deze die aan supermarkten leveren, zijn ‘négociants manipulants’.
Ze kopen wijn en druiven van diverse plaatsen in en maken daar
champagne van. Ze zijn in staat zeer grote volumes wijn te maken
en investeren veel geld in marketing. Bovendien manipuleren ze de
smaak van hun wijnen door een zogenaamde ‘liqueur de dosage’
toe te voegen: de geheime mengeling van het huis, gemaakt van
rietsuiker, reservewijnen en dergelijke. Maar één van de grote voortrekkers van biologische champagne, Larmandier-Bernier, maakt
champagne zonder suiker toe te voegen. Dat heet ‘non dosé’. Dan
komt de smaak van de basiswijn beter tot zijn recht”, legt Walter uit.

Ideetjes
Markant is ook hoe Walter en Claudine hun marketing aanpakken.
Ze verkopen hun wijnen via de biowinkels, waar ze de zaakvoerders
bijstaan om meer knowhow over de door hen gekozen wijnen te
verwerven. Zo sturen ze geen prijslijst, maar een uitgebreide cataloog met foto’s en gedetailleerde uitleg, tips bij welke gerechten
elke wijn het best wordt geserveerd,... Ze plaatsen desgewenst een
fairwine-wijnrek in de biowinkel, zodat de ﬂessen goed in het oog
springen, geven proefsessies in biowinkels,... en, opvallend: het
koppel biedt zelfs een biowijn-abonnement aan, zodat de consument elk seizoen nieuwe geselecteerde biowijnen kan leren kennen.
De manier van werken lijkt sterk op die van de biogroenteabonnementen: je krijgt om de drie maanden zes verschillende nieuwe
biowijnen thuisgeleverd. Een begeleidende nieuwsbrief, en de fairwine-website, geven meer achtergrondinfo. Zoals recepten van bijpassende streekgerechten uit de regio van wijn. Bijbestellen kan in
de biowinkel. Hoe dan ook: wijnbouwers en -verdelers, het lijken
opvallend gepassioneerde mensen. Zeker als ze voor bio kiezen...

Bio, ook in uw glas!
Het grootste aanbod
van biologische wijnen uit :
Frankrijk, Italië, Duitsland, Bulgarije,
Oostenrijk, Spanje, Portugal, Australië,
Argentinië, Chili en Zuid Afrika.

BIOTIEK

Invoerder Groot- en kleinhandel
270 wijnen van 79 biologische
en biodynamische wijnbouwers

Degustatiedagen
in Zoersel en Galmaarden-Vollezele
Vraag vrijblijvend uitnodiging,
prijslijst en wegbeschrijving
OF kijk voor alle info op

www.biotiek.be
Adres ZOERSEL : BIOTIEK
Ten Hoflaan 22 2980 Zoersel Tel. 03-312 24 38

Adres Huis Pelsenbroek
Langestraat 6 1570 Vollezele Tel. 054-56 91 21
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Bordeaux supérieur Château de Lagarde
Het familiebedrijf ‘Vignobles Raymond’ zit reeds in de zevende
generatie wijnmakers in de Bordeaux streek in het dorp Saint
Laurent de Bois ten Zuiden van Bordeaux. Het was de jonge
Lionel die in 2000 resoluut overschakelde naar de bio teelt. Dit
was volgens zijn overtuiging de enige manier om wijnen met een
meerwaarde te maken, in samenhang met de natuur en met respect voor de verbruiker. Tegelijk werden grote investeringen gedaan en een volledig nieuwe wijnmakerij geïnstalleerd compleet
met zonne-energie.Ondertussen groeide dit domein in Bordeaux
tot het grootste in de biowijn productie met 100 Ha en bijna 1
miljoen ﬂessen die uitgevoerd worden naar 30 landen over de
hele wereld.
Immers, het resultaat van deze inspanningen liet niet op zich
wachten. In zowat alle wijngidsen verschenen hun wijnen met
sterren. Ook in de pers kregen zij niets dan lovende weerklank.
Quasi al hun wijnen zijn gerijpt op grotendeel nieuwe en gedeeltelijk oude Franse eiken vaten. Dat de betere en zelfs top wijn
uit Bordeaux niet perse duur hoeft te zijn wordt door dit huis
bewezen.

Hun klassieke Bordeaux wijnen
De witte ‘Les Hauts de Lagarde’ (12 maand eik) is gemaakt met
50% Colombart en 50% Ugni blanc. Een frisse wijn met aangename gepaste zuren zodat deze wijn vlot wegdrinkt. Prijs: 8,10
euro
De rode “Les Hauts de Lagarde” (12 maanden eik) is een product
met 80% Merlot en 20% Cabernet Franc die zachte tannine en
fruit in de mond geeft. Prijs: 8,10 euro.
De ‘Excellence, Cuvéé Prestige’ is de top wijn van dit huis met zijn
24 maanden eik rijping (3/4 nieuwe eik en ¼ oude eik). Daarin
zit 80% Merlot, 10% Cabernet Franc en 10% Malbec. Het is een
evenwichtige vlot drinkende maar toch stevige wijn met nobele
versmolten tannine. Voor deze klassewijn betaald men toch maar
10,95 euro.

Natuurlijke wijn zonder sulﬁet
Ook op het gebied van de puur natuurlijke wijnen, zonder sulﬁet
hebben ze zich gewaagd en met groot succes. Hun ‘L’Authentique’
gemaakt met 100% Merlot is een wijn die onmiddellijk plezier in
de mond geeft. Met geconcentreerde aroma’s van rode bessen en
een vlotte ronde fruitige smaak drinkt deze aangenaam weg. Een
echt succesnummer aan 9,95 euro.

