bekoren.
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De prijzen zijn een ander verhaal.
De “normale” wijnboeren, die mooie wijnen maakten, hebben de prijzen stabiel gehouden. De meeste
topkastelen richten zich echter meer en meer op het verre oosten.
China telt heel veel rijken en zelfs meer superrijken dan Amerika.
De voorgestelde hoeveelheden door deze topkastelen zijn soms tot 40% minder dan in het wijnjaar 2017, dat
een beperkte oogst had. Daardoor zijn de prijzen sterk gestegen bij deze topkastelen.
Witte Bourgognes zijn een ander verhaal.
De wijnboeren hebben hier over het algemeen vroeger geoogst, hadden een grote opbrengst met zeer mooie
wijnen, bovendien met lange bewaarmogelijkheden.
Bij onze reizen in Bordeaux en Bourgogne dit voorjaar hebben wij opnieuw meer dan 600 wijnen geproefd en
onze selectie gemaakt, gebaseerd op onze eigen proefnota’s, maar ook rekening houdende met al dan niet
verantwoorde prijzen.
Wie een speciale reden heeft om 2018 te bewaren voor de toekomst ( geboorte, huwelijk, etc.) kan bij een
aankoop “In Primeur” wijnen vinden tegen prijzen die 20 à 30% goedkoper zijn dan wanneer de wijnen
effectief beschikbaar zullen zijn.
In bijlage onze lijst met de wijnen die wij aangekocht hebben. U vindt die ook terug op onze website.
Zoekt u andere wijnen, die niet vermeld staan, neem gerust contact op met ons.
Wenst u andere formaten dan 75cl, dan kan dit voorzien worden mits een supplement.
❤ : onze toppers qua prijs/kwaliteitverhouding
Wij begeleiden U graag bij uw keuze.
Met vriendelijke groeten.

Marc, Eric, Filip, Mathieu Van den bussche
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