Biologische wijntip

Lobetia
spanje

De wijnen met het label “Lobetia” zijn gloednieuw op de Belgische markt. Zij worden gemaakt in midden Spanje door het wijnhuis “Finca Fabian”. Dit is een vrij groot wijnhuis met 270 Ha. wijngaarden, opgericht in 2005 door het samengaan van 4 wijnbouwers
uit de regio Castilla La Mancha. De locatie ligt in het dorpje Las
Pedroñeras op het kruispunt van 3 provincies Cuenca, Albacete en
Ciudad Real. De wijngaard is gelegen op 800 meter boven de zeespiegel en de grond bestaat uit zand, klei en kalk. Deze wijnbouwers hadden één gemeenschappelijk doel: werken met volledig
respect voor het milieu en wijn
maken door hard labeur in de wijngaard zoals het al eeuwen gedaan
werd (dus niet in labo). Uiteindelijk
voor de consument, een maximum
garantie voor de gezondheid en de
kwaliteit. Overigens werken zij
volledig volgens de biodynamische
principes.
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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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In het gamma, 2 witte en 2 rode wijnen
De witte Lobetia Chardonnay is gemaakt met 100% Chardonnay. Die
is fruitgedreven met in de neus exotische vruchten en in de mond fris
fruitig en zeer aangenaam wegdrinkend. Past bij voorgerechten, salades,
vis en gevogelte.
           
De andere witte Lobetia is een Viognier, Chardonnay waarbij de Viognier zorgt voor een ruim fris zacht fruitig aroma met bloemengeuren en
in de mond het tropisch fruit van de Chardonnay. Drinken als aperitief
en bij vis en gevogelte.
De eerste rode Lobetia is een Tempranillo, Petit Verdot waarbij de Tempranillo zachtheid en fruit brengt en de Petit Verdot voor finesse, kruidigheid, volheid en complexiteit zorgt met een tikje zachte tannine. Past
bij rood vlees, vleugelwild en gevogelte (genre parelhoen)
De tweede rode is een Syrah, Graciano met de typische kruidigheid van
de Syrah in neus en mond. De Graciano voegt er structuur en kracht bij,
Toch ruime fruitigheid met rijpe rode vruchten. Volle wijn die stevige
gerechten aankan.
Deze wijnen hebben een zeer schappelijke prijs/kwaliteit die zich situeert tussen 5,55 en 6,60 euro.
Antoon DE PAEPE
Website wijnbouwer: www.fincafabian.com / www.lobetia.com
Invoerder voor België: www.biotiek.be

