q WijnHoekje
Biologische wijntip:

DOMAINE DE COSTEPLANE
Wijn uit biologische teelt is geen nieuwigheid op de markt.
Tot zowat een zestigtal jaren geleden en daarvoor eeuwenlang werd alle wijn op deze manier gemaakt. Maar
dan is de chemische industrie op de proppen gekomen
met kunstmeststoffen en scheikundige onkruidverdelgers
en ziektebestrijders. Dat maakte het werk voor de wijnboer veel gemakkelijker, maar wel ten koste van de natuurlijke kwaliteit. Steeds meer wijnboeren beseffen dit
en de vroegere biologische werkwijze vindt nu meer en
meer aanhangers. De laatste jaren is er echt een “boom”
in de biologische wijnbouw. Met honderdtallen komen er
nieuwe gecontroleerde biowijnbouwers bij. Men schat dat
binnen enkele jaren zowat 10% van de totale wijnen bio
zullen zijn. Men beseft nu dat alleen op deze manier echte
“terroirwijnen” kunnen gemaakt worden, zonder gesjoemel met kleur, aroma- en smaakverbeteraars. Niet alleen
de gezondheid, maar ook de natuur en het milieu blijft zo
onaangetast!
Bij Domaine Costeplane van Françoise en Vincent Coste
heeft men eigenlijk nooit anders gekend en dit reeds sedert
1850 generatie na generatie. Vanaf 1982 namen Françoise
en Vincent het domein in handen, na hun universitaire

studies (beide zijn landbouwingenieur). De infrastructuur
werd jaar na jaar gemoderniseerd, met de laatste snufjes
voor het maken van wijn met de moderne technieken.
Sinds 1990 zijn ze aangesloten bij het biologisch controleorganisme “Nature et Progrès”, dat de wijn controleert van
de wijnstok tot in het glas. Hun domein is gesitueerd in de
uitlopers van de Cevennen, een 30-tal Km ten Westen van
Nîmes in de Pays du Gard en beslaat 30 Ha. Er worden
jaarlijks 200000 ﬂessen gemaakt. Jaar na jaar behalen zij
meerdere gouden medailles op diverse nationale en regionale wedstrijden.
Hun assortiment is zeer uitgebreid met zowel vrij goedkope landwijnen als klassewijnen zoals de “Plan de Savoulous” en Pioch de l’Oule” die op eik gerijpt zijn. Meerdere
van hun wijnen worden onderscheiden met “Gouden en
Zilveren Medailles”

Website www.costeplane.com
Invoerder voor België www.biotiek.be

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.
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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
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Adres ZOERSEL : BIOTIEK
Ten Hoflaan 22 2980 Zoersel Tel. 03-312 24 38
WWW.LEVENSSCHOOL.BE
TEL +32 11 60 16 75
INFO@LEVENSSCHOOL.BE

Adres Huis Pelsenbroek
Langestraat 6 1570 Vollezele Tel. 054-56 91 21
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