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Is biowijn beter dan
conventionele wijn?
Globaal gezien heeft biowijn toch een streepje vòòr op conventionele wijn. De biologische productie en verwerking ervan is onderhevig aan strenge regels. Hoofdingrediënten van het edele vocht
zijn kwaliteitsdruiven die biologisch geteeld zijn, dus zonder gebruik van chemische pesticiden of kunstmest. Dat op zichzelf is
al belangrijk voor de natuur, het milieu en de gezondheid. Ook
de viniﬁcatie, het proces van sap tot wijn, gebeurt met de grootste
zorg: smaak-, geur- of kleurstoffen zijn volledig uit den boze, net als
suikers, zuren of tannine. De wettelijke toegestane toevoeging van
sulﬁet is veel beperkter dan in gangbare wijnen. Sommige biowijnen bevatten zelfs helemaal geen toegevoegde sulﬁet.
Biowijnen vindt je in alle smaken, appellaties, stijlen en prijsklassen.
Zijn ze ook lekkerder, beter en gezonder? En wat zijn de voordelen
van biowijn? Hoe vertaalt zich dat allemaal in de smaak van biowijn? In smaak en aroma hebben biowijnen geen apart karakter,
wijn is nu eenmaal wijn. Veel hangt uiteraard af van de wijnbouwer.
Zeker is dat biowijnen eerlijker en meer gebalanceerd proeven . In
deze wijnen proeft men de natuur en geen gesoﬁstikeerde toegevoegde smaak-en aromatische elementen.

Biologische wijngaard, Domaine Terres Blanches in de Provence

lijk immuunsysteem te versterken. Dat maakt dat ze meer moeten
‘vechten’ om hun voedingsstoffen te krijgen, om hun natuurlijke
balans te ontwikkelen. Hierdoor krijgen de druiven een beter evenwicht, een gezondere en betere kwaliteit, waardoor de toevoeging
van sulﬁet achteraf zeer beperkt blijft of zelfs niet nodig is. Bij veel
conventionele wijngaarden worden de wijnstokken ‘lui’ waardoor
de wortels horizontaal groeien. Dit heeft een negatieve impact op
de kwaliteit van de druiven.
Anderzijds wordt in de bio-teelt ook de lokale biodiversiteit in de
hand gewerkt. De wering van chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen betekent meer wildgroei op de wijngaard. Wijnstokken gaan meer in competitie treden met andere gewassen zodat
ze verticaler in de grond hun voedingsstoffen moeten halen. Dat
zorgt voor een betere balans in de druiven en mooiere zuren, wat
tegenwoordig moeilijker haalbaar is door de opwarming van de
aarde. De gezonde omgeving van de wijnstokken is dus de
basis van biowijn.

Hoe biologisch zijn biowijnen?
Omdat er geen chemische middelen aan te pas komen, worden de
wijnstokken in de wijngaarden gestimuleerd om hun eigen natuur-

> Website invoerder: www.biodyvino.be

BIODYVINO
Meer dan 200 wijnen geproduceerd
met respect voor mens en milieu.
Rechtstreeks invoerder uit 11 landen

trust.
Ik breng rust en zorg voor een goede nachtrust

www.biodyvino.be
Het grootste assortiment
biologische, biodynamische
en Fairtrade wijnen in België!
Zetel: ZOERSEL Ten Hoﬂaan 22
T 03-312 24 38 - info@biodyvino.be
Magazijn: AARTSELAAR Schelselei 15 C

Je slaapt moeilijk in en je wordt ‘s nachts maar al te vaak wakker?
Je bent angstig, je piekert veel en je voelt je onrustig?
Neem dan 3 x 7 tot 3 x 10 Trust Kruidendruppels, zij hebben een rustgevende en
kalmerende werking op lichaam en geest en ondersteunen het natuurlijke slaapproces.
Trust kruidendruppels als hulpmiddel bij mentale onrust en zenuwachtigheid, ook een
prima helper om jouw verslavingen een halt toe te roepen (zoals roken, alcohol- en
eetverslaving).

Verkrijgbaar bij de betere natuurvoedingswinkel.
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