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Lekkere schuimwijnen: CAVA & PROSECCO
De meeste mensen die een bubbelwijn
drinken spreken dan over ‘Champagne’
Maar, wie tegenwoordig het woord Champagne gebruikt voor het benoemen van
een schuimwijn die niet uit de Champagne streek komt heeft het mis. Die benaming is immers strikt voorbehouden aan
de schuimwijn uit deze beschermde regio.
Vroeger mocht nog de vermelding “Methode Champenoise” gebruikt worden maar
zelfs dàt is nu al verboden. Nochtans worden zowat over de hele wereld schuimwijnen gemaakt op identiek dezelfde manier.
Dit is ook het geval in Spanje,waar in de
streek rond Barcelona ‘Penedés’ de Cava
gemaakt wordt. In feite moet deze schuimwijn in niets onderdoen voor een echte
Champagne, meer nog, de goed gemaakte
Cava’s zijn dikwijls beter dan vele industriele ‘echte’ Champagnes.
Natuurlijk bestaan er vele, industriële Cava’s, met een bedenkelijke kwaliteit. Ook
hier zit veel kaf tussen het koren. Als de

Cava tegenwoordig een hype is, dan moet
dit toch met een korreltje zout genomen
worden. Niet alles is goud wat blinkt! Biologisch gecertiﬁceerde Cava’s zijn zeldzaam.
Een echte kwaliteitsvolle BIO Cava wordt
gemaakt door Pares Balte, gevestigd in Penedés, de bakermat van de Spaanse schuimwijnen. Hier word uitsluitend biologisch
gewerkt. Zij hebben meerdere biologische
Cava’s in het assortiment.
Hun Misolfa wordt exclusief gemaakt
volgens de aanwijzingen van Biodyvino,
de invoerder. Na veelvuldig gezamenlijk
proeven werd gekozen voor een samenstelling die een frisse brute Cava met toch een
tikje fruit geeft, zoals het door de meeste
Cava liefhebbers gewenst wordt. Bovendien heeft deze Cava een zeer aantrekkelijke
prijs, beneden de 10 euro.
Een nieuwe rage in de schuimwijn wereld
is de Italiaanse Prosecco. Het domein

‘Le Spinee’ ligt midden tussen de rivieren
Piave en Sile in de streek van Treviso. De
wijngaarden liggen in een heuvelachtig gebied vlakbij de Adriatische zee. De ondergrond, voornamelijk klei, wordt aangevuld
met zand, slib en witte grind die door de
eeuwen heen met de waterstroom zijn meegevoerd. Fantastische setting om lekkere
prosecco te maken! Dit is een elegante prosecco met een ﬁjne mousse, lichte palering
en zacht fruitig in de mond. Lekker en fris!
Ideaal als aperitief. Voor de prijs moet men
dit ﬁjn product niet laten, die kost minder
dan 8 Euro.

Exclusief te verkrijgen
bij Biodyvino.

www.biodyvino.be
Verdere info:
www.paresbalta.com
www.durantevini.it

Biotiek en Vino Mundo bundelen hun
krachten en worden BIODYVINO

DE VERSE PLANTENEXTRACTEN VAN ladrôme:
UW TERECHTE KEUZE!
ͻ gemaakt van biologische kruiden, indien mogelijk onmiddellijk
verwerkt na de oogst
ͻ ĞǆĂĐƚĂĂŶŐĞŵĂĂŬƚǀŽůŐĞŶƐĚĞǀŽŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶǀĂŶĚĞĨĂƌŵĂĐŽƉĞĞ
ͻ ĚƌĂŐĞŶĞƵƌŽƉĞĞƐďŝŽůŽŐŝƐĐŚŬǁĂůŝƚĞŝƚƐůĂďĞů
ͻ ŽƉďĂƐŝƐǀĂŶďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞĂůĐŽŚŽů
vernieuwde
verpakking!

Het grootste assortiment
biologische, biodynamische
en Fairtrade wijnen in België!
Nieuwe website!

www.biodyvino.be
SPECIALE PROMOTIES

Zetel: ZOERSEL Ten Hoﬂaan 22 - T 03-312 24 38
Magazijn: AARTSELAAR Schelselei 15 C

ladrôme is sinds jaren ook Uw vertrouwde leverancier van andere bio
ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͗ ďůŽĞƐĞŵĞƐƐĞŶĐĞƐ ǀŽůŐĞŶƐ ƌ͘ ĂĐŚ͕ ĞƐƐĞŶƟģůĞ
ŽůŝģŶ͕ŬƌƵŝĚĞŶƐŝƌŽƉĞŶ͕ƉƌŽƉŽůŝƐƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͕ĨǇƚŽͲĂƌŽŵĂƟƐĐŚĞĐŽŵƉůĞǆĞŶ͕
ŬƌƵŝĚĞŶŝŶĨƵƐŝĞƐĞŶŚǇĚƌŽůĂƚĞŶ
Verkrijgbaar in alle natuurvoedingswinkels
Info: 056 43 98 52 - info@mannavita.be - www.mannavita.be
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